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Hyvä jäsen!

On jo vierähtänyt aikaa siitä kun viimeksi olet saanut yhdistykseltäsi postia. Nyt 
postitettu jäsenkirje sisältääkin tuhdin annoksen tietoa yhdistyksestä ja sen 
toiminnasta (hallituksen väen yhteystiedot, luottamushenkilöiden yhteystiedot, 
kuntokortit, koulutusoppaan, kulttuurikorvaushakemuksen). Raahen JHL ry 055 
yhdistys on kasvanut keväällä 2011 Siikajoen JHL 522 liityttyä Raahen JHL:n. 
Jäsenistömme määrä on tällä hetkellä 999.

Yhdistyksen tarjoamia jäsenetuja ja tulevia tapahtumia 2012

 Yhdistys korvaa jäsenille 10 € kulttuuritapahtuman pääsylipusta sekä tarjoaa kesällä 
2012 ilmaisen näytöksen RaahenTeatterissa (ilmoitellaan kotisivulla ja lehdissä). 

 Otetaan käyttöön kuntokortit jotka jaetaan tässä jäsenkirjeessä. Kuntokorttien 
palauttaneiden kesken (kevät ja syksy) arvotaan kaksi 50 € lahjakorttia. Palautus JHL:n 
toimiston (Brahenkatu 2) ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

 Voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, retkiin, teatterimatkoihin ym. 
jäsenhintaan avecin kanssa. Tapahtumista ilmoitellaan kotisivulla ja lehdissä. 

 Ammattiosaston jäseniä huomioidaan syntymäpäivänä (50,60,… v )20 € lahjakortilla.

 Vapaa-ajan rakennus Kummeli tarjoaa jäsenille ja heidän vierailleen ihanteelliset 
mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon merellisissä maisemissa sekä kesällä että talvella.

       
Vuokrat: Jäsenet /Raahen JHL ry 055: 30 € vrk/ 15 € / päiväkäyttö

Ei jäsenet: 120 € / vrk / 60 € / päiväkäyttö
Päiväkäyttö klo 7.00 – 16.00
Kummelin emäntä Kaarina Pehkonen 040 836 8598

Hintaan sisältyy oikeus käyttää rakennusta ja siihen liittyvää esillä olevaa käyttöomaisuutta 
vuokra-ajan puitteissa.

 Liiton tarjoamista palveluista mm. lomatarjonnasta, ammatillisista 
kursseista ja opintopäivistä saat tietoa kotiisi tulevasta Motiivi-lehdestä.
Ilmoittautuminen tapahtuu kursseille ja opintopäiville kurssihakemuksella 
yhdistyksen kautta. Tämän jälkeen kurssihakemus toimitetaan 
aluetoimistoon kirjallisesti. Palkallisille kursseille haetaan kirjautumalla 
jäsenpalvelu 24h liiton nettisivuilla www.jhl.fi koulutusosiosta tai liiton 
kurssihakemuksella. Sovi työnantajasi kanssa kurssille menosta.

 Raahen JHL ry 055 maksaa TSL:n koulutuksiin osallistumisesta 
matkakorvauksia halvimman kulkuneuvon mukaan.

Raahen JHL ry 055 kotisivuosoite on: http://raahe55.jhlyhdistys.fi/ 
Raahen JHL ry 055 toimisto, Brahenkatu 2, 92100 Raahe. Avoinna ma – ke 8.00 – 16.00

Aurinkoista talvea ja kaunista kevättä toivottaen

Birgitta Huhtamäki Riitta Pajala
puheenjohtaja sihteeri

http://raahe55.jhlyhdistys.fi/
http://www.jhl.fi/

	Raahen JHL ry 055

