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Päätös vapaa-ajan mökeistä 

 

15.4.2021 kello: 17.00 -> pidettiin Teams kokous 

johon oli kirjallisesti kutsuttu kaikki, joilla on voimassa oleva sähköposti Jytyn jässärissä. 

Kokouksesta ilmoitettiin myös yhdistyksen facebookissa ja Instagamissa. 

 

Kokouksessa keskusteltiin mökkien kunnosta, remontti tarpeista, jäsenkehityksestä, 

vuokrauksista ja mökkien tuloista /menoista. 

 

Äänestyksen tulos oli 10 mökkien korjaamisen kannalla ja  

10 mökeistä luopumisen kannalla. 

Äänestyksen mennessä tasan yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouksen 

puheenjohtajan kannattama vaihtoehto voittaa. 

 

Joten kokouksen päätös oli, että mökit korjataan. 

Hallitus alkaa valmistelemaan vaadittavien korjausten kilpailutusta. 

 

 

 

  
Kirsikka mökki                                                      Koivu mökki 
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Kirsikka mökkiviikkojen arvonta  

+ Koivun juhannuksen arvonta 

 
Kirsikan vuokra-aika 10.5. – 5.9.2019 (viikot 19 -35)  

Kirsikkaa vuokrataan viikko kerrallaan maanantaiaamusta sunnuntai-iltaan.  

Viikkovuokra 300e sisältäen saunapuut. 

Juhannusviikko 400e sisältäen saunapuut.  

Syksyllä mökkiä mahdollisuus vuokrata myös viikonlopuksi pe-su, hintaan 150€ 

Kirsikkaa vuokrataan vain jäsenille. 

 

Tilat: alakerrassa oleskelutila, jossa avotakka. Pieni keittiö, suihku ja wc. 

Levitettävä sohva, josta saa nukkumatilaa kahdelle. 

Yläkerrassa kaksi erillistä nukkumatilaa 2 ja 4 hengelle. 

Huom! Yläkerrassa ei ole lämmitystä. 

Pihapiirissä on oma rantasauna ja grillikatos. 

 

Arvonnassa mukana myös Koivu mökin juhannusviikonloppu pe – su 300e  

 

Arvonnassa eivät ole mukana vuosina 2019 ja 2020 Kirsikan viikoksi saaneet jäsenet.  

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla jytylahti@phnet.fi 

Aihekenttään: Mökin vuokraus 

Viestiin: mitä mökkiä haluaisit vuokrata ja minä viikkona, voit laittaa vaihtoehto viikkoja 

mutta vuokrata voit vain yhden viikon arvonnan kautta. 

 

Arvonnan jälkeen ilmoitetaan vapaat viikot, joihin voi osallistua kaikki halukkaat.  

Hakuaika päättyy 30.4.2021.  Arvonta suoritetaan 3.5.2021 

 

KOIVU-MÖKKI 

Vaskirannankatu 13, 15240 Lahti  

Tilat: Tupa, takkahuone, baarikeittiö ja saunatilat suihkuineen.  

Katettu terassi järvelle päin. Pihalla grillikatos.  

 

Vuokrat jäseniltä: ma-to 60e päivä  pe -su 80e päivä + juhannuksena 20e / päivä 

Koivua vuokrataan 1.4. – 30.11. välisenä aikana vain päiväkäyttöön.  

Ulkopuolisille hintoja korotetaan 100% 

Muille Jytyläisille hintoja korotetaan 50% 

 

Tiedustelut ja varaukset: jytylahti@gmail.com 

Mökkien varauskalenteri - Jyty Lahti ry  Täältä näet varaustilanteen. 

mailto:jytylahti@phnet.fi
https://www.jytylahti.fi/virkapirtti/mokkien-varauskalenteri/


 

4 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
 
 
                                       31.5.2021 maanantaina 
                                                 Kello: 17.00  
                       Koronatilanteen mukaan joko Teams kokous tai  
                       kokous myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
                   Ilmoittaudu viimeistään 26.5.2021  jytylahti@phnet.fi 
 
                   p.s. Ilmoitathan varmuudeksi myös erityisruokavaliosi 
 
 
 
 
 
 

mailto:jytylahti@phnet.fi
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HALLITUS 

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Pirjo Boman p. 050-398 5950   
pirjo.boman@lahti.fi 

 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Ann-Mari Lehtinen p. 044-4406088   
ann-mari.lehtinen@phhyky.fi 
 
 
Jäsenet  
 
 
Asta Lavia 
asta.lavia@phhyky.fi 
 
Eira Sällinen 
eira.sallinen@harjunterveys.fi 
 
 
Maaret Monola 
maaret.monola@paijat-hame.fi 
 
 Merja Luodonmaa 
merja.luodonmaa@phhyky.fi 
 
 
Päivi Mihailow 
paivi.mihailow@salpaus.fi 
 
 
Päivi Paulasaari 
paivi.paulasaari@provincia.fi 

 

 

Riitta Nurminen 
riitta.nurminen@lahti.fi  

 

 
 
Vapaa-ajan toimikunta s-posti  jytylahtivirkistys@gmail.com 
Marja Artoma   
Merja Luodonmaa   
Eeva Marttila   
Riitta Nurminen   
 
 
 

Yhdistyksellä ei ole toimistohenkilöä.  
Kaikki yhdistykseen liittyvät asiat toivotaan hoidettavan sähköpostilla 
jytylahti@phnet.fi 
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