Tiedote huhtikuu 2018
Hyvä tosilainen
Tässä tulee kevään viimeinen jäsentiedote, jossa on tietoa Jytyn syyspäivistä,
lomastipendin arvonnasta ja vuoden 2019 kalenteritilauksista. Kaikissa näissä on
määräpäivät ennen kesää.
Jytyn syyspäivät Tampereella 7.-9.9.2018
Jytyn viimeiset syyspäivät pidetään Tampereella ja samalla juhlitaan 100-vuotiasta
liittoa. Jos haluat osallistua ja toivot, että TOSI maksaa kulut, niin ilmoittaudu
puheenjohtajalle viimeistään 4.5. Laita viestiin nimesi ja puhelinnumero.
Ilmoittautumisen jälkeen laitamme kyselyn mihin tilaisuuksiin haluat osallistua sekä
majoitustarpeesta. TOSI hoitaa ilmoittautumisen ja maksaa samalla
osallistumismaksut ja muut kulut. Omavastuu on 50 e.
Linkki päivien ohjelmaan ja lisätietoihin on mm. TOSIn www-sivuilla Ajankohtaistapalstalla.
TOSI ry sponsoroi liikuntatapahtumiin osallistumia
TOSI ry sponsoroi jäsentensä osallistumista erilaisiin liikunta- ja urheilutapahtumiin.
Säännöt:
- Lähetä sponsorointipyyntö puheenjohtajalle. Kerro,
mistä tilaisuudesta on kyse ja mitkä tilaisuuden
kustannukset ovat (osallistumismaksut, omat matkat
etc.)
- Odotamme, että käytät tilaisuudessa TOSIn
tuubihuivia. Jos sponsorointitiedot voi laittaa
osallistumislistaan tms., niin ilmoitat ne myös sinne.
- Pyydä myös, että joku nappaa sinusta kuvan, jonka saisimme julkaista TOSIn
sivuilla.
Vaaleansinisten putkihuivien hankintaa on tukenut Jytyliitto, joka jakoi yhdistyksille
100-vuotisjuhlan kunniaksi avustuksia.

Lomastipendiarvonta
Lomastipendit arvotaan kesäkuun alussa. Jos haluat osallistua arvontaan, niin
lähetä osallistumistieto sähköpostiin tosinstipendit(at)gmail.com viimeistään
31.5.2018.

Vuoden 2019 kalenteritilaukset 31.5. mennessä
Jos haluat Jytyn kalenterin vuodelle 2019, niin lähetä kalenteripyyntö toukokuun
loppuun mennessä osoitteeseen tosikoulutus(at)gmail.com tai tekstiviestillä 040
488 7471. Laita viestiin myös postitusosoite. Tänä vuonna TOSI postittaa kalenterin
joulukuussa.
Vuosikokous
Vuosikokous järjestetään 6.10.2018 Helsingissä. Lisätietoja vuosikokouksesta tulee
syksyllä hallituksen kokouksen (25.8.) jälkeen.
Pongaa TOSI ja osallistu kilpailuun
Käy taas tutkimassa TOSIn www-sivuja ja etsimässä sivuilta ”TOSI” eli tämän kirjeen
alussa olevan logon kuva punaisella kehyksellä. Tarkemmat tiedot kilpailusta wwwsivujen Ajankohtaista –palstalla.

Ennen kesälaitumille lähtöä vilkaise vielä JYTYn koulutuskalenteria ja katso syksyn
tapahtumia, mihin voisit osallistua. (Koulutuskalenteri aukeaa TOSIn sivuilta
oikealta sinisestä kuvakkeesta). Varsinkin henkilöstön edustajille on monenlaista
koulutusta. Kalenteriin kannattaa jo nyt laittaa Yksityisalojen neuvottelupäivät 25.26.10.2018. Jos lähelläsi on joko Jytyn aluetoimiston tai jonkin paikallisen
yhdistyksen järjestämiä tapahtumia tai retkiä, joihin haluat osallistua, niin ota
yhteyttä puheenjohtajaan. Tuemme taloudellisesti osallistumisia.
Lumi on varmaan jo eteläisessä Suomessa sulanut. Täällä Savossa on vielä jonkin
verran jäljellä. Pohjoisessa vielä hiihdetäänkin. Oppilaitoksissa on vielä edessä
loppukevään todistus- ym. kiireet.
Voimia loppukevään rutistuksiin ja hyvää kesälomaa!
TOSIn hallituksen puolesta
Mervi Kivirinta
puheenjohtaja
tosi.mkivirinta@gmail.com

http://www.tosiry.fi
Facebook: https://www.facebook.com/jytyliitontosilaiset/

