+F

rvu

Pyhöjörven

rÄSCruTIEDOTE

2.5.2022

Jyty ry

rÄseruEr
Ki rsi Kuosmonen,

VARAJÄSENET
Merjo Hökkinen

varapuheenj ohtai a

Aili Pesonen, sihteeri
Joono Ti kkonen, j ös enas
/tÅorjo Komu
Eevo Voskilompi
Marketto Kivelö

i ai

nho itai a, www -s

i

vut

Pöivi Hyvönen
Erjo Tikkonen

Koti Junttilo
Rqili Komu
Erkki Böhme
Elino Niemelö

Moorit Kinnunen
puhe- jo lösnäolo-oikeudello:
Pöi vi Hyvö nen, rahasto nho itaj a, k i ri anp i töi ti

Pyhäjörven

Jyty ry:n kevötkokous pidetään Arjon

ke 18.5.2022 klo 18.00, oloitetoon ruokoilullo.
f mo ittoutum iset jo ruo ko-oi neol ergiot tt.5.2022
f

I

Ruokolosso

mennessö jäsenas ioi n-

hoitojo Jqqno Ti kkosel le s-posti in joono.tikkqnen@selonne.net toi
puh. O44 445 7806.
itel löän sööntömööröisef kevcit ko kousos iot. Lisöks i jösenyhd istyksen
eli Pyhöjörven Jyty ry:n punkominen jo liittäminen Hoopojörven Jyty
ry:hyn (oikoisemmin ovot liittyneet Kärsömöen jo Reisjörven yhdistykset).
Yhdistyssöönnön 24 S:n mukoqn purkomispöötöstö on kösiteltövö kohdesso
yleisessä kokouksesso, joisto toinen on tömö kevötkokous jo toinen kokous
pidetään todennököisesti elokuun olkupuolello.
Vorsi noiseks i I i ittym isojcnkohdoks i on ol ustqvosi suunni teltu t.lO.2022
Kös

olkqen.

Tervetuloa!

Tule viettömöön jösenten virkistysilto torstoina 2.6.2022 olkoen klo
t7.OO Villo Hymy, (Pellikanlie 42t, Pyhösolmi).
fllon oikono on mohdollisuus osollistuo joogoon & öänimoljcrentoutukseen
Kotjon ohjoomono sekö tehdä mokramee ovoimenperä Mirellqn
opostuksello. Lisöksi noutimme kohvin/teen kohvileivön kero (kesto noin.
2,5 h). Mukoon jumppo-olusto/joogomotto jo holutessqsi voit ottoo mukoon
viltin jo tyynyn. Lömpöinen jo rento vootetus.

i

f lmoittoutumiset s-postitse eevo.voski lqmpi@Ppsotu.f torstoihin
26.5.2022 klo 15.00 mennessöl flmoitothon myös mohdolliset ruokooineallergiot.

Uutto jösentö jo hänet hqnkkinutto (toi jösenyyttö suositellutto) jäsentö
muistetoon tänökin vuonno (enintöön) 20 euron Löhituotteello.
Jytyn jöseneksi voi liittyö kuntien, kuntoyhtymien jo seurokuntien työntekijöt. Lisöksi Jytyllö on sopimusoikeus joillokin yksityiscloillo (esim.
yksityinen sosiooli- jo terveysolo) jo kolmonnello sektorillo (esim. 4H jo
ProAgrio). Jyty kuuluu toimihenkilökeskusjörjestö STTK:hon.
Eli meistö jokoinen voi holutessoon suorittoo jäsenhonkintoal

Yhdistys muistoo 50- jo 60-vuotto töyttäviö sekö elökkeellejääviö
jöseniöön. tvtyös perheenlisäystä sooneito jöseniö muistetoon! Töstä ei
tietenköän tule outomqottisesti tietoo jösenrekisteriin toi muuten eli
ilmoito i louut isesto jcisenosioi nho itcjol le!

http //pyhojarvenjyty.yhdistysovoi n.f i/ (yhdistyk semme omot sivut)
http://www.jytyliitto.f i/ (voltokunnol liset sivut)
https://www.if .f i/henkiloosiokkqot/jorjestot/jyty/etusivu (vokuutusosiot)
jösenmoksuumme sisältyy mm. vopoq-ojon topoturmo- jo motkustojovokuutus
https : //www. jytyl i itto.f
(muut jösenedut)

kwårfiRvE

i/f i/ josenyys/iosenedut/S ivut/def

ou

lt.ospx

D.f

PYHÄJÄRVEN JYTY RY
Voropuheenjohtojo Kirsi Kuosmonen p. 040 773 5260 s-p: khkuosmonen@gmoil.com
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