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____________________________________________________________________________________________________

SYYSKOKOUS 27.11.2018 klo 18.00
Yhdistyksen syyskokous pidetään Maalaiskartano Pihkalassa, kokousnavetassa alkaen klo 18.00. Esillä
sääntömääräiset asiat eli mm. yhdistyksen talousarvio ja hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä
nuorisovastaavan valinnat vuodelle 2019. Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa jäsenilleen jouluruoan. Puolisot
voivat osallistua ruokailuun maksamalla itse 27 € yhdistykselle.
Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot viimeistään 14.11.2018 mennessä Raijalle tai Matille.
Yhdistykseltä laskutetaan ateriat ilmoittautuneiden mukaan. Mikäli sinulle tulee esteitä, muistathan perua ajoissa.
___________________________________________________________________________________________
PIKKUJOULUREISSU KALAJOELLE 1. - 2.12.2018
Lähde mukaan Kalajoelle uimaan, keilaamaan, tanssimaan ym. sekä nauttimaan pikkujoulubuffetista hotellimme
ravintolassa, missä esiintyy Marita Silvasti! Voit varata myös Day Spa Sunista erilaisia hoitoja. Lapsille on
hotellissamme oma sisäleikkipuisto. Viihdekeskus Merisärkkä on myös viikonloppuisin auki.
Lähtö lauantaina 1.12. ensimmäisestä paikasta klo 11.30 ja majoittuminen viimeistään klo 14.00. Paluumatkalle
lähdemme sunnuntaina klo 12.00 ja matkalla voimme poiketa jouluostoksille Ylivieskan Kärkkäiselle.
Majoitus: Santa´s Resort & Spa Hotel Sani, majoitus 2hh ks. http://www.santashotels.fi/fi/hotelsani
Matkasta peritään ilman pikkujoulubuffettia: majoitus 2hh, jäsen 21 € ja ei-jäsen 50 €, kun majoitus 1hh, 59
€ ja 88 €, lapset alle 17 v kun majoitus kahden aikuisen kanssa lisävuoteella 10 €.
Matkasta peritään sisältäen pikkujoulubuffetin: majoitus 2hh, jäsen 50 € ja ei-jäsen 80 €, kun majoitus 1hh,
88 € ja 117 €, lapset kun majoitus kahden aikuisen kanssa lisävuoteella alle 13v 15 € ja yli 13v 30 € (alle 17v).
Maksuun sisältyy: bussikuljetukset, majoitus kahden hengen huoneissa, aamiainen, kylpylä ja sisäleikkipuiston
sekä kuntoiluhuoneen vapaa käyttö aukioloaikana.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.11.2018 mennessä Raijalle tai Matille. Mikäli osallistut
pikkujoulubuffettiin, ilmoitathan samalla erityisruokavaliot. Reissuun lähtijöille lähetetään ilmoittautumisajan
päätyttyä bussiaikataulu ja lasku omavastuuosuudesta.
_________________________________________________________________________________________
LUOTTAMUSMIESVAALIT
Jytyn luottamusmiesvaalit toimitetaan marraskuun loppuun mennessä. Vaalissa valitaan työnantajakohtaisesti
pääluottamusmiehet sekä varapääluottamusmiehet toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2020.
_________________________________________________________________________________________
VAKUUTUS:
Jytyn alle 65-vuotiailla jäsenillä jäsenetu sisältää Ifin vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen, ei
matkatavaravakuutusta. Jäsenkortti mukaan! Vakuutus koskee myös Jytyläisen vanhempansa mukana matkustavaa alle 20vuotiasta lasta. Huom! Muiden osallistujien tulisi huolehtia, että heillä on voimassaoleva matkavakuutus. Yhdistys ei vastaa
matkalla tapahtuneista sairaus- ja tapaturmakustannuksista.

