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MUISTA ÄÄNESTÄÄ EDUSKUNTAVAALEISSA!
Äänestyspäivä sunnuntaina 19.4.2015.
Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4. ja ulkomailla 8.-11.4.

JÄSENTIEDOTE 2015
MUISTA KÄYDÄ JHL:N SIVUILLA PÄIVITTÄMÄSSÄ YHTEYSTIETOSI!

Parhaiten ajankohtaiset asiat löytyvät yhdistyksemme kotisivuilta:
www.jhl863.fi
Servica JHL ry
Iso-Severi
Leväsentie 3, 70700 KUOPIO
Puh. 044 279 8713
863jhl@gmail.com
www.jhl863.fi
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SERVICA JHL (863) EDUT 2015
Ensi kesänä sinulla on mahdollisuus käydä
katsomassa edullisesti Kuopio Rauhalahden
kesäteatterin musikaali “Solistina Olavi Virta”.
Yhdistys tukee sinua lipun hinnassa niin, että itse
maksat lipusta 10 €. Esitä lippuluukulla JHL 863:n
jäsenkortti ja kuittaa pääsylippu saaduksi. Lipun
loppusumman teatteri veloittaa yhdistystä
jäsennumeron ja nimen mukaan.

SYNTYMÄPÄIVIEN MUISTAMISET
Yhdistys muistaa kaikkia tänä vuonna 50 ja 60
vuotta täyttäviä jäseniämme. Jäsenasioiden hoitaja
laittaa teille tekstiviestin, jossa hän pyytää teitä
lähettämään tilinumeron yhdistyksemme
taloudenhoitajalle. Näin teille lähetetään tilille
pieni syntymäpäiväraha. Omat yhteystiedot pitää
olla ajan tasalla!

VAPAA-AJANPAIKKA TAVIKALLIO,
Tavirannantie 20.
Tavikallio on yhdistyksen kesäpaikka Sorsasalossa,
joka on jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
vieraidensa käytettävissä.
Tavikallion virkistysalueella on kaksikerroksinen
huvilarakennus (alakerta: oleskelu-/kokoustilat +
keittiö + iso terassi, yläkerta: 3mh + parveke),
rantasauna sekä grillikatos.
JHL 863:n jäseniltä vuonna 2015 vuokrahinta on
70 €/ vrk. Yli 10 henkilöä tai Juhlat on 140 €/vrk.

Yhdistyksemme on varannut
yksityisristeilyn JHL 863:n jäsenille. Ajankohta
on
Kuopion Viinijuhlien aikaan. Mukaan mahtuu
HAKU päät tyy 5 vko a ennen kurssia
170 henkilöä. Aikataulu ja omakustannushinta
ilmoitetaan myöhemmin.
Tarkkaile kotisivujamme! www.jhl863.fi

JHL 863:n Koulutusstipendi
Yhdistys myöntää jäsenilleen koulutusstipendin
talousarvion puitteessa. Stipendin voi saada jäsen,
jonka opiskelu on ollut omaan ammattiin
liittyvä, tutkintoon johtava koulutus. Stipendi
voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutuksen
suorittaneelle henkilölle. Stipendihakemus löytyy
yhdistyksen kotisivuilta “Tapahtumat – Koulutus”,
vasemmassa reunassa lomake. Lähetä hakemus
yhdistykselle ja liitteeksi kopio todistuksesta.
Käsittelemme hakemuksen seuraavassa
kokouksessamme.

Servica JHL ry
JHL 863
Stipendi

VUORELAN KUNNONPAIKKA
Etu on voimassa kun esität kassalla
jhl 863:n jäsenkorttia!
Kylpylä
10 € /kylpylälippu (norm. 13 €)
93 €/10 kerran sarjalippu, aikuinen (norm. 98 €)
Kuntosali
53 €/10 kerran sarjalippu (norm. 55 €)
6 €/kuntosalilippu (norm. 7 €)
kuntosali ja kylpylä 13,50 € yhteislippu/ hlö
kuntosali, kuukausikortti 53 €/kk (norm. 60 €)

VIRKISTYSKYLPYLÄ FONTANELLA         
Etu on voimassa kun kassalla näyttää jhl 863:n
jäsenkorttia!
Kylpylä
Arkipäivät ma - pe 10 €, la, su ja pyhäpäivät 11,50 €
85 €/10 kpl arkipäiväliput 100 €/10 kpl kaikkina
aukioloaikoina
75 €/kuukausikortti
• kylpylälippuun sisältyy kylpyläkäynti 2 tuntia tai
yhdistelmäkäyttö 1 tunti kuntosali + 1 tunti kylpylä
tai ½ squash + 1 tuntia kylpylä
Kuntosali
5,50 € / kerta tai 50 € / 10 kpl kaikkina aukioloaikoina
50 € / kuukausikortti

