JÄSENTIEDOITE 2/2018

Hei Jyty Kontiolahti ry:n jäsen,
Tässä tulee Jyty Kontiolahti ry:n 4 kertaa vuodessa lähetettävä tiedote.
Tässä tiedotteessa on
-

Jäsenpäivä Paiholan erämajalla 5.5
Jyty Vesillä- Karelia Soutu
Jyty 100v- Syyspäivät
Luottamusmies tiedote
Jyty Kontiolahti ry:n toimijoiden yhteystiedot

Ottakaa meihin, Jyty Kontiolahden aktiivisiin toimijoihin, yhteyttä jos tuntuu,
että tarvitsette apua edunvalvonta asioissa tai muissa Jyty liittoon kuuluvissa asioissa ja toki myös
jäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Tässäpä linkki yhdistyksemme omille kotisivuille: www.jytykontiolahti.fi.
Kannattaa käydä katsomassa tulevia tapahtumia ja jäsenetuja.

Jäsenpäivä Paiholan erämajalla 5.5
Aika: 5.5.2018 klo 15:00 - 19:00
Paikka: Paiholan erämaja, Kuurnan Rantatie 28
Jyty Kontiolahti juhlistaa Jyty 100- vuotta kutsumalla jäsenensä ja heidän perheenjäsenet
jäsenpäivään Paiholan erämajalle.
Erämajalla tarjoillaan juhlavasti:
- Paiholan Marttojen tekemää lämmintä ja maukasta kotiruokaa
- Jyty 100v Juhlakakku ja kahvit
Lisäksi meitä viihdyttää Karaoke ja väliaika musiikki 
Ja kaikille tulijoille on pieni yhdistys lahja muistaminen
Pyydämme ilmoittautumaan syömään tulijaksi maanantai 23.4 mennessä
sihteeri Anitalle, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Yhteystiedot kirjeen lopussa
Jotta osaamme varautua riittävällä määrällä ruokaa!

Jyty Vesillä- Karelia Soutu
Yhdistyksemme hallitus on päättänyt, että tänä vuonna osallistumme ilolla ja hyvällä huumorilla
höystettynä Karelia Soutu tapahtumaan omalla Jyty kirkkoveneellä Jyty 100 juhlavuoden kunniaksi.
Tänä vuonna järjestetään 34:s Karelia Soutu tapahtuma.

Soutajiksi kutsutaan Jyty veneeseen paikallisyhdistyksemme jäseniä sekä tarvittaessa lähialueiden
jytyläisiä. Tarkoitus on saada näkyvyyttä, yhteistä kivaa tekemistä ja, että Jyty näkyy ja kuuluu
kauas soudun aikana.
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Karelia Soutu tapahtuma kokoaa Pohjois-Karjalassa vuosittain heinäkuussa noin 2 000 soutajaa ja
melojaa. Tapahtuman virallinen nettisivu on: http://kareliasoutu.fi
Nyt ruvetaan kartoittamaan ajoissa, ketkä haluaa lähteä mukaan kirkkovenettä soutamaan.
Jytyläisille tarjotaan mahdollisuus osallistua 1 tai 2 tai kumpanakin päivänä soutamaan huumorin
höysteisellä kirkkoveneellä Pielisjokea pitkin. Valittavana ovat reitit:
Vaihtoehto 1: 26.7 torstai Kirkkovenereitti:
Ahveninen – Laiskanranta 8 km – Eno 17 km – Jakokoski 12 km. yht. 37 km
Vaihtoehto 2: 27.7 perjantai Kirkkovenereitti:
Jakokoski – Paihola 13 km – Joensuu Jokiasema 28 km. yht. 41 km
Vaihtoehto 3: Haluan soutaa kumpanakin päivänä
Soutajiksi lähtevät eivät maksa mitään osallistumisesta. Lisäksi yhdistys huolehtii kuljetuksista,
eväistä, tarvittavista vaatteista yhden näköisen ilmeen saamiseksi ja oheisohjelmiin osallistumisista.
Nyt vaan mukaan, sillä kerrankos sitä kirkkovenettä soutaa 
Sinä, kuka haluat lähetä kirkkoveneeseen soutamaan, ilmoita sihteeri Anitalle
maanantai 21.5 MENNESSÄ sähköpostilla, että haluat mukaan! 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mikä vaihtoehto käy sinulle.

Jyty 100v- Syyspäivät
7.-9.9.2018 on Jyty 100 -juhlavuoden päätapahtuman, Jytyn syyspäivät. Tapahtumapaikkana on
suurimmalta osalta Tampereen kaunis Pyynikki.
Ohjelma Jyty Kontiolahden jäsenelle:
Perjantai 7.9.
- Lähtö Tampereelle puoliltapäivin- iltapäivä.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan osallistujille sekä lähdemmekö yhteiskuljetuksella muiden
jytyläisten kanssa vai omalla tila-autolla.
- Saapuminen majoituspaikkaan. Hotelli ilmoitetaan lähtijöille myöhemmin.
- Voit halutessasi osallistua Karaokekisaan, Karaokemestari 2018, Hotelli Rosendahl.

Lauantai 8.9.
- Pyynikin urheilukentällä leikkimielistä kisailua, yhteistyökumppaneiden esittelyä, musiikkia ja
mukavaa yhdessäoloa. Kenttälounas.
- Iltapäivällä Varalan urheiluopistolla liikutaan liikunnanohjaajien vetämänä: mm.
kalliolaskeutumista, lattareita ja kulttuurikävelyä Pyynikin maisemissa. Varalassa pääsee myös
saunomaan ja uimaan.
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- Illalla terassitreffien kautta lähdetään juhlimaan 100-vuotiasta liittoa Pyynikin kesäteatterille.
Pyynikillä esiintyvät Heikki Silvennoinen band + Heikki Hela.
Mukana on myös joukko muita tamperelaisia muusikoita, jotka julkistetaan kevään aikana. Hotelli
Rosendahlin yökerho Joselin’sissa Olli Kärjen bändi tanssittaa ja viihdyttää.
Sunnuntai 9.9.
- Syyspäivien päättäjäiset ja kotiinlähtö.
Jyty Kontiolahden jäsenen omavastuu syyspäivistä on 50€.
Tämä pitää sisällään mm. kuljetuksen, majoituksen (majoitus varataan Tampereen keskustan
hotellista), virallisen osallistumismaksun (arvo 25 euroa), Tampereella kuljetukset ja lauantain
kenttälounaan ja lauantain iltajuhla (arvo 25 euroa).
Ilmoittautuminen:
Paikkoja Tampereen syyspäiville on rajoitetusti ja ne täytetään nopeusjärjestyksessä.
Ilmoittaudu osallistujaksi syyspäiville 30.3- 23.4 välisenä aikana,
lähettämällä sihteeri Anitalle sähköpostia.
Kaikille osallistujille lähetetään myöhemmin lisätietoja matkasta syyspäiville sekä milloinka
omavastuu osuus matkasta maksetaan.

Luottamusmies tiedote
HUOM! Jyty Kontiolahti ry – Kontiolahden kunnan työntekijät
Jos haluat olla vaikuttamassa, niin nyt on se hetki!
Syksyllä 2018 on luottamusmiesvaalit ja toimikausi kestää 2 vuotta 2019- 2020.
Luottamusmiehille maksetaan työstä vuosikorvausta.
Pääluottamusmiehen asema korostuu entisestään. Paikallinen neuvottelu lisääntyy, uudistuksia
tulossa maakuntatasolla ja paikallisesti
Tukea saat:
-paikalliselta yhdistykseltä (Jyty Kontiolahti ry)
-muilta luottamusmiehiltä
-aluetoimistolta
-liiton lakimiehiltä
-koulutukseen osallistuvilta muilta pääluottamusmiehiltä

JOS kiinnostuit tai heräsi kysymyksiä ota yhteys Eija Romppaseen (Pääluottamusmies)
p.050 575 6328 / eija.romppanen@kontiolahti.fi
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Jyty Kontiolahti ry:n toimijoiden yhteystiedot 2018
Jyrki Pehkonen, puheenjohtaja
jyrki.pehkonen65@gmail.com
Riitta Rosenius, varapuheenjohtaja, työsuojeluvaltuutettu
riittarosenius1@gmail.com
TEHTÄVÄALUE II: muu päivähoidon henkilöstö, sivistysosaston hallinto,
hallinto-osasto, tekninen osasto, vapaa-aikatoimi

Eija Romppanen, pääluottamusmies
Luottamusmiespäivä tiistaisin, toimistolla klo 8-9,
muina aikoina yhteydenotto sähköpostitse tai tekstiviestillä
p. 050 5756 328
eija.romppanen@kontiolahti.fi
Tiina Hiltunen, luottamusmies
tiina.hiltunen@kontiolahti.fi
Anita Luhanko, sihteeri, koulutus- ja tiedoitusvastaava
p. 050 428 5095
anita.luhanko@kontiolahti.fi
Tuija Tuukkanen, jäsenasioiden- ja taloudenhoitaja, nuorisovastaava
p.050 381 4959
tuija.tuukkanen@kontiolahti.fi

Terveisin Jyty Kontiolahti ry hallitus

