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KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidetään viikolla 27 torstaina 5.7.2012 klo 18.00 Paltamon Nesteellä. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 sekä mahdollisesti
Työvoimatalon varaluottamusmiehen vaalin vahvistaminen. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen päivällisen.
Ilm. 2.7.2012 mennessä, tarjoilua varten Päiville 040 8242 893 tai Sarille 0400 579 936, ilmoitathan
myös samalla mahdollisesta ruokavaliostasi.
SÄHKÖINEN ASIOINTI JA JÄSENYYDEN YLLÄPITÄMINEN
JHL:n palvelut löytyvät osoitteesta www.jhl.fi. OHJEET: Kirjaudu jäsenpalveluun; käyttäjätunnuksesi on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi ja ensimmäisen kerran kirjautuessasi, salasana
syntymäaikasi muodossa ppkkvv (esim.140362). On tärkeää, että ilmoitat töiden alkamisen, päättymisen, äitiysloman tai jonkin muun syyn, joka aiheuttaa muutosta esim. jäsenmaksuvapautuksen, näin varmistat jäsenyytesi säilymisen kaikissa tilanteissa.
YHDISTYKSEN VIRKISTYSTOIMINTA ja SAL:N KUNTOLOMAT
Yhdistys hyvittää vuodessa 20 € /jäsen teatteri- tai konserttilipusta, Paltamon kansalaisopiston
opintokortista tai muuhun virkistystoimintaan maksetusta osallistumismaksusta (esim.uimahalli,
kuntosali, opiskelu) maksettua kuittia vastaan. Maksatusta haetaan Päivi Soldatkinilta, kunnanvirastolta
(maksatushakemukseen laskuttajan nimi, syntymäaika, osoite, pankkiyhteys, päiväys ja allekirjoitus).
Vaihtoehtoisesti voit käyttää virkistyslipusta 10 €:n osuuden Paltamon kesäteatterissa näyttämällä jäsenkorttisi lippuluukulla, jos et ole vielä käyttänyt koko etuasi.
SAL:n kunto-ja perhelomia kannattaa hyödyntää. Lomat ovat haettavissa pari kertaa vuodessa.
Haettavana olevista tuetuista lomista ilmoitetaan Motiivi –lehdessä.
VIRKISTYS- JA ULKOILUTAPAHTUMA JÄSENILLE PERHEINEEN 15.-16.9. KUUSAMON TROPIIKISSA
Paltamon yhdistys järjestää yhteiskuljetuksen (mikäli ilm. väh. 20 henkilöä) lauantaina 15.9.,
lähtö Eino Leino –torialueelta (Nesteen alaparkki) klo 7.30 ja paluu iltajuhlan jälkeen klo 20.30, Paltamossa ollaan takaisin noin puolen yön aikaan. Liitteenä esite virkistyspäivien ohjelmasta. Ilmoittautuessasi kerro halukkuutesi yhteiskyyditykseen, osallistumisesta Ruskavaellukseen ja osallistutko lauantain
tai mahdollisesti sunnuntain ohjelmaan sekä montako lasta ja aikuista osallistuu. Osallistumiset ilmoitetaan molempiin päiviin yhdistysten kautta ja yhdistys ilmoittaa varaukset eteenpäin Ouluun. Sitovat Ilmoittautumiset 13.8. mennessä Päiville puh. 0408 242 893 tai Sarille 0400 579 936
KOULUTUSTA
Valtakunnallinen koulutus löytyy JHL:n kotisivuilta ja alueelliset koulutukset Oulun aluetoimiston alta. Koulutuksiin ilmoittautuessanne toimittakaa hakemuksenne nettisivuilta löytyvän ohjeen mukaan. Ilmoittakaa osallistumisestanne myös oman yhdistykseenne. Yhdistyksen syyskokous varasi
edelleen talousarvioon 2012 koulutuskannustusrahan 25 euroa / osallistuttu koulutuspäivä. Koulutus
kannustusrahan voit hakea Päivi Soldatkinilta, kun olet ilmoittanut osallistumisestasi koulutukseen etukäteen hallitukselle, saat kannustinrahan esittäessäsi osallistumistodistuksen tai muun todisteen osallistumisestasi (maksatushakemukseen laskuttajan nimi, syntymäaika, osoite, pankkiyhteys, päiväys ja
allekirjoitus).
TYÖNVÄEN LEHTISETELI ETU
JHL liitto maksaa työnväenlehden tilauksesta lehtiedun ja lisäksi oma yhdistyksesi maksaa lisä lehtiseteliedun. Lehteä tilatessasi ilmoita liitto ja oman yhdistyksesi numero (Paltamon JHL, 686). Lehti laskuttaa liittoa sekä yhdistystä suoraan ja lopun laskusta saat kotiisi.
TIEDOTTAMINEN - MISSÄ?
Paikallisyhdistyksen toiminnasta / tapahtumista ilmoitetaan Kotiseutu Plus, Väylä –lehdessä, Motiivi lehdessä, Koti-Kajaanin järjestöpalstalla tai henkilökohtaisesti sähköpostitse. Olethan ilmoittanut sähköpostiosoitteesi yhdistykseen? Ilmoita osoitteeseen sari.karkk1@gmail.fi. Tietoa JHL:n ajankohtaisista asioista ja ohjeistusta eri tilanteisiin löydät internetistä osoitteesta www.jhl.fi, josta linkki Paltamon JHL ry,
osasto 686 kotisivuille.

Merkkipäivien muistamiskäytäntö

Viiri luovutetaan vähintään 15 vuotta jäsenenä olleelle, joko 50 – vuotispäivänä tai 60 –vuotispäivänä
tai viimeistään eläkkeelle jäädessä, muille annetaan lahja. Merkkipäivän viettäjiä huomioidaan syys- tai
kevätkokouksessa, jonne heidät kutsutaan erillisellä kutsukirjeellä.
Paltamossa 26.6.2012
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