Hei Jyty Kontiolahti ry:n jäsen,
Tässä tiedotteessa on Jyty Kontiolahti ry:n jäsenelle ajankohtaista tietoa Kontiolahden
paikallisyhdistyksen toiminnasta.
Ajankohtaisia asioita, hallituksen kokoontumisista ja jäseneduista saat nopeiten tietoa
yhdistyksen kotisivuilta: www.jytykontiolahti.fi
Sekä mitä Jyty liitossa tapahtuu juuri nyt sekä tietoa tulevista tapahtumista.

Muista käydä Jässärissä, sähköisessä asiointijärjestelmässä, liiton sivuilla koska voit:
 Ylläpitää yhteys- ja muita jäsenyystietojasi
 Tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtäväsi
 Tarkastella jäsenmaksutietojasi ja tulostaa jäsenmaksulaskun
 Ilmoittautua kursseille
 Lähettää viestiä jäsenyys- ja jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja
koulutusasioista
 Katsoa yhdistyksesi yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 Voit tulostaa jäsenyystodistuksen

Koulutus mahdollisuudet jäsenistölle
Ammattiliitto tarjoaa kouluttautumismahdollisuuksia myös muille kuin
luottamustehtävissä oleville jäsenille. Kaikki kurssit löydät koulutuskalenterista.
Tarjolla on ammatillisia opintopäiviä, koulutusta yhdistys aktiiveille,
työhyvinvointipäiviä ja nuorille sekä uusille jäsenille suunnattuja kursseja.
Esimerkiksi Nuori Jytyläinen ja Enemmän irti Jytystä ovat maksuttomia.
Liitto maksaa kaikki kulut matkustukseen, yöpymiseen ja koulutus materiaaleihin
liittyen.

Jäsen etuudet


Teatteri-, konsertti- ja liikuntatapahtumien tuki 1.2.- 31.12.2017.
Yhdistys tukee jäsenistönsä kulttuurin nälkää taloudellisesti korvaamalla edellä
mainittuja palveluita käytettäessä lipuista 50 %, kuitenkin enintään 15 €.
Etu on käytettävissä vain kerran mainitun ajan puitteissa.



Ilosaarirock järjestetään 14.–16.7.2017. Festivaalille on myynnissä kolmen päivän
lippuja (pe-su), kahden päivän lippuja (pe–la tai la–su) ja yhden päivälippuja.
Yhdistys tukee Nuorisojäseniä maksamalla puolet lipun hinnasta kun lippu on
ostettu ennakkoon. Ennakkoon liput saa ostettua 31.5.2017 mennessä.



lovaarirock järjestetään 8.7.2017. Alue K-18v.
Yhdistys tukee jäsenistöä maksamalla puolet Ilovaarirock- lipun hinnasta kun lippu
on ostettu ennakkoon.
Kun olet ostanut lipun, ota yhteyttä yhdistyksemme jäsenasioiden ja
taloudenhoitaja Tuijaan niin saatte sovittua kuinka toimitat kuitin ja saat
hyvityksen osto hinnasta tilillesi.

Virkistys toimintaa v.2017 aikana
Puhetta on ollut pitemmän aikaa jäsen risteilystä Tallinnaan. Tämä kuitenkin päätettiin
unohtaa ja panostetaan mieluummin lähialueella tapahtuviin pienempiin tapahtumiin ja
järjestetään jäsenistölle seuraavan laista virkistys toimintaa:







Jakokosken tähtikallio: Koko perheen tähti iltama keskiviikkona 22.3 klo.18
alkaen. Huonon sään sattuessa syödään silti pientä suolaista ja tarjotaan saunomis
mahdollisuus sekä kuunnellaan tähtiluento. Tästä ilmoitellaan vielä lisää
Pilkkitapahtuma huhtikuun alussa Pyyti kodalla
Karelia soutu tapahtumaan osallistuminen yhteistyössä lähialueiden
yhdistysten kanssa
Kunnantalolla Jyty hemmottelua jäsenistölle (työpäivän taukojen aikana)
Syyskuun aikana järjestetään laavu retki. Paistellaan makkaraa ja nautitaan
nuotio kahvit ja metsästetään sieniä ja marjastetaan
Joulun alla kotiseutukeskuksessa järjestetään jäsenistölle vanhanajan pikkujoulut
jouluruokineen

Kuntavaalit
Kuntavaalit lähestyvät. Jytyläisillä ehdokkaalla on mahdollisuus esitellä itsensä lyhyesti
kuvan kanssa liiton nettisivustolla. Esittelemme puolueittain ja kunnittain kaikki
ehdokastietonsa lähettäneet Jytyn jäsenyhdistyksiin kuuluvat ehdokkaat.
Jytyläinen kuntavaaliehdokas!
Lähetä tietosi 9.3. mennessä sähköpostitse Jytyn tiedottajalle:
Tuomas Muhonen, (etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi) tai kirjeitse osoitteella:
Jyty-lehti, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.
Jytyn ehdokasesittelysivusto avataan 10.3.
www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/kuntavaalit

Nuorisojäsen
Yhdistyksemme nuorisovastaava on Tuija Tuukkanen. Jytyn nuoria aikuisia ovat kaikki
alle 37-vuotiaat Jytyläiset ja Jyty Kontiolahden jäsenet.
Olkaa Tuijaan yhteyksissä, kun haluatte lisä tietoa liiton asioista, työttömyyskassa
asioissa, päiväraha kysymyksiä tai luottamusmiesapua tai ihan mitä vaan mieleen nyt
tulee asioissa 

Jyty Kontiolahden toimijat
Ottakaa meihin, Jyty Kontiolahden toimijoihin, yhteyttä jos tuntuu,
että tarvitsette apua edunvalvonta asioissa tai muissa Jyty liittoon kuuluvissa asioissa
ja toki myös jäsenyyteen liittyvissä asioissa.
Jyrki Pehkonen, puheenjohtaja
jyrki.pehkonen65@gmail.com
Eija Romppanen, varapuheenjohtaja
luottamusmies (mm. sivistystoimi)
p. 040 557 1691
eija.romppanen@kontiolahti.fi
Anita Luhanko
sihteeri, koulutusvastaava
p. 050 428 5095
anita.luhanko@kontiolahti.fi

Asko Kirjavainen, pääluottamusmies
p. 050 428 5122
asko.kirjavainen@kontiolahti.fi
Tuija Tuukkanen, varapääluottamusmies
jäsenasioiden- ja taloudenhoitaja,
nuorisovastaava
p. 050 437 3419
tuija.tuukkanen@kontiolahti.fi
Tiina Hiltunen, luottamusmies
(mm. Varhaiskasvatus)
p. 050 365 5502
tiina.hiltunen@kontiolahti.fi

Hyvää kevään alkua kaikille jäsenille koko hallituksen remmiltä!
ps. seurailkaa meidän kotisivuja ja saa tykätä Facebook sivujakin 

Terveisin Jyty Kontiolahti ry

