
Raahen JHL ry 055      

Hyvää alkanutta vuotta 2014 !

Painotuore jäsenkirje sisältää tietoa yhdistyksestämme ja sen toiminnasta. Kirjeen liitteenä 
lähetämme hallituksen väen ja luottamushenkilöiden yhteystiedot, kuntokortin, koulutus-
oppaan ja korvaushakemuslomakkeen kulttuuri- ja liikuntatapahtuman pääsymaksusta. 

Tämä jäsenkirje lähetetään yhdistyksemme 1.124 jäsenelle. Jäsenistä 879 on naisia
 ja 245 miehiä.

Yhdistyksen tarjoamia jäsenetuja ja tulevia tapahtumia vuonna 2014

 Yhdistys korvaa jäsenille kerran vuodessa (maksu joulukuussa 2014) 25 € 
kulttuuritapahtuman, elokuvaesityksen tai liikuntasuorituksen pääsymaksuista. 
Hakemukset tulee toimittaa taloudenhoitajalle 23.12.2014 mennessä.

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

Vuokrat:
Raahen JHL ry 055:n jäsenet: 40 € /vrk, päiväkäyttö (klo 7.00 - 16.00) 20 €
Ei jäsenet: 150 € /vrk, päiväkäyttö (klo 7.00 - 16.00) 75 €
Hintaan sisältyy oikeus käyttää rakennusta ja siihen liittyvää esillä olevaa 
käyttöomaisuutta. 
Kummelin emäntä Kaarina Pehkonen, puh. 040 836 8598

Varaukset: 
Kummelin varaukset vastaanotetaan ja avaimet luovutetaan maksettua kuittia 
vastaan JHL:n toimistolta Brahenkatu 2, puh. 040 503 9754 ma klo 9.00 – 
17.00, ti ja ke klo 8.00 – 16.00 välillä. Henkilöllä voi olla vain yksi varaus 
kerrallaan.

 Jäsenetusopimus Raahen Uimahallintien Nesteen kanssa. Yhdistyksemme 
jäsen saa mistä tahansa auton pesusta 25 % alennuksen ja plussapisteet. 
Alennus ei oikeuta pesupassiin leimaa. Esitä jäsenkorttisi kassalla. Etu on 
voimassa vuoden 2014.   

 Jäsenetusopimus Raahen Kesportin kanssa.  Raahen JHL ry 055 jäsen saa 
-20%:n alennuksen normaalihintaisista vaatteista ja jalkineista. Asioidessasi 
Kesportissa, ota jäsenkortti mukaan, ja esitä se kassalla.

 Kultajousi Oy tarjoaa jäsenalennuksia tuotteistaan. JHL:n jäsenkortin 
esittämällä jäsenet saavat kaikista Kultajousi- ja Westerback-liikkeistä 
huomattavia etuja (kellot -20%, kultakorut ja kultaketjut -20%, timanttikorut 
-20%, hopeakorut -20%, lahjatavarat -20%, Kalevala korut -20%, pöytähopeat 
-20%).  Tilaustyöt ja työsuoritukset: hinnat tapauskohtaisesti. Alennus koskee 
normaalihintaisia tuotteita.

 JHL:n jäsenkortti oikeuttaa alennukseen Teboil-huoltamolla. JHL:n jäsenille 
polttoaine-etu on 2 snt/litra. Lisäksi saat Teboil-huoltamoilla 10 prosenttia 
alennusta voiteluaineista (koskee 10 litran ja sitä pienempiä astioita).

     käännä sivu



 JHL:llä on käytössä kuntokortit, jotka jaetaan tässä jäsenkirjeessä. 
Kuntokorttien palauttaneiden kesken (kevät ja syksy) arvotaan kaksi 50 €:n 
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, 70, 80,
90 v) 20 €:n  lahjakortilla.

 Yhdistys myöntää ammattiin valmistuville jäsenilleen 30 euron lahjashekin,
shekki myönnetään hakemuksesta ja sitä tulee hakea puolen vuoden sisällä 
valmistumisesta

Liiton tarjoamista palveluista mm. lomatarjonnasta, ammatillisista kursseista ja opintopäivistä saat 
tietoa kotiisi tulevasta Motiivi-lehdestä.

Ilmoittaudu kursseille ja opintopäiville jäsenpalvelu24h:n kautta, www.jhl.fi. Ilmoittautumisen 
jälkeen ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan jos haluat oman yhdistyksesi maksavan 
kurssimaksun. Sovi työnantajasi kanssa kurssille menosta.

Raahen JHL ry 055 maksaa TSL:n koulutuksiin osallistumisesta puolet matkakustannuksista 
halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Koulutukseen osallistumisesta ja matkustusmuodosta on 
sovittava ennen koulutukseen osallistumista yhdistyksemme puheenjohtajan kanssa. 

Raahen JHL ry 055:n toimisto sijaitsee osoitteessa Brahenkatu 2, 2. kerros. 
Toimisto on avoinna maanantaisin klo 9.00 – 17.00, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00 – 16.00. 
Torstaisin ja perjantaisin toimisto on suljettu. Toimiston puhelin 040 503 9754.

Työttömyysasioiden hoito on keskitetty maanantaipäiville klo 9.00 - 14.30 jolloin pyydämme sinua 
ensisijaisesti asioimaan toimistolla.

Yhdistyksemme jäseniä on mukana eri ammattialaverkostoissa. Katso tarkemmin 
kotisivuilta.

Raahen JHL ry 055 kotisivuosoite on: http://raahe55.jhlyhdistys.fi/ 

Aurinkoista talvea ja kaunista kevättä toivottaen

Birgitta Huhtamäki     Riitta Pajala
puheenjohtaja     sihteeri
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