LAHDEN SEUDUN SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT ry

JÄSENKIRJE 60/01

21.01.2020

Vuoden 2020 johtokunta: Juhani Auvinen puheenjohtaja, Markku Hälinen varapuheenjohtaja, Raimo Kaukiainen
varainhoitaja, Vilho Ruponen sihteeri, Markku Niemi majaisäntä, Markku Hauta-aho, Eero Mattila ja Tuomo Tarvainen,
sekä varajäsenet Mika Petäjämaa ja Iska Hämäläinen.
Puheenjohtajan tervehdys:
Hyvää alkanutta vuotta 2020, joka on siis yhdistyksemme 60. toimintavuosi. Näihin vuosiin on mahtunut monenlaista
toimintaa - kiitos siitä aktiivisille toimijoille!
Olemme oikealla alalla ajatellen, että useat asiat, jotka vielä muutamia vuosia sitten väännettiin rautalangasta, puusta
tai paperista, ovat muuttuneet sähköisiksi, sähköä on kaikkialla. Elämää ei ole voinut aikoihin enää kuvitella ilman
sähköä ja mitä kaikkea onkaan vielä tulossa?
Yhdistyksessämme on osaajia millivolteista kilovoltteihin ja kuten tunnettua, kiinnostus näihin asioihin ja tiedon
jakaminen, on ylläpitänyt myös muuta yhteistä toimintaa. Joten merkitkää kalentereihin nyt tulevat tapahtumat ja
vietetään yhdessä hyvä juhlavuosi.
Kevään ja ensi syksyn tapaamiset klo 18.30 – 20.00
Paikka on Kivimaan ABC, Kiitokatu 2.
Kahviosta on saatavissa virvokkeita.
Kevät
Helmikuu 5 pv vuosikokous
Maaliskuu 4 pv
Huhtikuu 1 pv.
Toukokuun tapaaminen Rautakankareella

Syksy
Syyskuu 2 pv
Lokakuu 7 pv
Marraskuu 4 pv vaalikokous
Joulukuu 2 pv kuukausikokous

Urheilu- ja virkistystoiminta
Tapanilan hiihtomajalla on kuntovihko suoritusten merkitsemistä varten.
Arviohiihdot tai sauvakävely järjestetään Tapanilan hiihtomajalla 09.03 alkaen klo 17.00. Kaikki mukaan, myös
toimitsijoita ja palkintojen lahjoittajia tarvitaan. Sauna lämpimänä 18.00 – 19.00.
Mitalit kolmelle ensimmäiselle
Kesäteatteria
Ennakkoilmoitus

VIKI JA PUNAPAIDAT

”Nuorten lahtelaisten mäkikotkien matka mestaruuksiin ja mitaleihin. Nikke, Milli-Ville, Kale, Raaka ja hurjapäiset lahtelaispojat
Karpalon mäkien vauhtiränneissä – ja hyppää sieltä rämäpäinen Sylvikin. Viki ja Punapaidat kertoo nuorista lahtelaisista
mäkihyppääjistä ja heidän ainutlaatuisesta yhteisöstään 1950-luvulla, ja olympiavoittaja Veikko Kankkosen elämäntarinasta.”
Perinteisesti yhdistyksen jäsenten ja puolisoiden kanssa vietetään kesäiltaa nauttien kesäteatterista su 14.6.2020 klo
14.00. Paikka on urheilukeskus Karpalonkenttä. Yhdistys pyrkii varaamaan liput ennakkoon.
Liput 20 € / kpl.
Ennakkoilmoittautumiset 1.04.2020 mennessä. Markku Hauta-aho puh 040-554 2048 tai markku.hauta-aho@phnet.fi
Laturi
Maja on paremmassa kunnossa kuin konsanaan uutena. Keväälle joitakin vapaita viikkoja jäljellä. Varauksista voi
tiedustella majanisännältä Markku Niemi puh. +358 500 711 450.

LAHDEN SEUDUN SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT ry
Säve
Säve Lounas kuukauden toinen keskiviikko klo 13.00 paikkana on Ravintola Lokki. Kesä-, heinä- ja elokuussa ei
kokoonnuta. Yhteyshenkilö: Leo Ketola p. 040 756 8444.
Käy tutustumassa myös yhdistyksen kotisivuihin osoitteessa www.lassiry.fi
Sivuilla voit myös ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi. Esim. sähköpostiosoitteesi, jotta jäsenyytesi säilyy.
Jäsen- ja tiedotusasiat Mika Petäjämaa. Puh 0400 715 737 mika.petajamaa@lsk.fi
Jäsenmaksu 2020
Vuoden 2020 jäsenmaksu tulee suorittaa yhdistyksen tilille eräpäivään 31.03 mennessä. Alla on ohje maksun
suorittamiseen.
** HUOM! TILINUMERO ON MUUTTUNUT** ** HUOM! TILINUMERO ON MUUTTUNUT**
Toive olisi, että kaikki maksavat jäsenmaksun, myös vapaajäsenet.

Hyvää ja aktiivista kevättä kaikille

JOHTOKUNTA

Saajan tilinumero
FI22 5612 1120 6245 20

TILISIIRTO
Viesti maksun saajalle

Saaja
Lahden Seudun Sähköteknikot ja – insinöörit ry
Maksaja

Viite nro 5018

Tililtä

Eräpäivä
31.03.2020

20 €

