Hei Jyty Kontiolahti ry:n jäsen,
Räntää tulloo niin maan taivaallisesti…
Tässä tiedotteessa on Jyty Kontiolahti ry:n jäsenelle tämänhetkistä ajankohtaista tietoa.
Nettilinkki yhdistyksen omille sivuille on: www.jytykontiolahti.fi
Sieltä saat ajankohtaista tietoa mm. milloin hallitus kokoontuu ja mitä Jytyssä tapahtuu
juuri nyt sekä tietoa tulevista tapahtumista.
Omien tietojen päivittäminen kun muutat tai vaihdat työnantajaa pitää tehdä itse
netissä, Jässärissä, liiton sivuilla. Suora linkki löytyy meidän omilta kotisivuilta.

Jyty kalenterin tilaus v.2018
Jyty Kontiolahden hallitus on päättänyt, että vuoden 2018 kalenteri tilataan niille
jäsenille ilmaiseksi, ketkä sen haluavat. Kalenteri tulee marraskuun Jyty lehden mukana
postissa jäsenelle.
Jos haluat itsellesi ensivuoden kalenterin
laita sähköpostia sihteeri: anita.luhanko@kontiolahti.fi
tai laita tekstiviesti numeroon: 050 428 5095

MAANANTAI 15.5.2017 mennessä.
Tämän jälkeen kalenteri tilausta ei enää vastaan oteta jäseneltä. Liiton omasta
nettikaupasta Jytiikistä: http://jytiikki.paperipalvelu.fi/ voi halutessaan tilata sitten
oman kalenterin ja muuta kivaa Jyty tuotetta.

MUISTAKAA HYÖDYNTÄÄ KESÄN JÄSENEDUT
IlosaariRock 2017
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.
Ilovaarirock 2017
lovaarirock järjestetään 8.7.2017. Alue on K-18v. Yhdistys tukee jäsenistöä maksamalla
puolet Ilovaarirock- lipun hinnasta kun lippu on ostettu ennakkoon.
Kun olet ostanut Ilosaarirock tai Ilovaarirock lipun tai liput tapahtumiin, ota yhteyttä
yhdistyksemme jäsenasioiden ja taloudenhoitaja Tuijaan niin saatte sovittua kuinka
toimitat kuitit ja saat hyvityksen osto hinnasta tilillesi.

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.
Kevään aikana on tullutkin muutoksia toimijoihin.
Asko Kirjavainen, joka on toiminut yhdistyksen pääluottamusmiehenä, on siirtynyt
muihin tehtäviin. Näin ollen Tuija Tuukkanen siirtyy pääluottamusmieheksi.
Eija Romppanen toimii varapääluottamusmiehenä ja Tiina Hiltunen luottamusmiehenä.
Meillä on vahva naistiimi nyt luotsaamassa jäsenistön asioita, joten ottakaa vaan
yhteyttä luottamusmiehiin, kun työpaikalla tulee ongelma tilanne tai asia johon haluatte
liiton mielipidettä.
Jyty Kontiolahden toimijat:
HALLITUS

LUOTTAMUSMIEHET

Jyrki Pehkonen, puheenjohtaja
jyrki.pehkonen65@gmail.com

Tuija Tuukkanen, pääluottamusmies
jäsenasioiden- ja taloudenhoitaja,
nuorisovastaava
p. 050 575 6328
tuija.tuukkanen@kontiolahti.fi

Anita Luhanko, sihteeri
p. 050 428 5095
anita.luhanko@kontiolahti.fi
Hallituksen Jäsenet:
Asko Kirjavainen
Timo Pesonen
Riitta Rosenius
Varajäsen:
Eeva-Liisa Härkönen

Eija Romppanen, varapuheenjohtaja
varapääluottamusmies
(mm. sivistystoimi)
p. 040 557 1691
eija.romppanen@kontiolahti.fi
Tiina Hiltunen, luottamusmies
(mm. varhaiskasvatus)
p. 050 365 5502
tiina.hiltunen@kontiolahti.fi

Seuraava ajankohtainen viesti tulee kesälomille siirtyessä. Hyvää kevään jatkoa kaikille!
ps. seurailkaa meidän kotisivuja ja saa tykätä Facebook sivujakin 

Terveisin Jyty Kontiolahti ry

