Hei Jyty Kontiolahti ry:n jäsen,
Syksy saapuu pikkuhiljaa ja on aika ilmoitella ajankohtaisista asioista
Jyty Kontiolahti ry:n jäsenistölle. Tällä kertaa lähetämme kaikille kirjeen kotia pienen
muistamisen kanssa.
Ajankohtaisia asioita, hallituksen kokoontumisista ja jäseneduista saat nopeiten tietoa
aina yhdistyksen kotisivuilta: www.jytykontiolahti.fi
Sekä mitä Jyty liitossa tapahtuu juuri nyt sekä tietoa tulevista tapahtumista.

Muistutamme käymään Jässärissä, sähköisessä asiointijärjestelmässä,
liiton kotisivuilla www.jytyliitto.fi, koska siellä voit mm. Ylläpitää yhteys- ja muita
jäsenyystietojasi, Ilmoittautua kursseille ja lähettää viestiä jäsenyys- ja
jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista

Yhdistyksemme tarvitsee toimijoita
Yhdistyksemme tulevaisuutta katsellessamme, hallituksen väki on huolissaan sen
suhteen, että saisimme uusia toimijoita porukkaamme. Vuosikokouksessa taas jäsenistö
saa äänestää hallituksen erovuoroisten tilalle uusia jäseniä ja puheenjohtajan v.2018.
Lisäksi luottamusmiehiä tarvitaan lisää ja sihteerinkin paikka olisi täytettävä uuden
hallituksen ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa. Lisäksi meillä toimii yhdistyksessä
jäsenasioiden ja taloudenhoitaja, toiminnantarkastajat ja nuorisovastaava.
Uusiksi toimijoiksi ryhtyminen varmasti arveluttaa, mutta elkee huoliko, meillä toimii
hyvin perehdyttäminen ja auttaminen sekä liiton keskustoimistolta tullaan mielellään
opastamaan paikan päälle kokouksiin. Lisäksi tietysti toimijoille maksetaan korvausta
yhdistystyöstä sekä koulutuksiin osallistuminen on pääosin maksutonta.
Luottamusmiehillä on oikeus osallistua työajallaan, palkallisena,
luottamusmieskoulutuksiin.
Joten tulkaa mukaan toimintaan, niin ei kuihduta kasaan 

Jäsen etuudet


Teatteri-, konsertti- ja liikuntatapahtumien tuki 1.2.- 31.12.2017.
Yhdistyksemme tukee jäsenistönsä kulttuurin nälkää taloudellisesti korvaamalla
edellä mainittuja palveluita käytettäessä lipuista 50 %, kuitenkin enintään 15 €.
Etu on käytettävissä vain kerran mainitun ajan puitteissa.
Kun olet ostanut lipun, ota yhteyttä yhdistyksemme jäsenasioiden ja
taloudenhoitaja Tuijaan niin saatte sovittua kuinka toimitat kuitin ja saat
hyvityksen osto hinnasta tilillesi.

Liiton etuuksia käyttäessänne muistakaa mm.



Jytyllä on loma-asuntoja vuokrattavissa Levillä, Tahkolla, Rukalla ja Rönnäsissä.
Lomahuoneistojen vuokra-aika on viikko ja vuokrahinta sisältävät huoneiston
vapaan käytön sekä 2 kpl viikon hissilippuja/huoneisto (Levi, Ruka ja Tahko).
Laivamatkoilla mm. Eckerö Line, Tallink Silja ja Viking Line saat jäsenkortilla
etuuksia ja alennuksia

Virkistys toimintaa jäsenistölle loppuvuodelle
Hallitus on päättänyt vielä loppuvuodelle tarjota jäsenistölleen:



Laavu retki: Paistellaan makkaraa ja nautitaan nuotio kahvit ja innokkaimmat
pääsee metsästämään sieniä ja marjoja lähimaastosta.
Joulun alla kotiseutukeskuksessa järjestetään jäsenistölle vanhanajan pikkujoulut
jouluruokineen.
Näistä tiedotetaan vielä lähempänä yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook sivuilla.

VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous on Kontiolahdella
Kotiseutukeskuksella
maanantaina 25.9.2017.
Vuosikokouksen kutsu ja esityslista
liitteineen on kirjeen mukana.

Muista ilmoittautua!

Terveisin Jyty Kontiolahti ry:n Hallitus

