
 
Jyty Kainuu ry 511      Jäsentiedote 24.12.2022  
http://jytykainuu.jytyliitto.net/  
https://www.facebook.com/jytykainuu511/  

Jyty Kainuu ry:n omat jäsenedut – tässä ajankohtaiset (edut päivittyvät sivuille lähiaikoina):   

Ulkoiluretkien välipalatuki Vuottolahdessa talvikaudella 2022–2023 Jyty Kainuu ry 511:n 
jäsenille  

Jyty Kainuu ry 511:n jäsenille on tarjolla Vuottolahden retkiluisteluradan alueella olevassa SFC 
Kohtauspaikan kahviossa talvikaudella 2022–2023 välipalatuki 6,00 euroa/jäsen/vuorokausi, jolla 
saa vapaavalintaisesti kahvin/teen/kaakaon ja suolaisen/makean kahvileivän. Tuen saa esittämällä 
Jytyn jäsenkortin, joka on voimassa 2021–2024.  

https://fi-fi.facebook.com/groups/vuottolahdenretkiluistelurata/  

https://www.facebook.com/SFCkohtauspaikka/  

********************************************************************************************************  

Hiihtoretkien välipalatuki Sotkamossa talvikaudella 2022–2023 Jyty Kainuu ry 511:n 
jäsenille  

Jyty Kainuu ry 511:n jäsenille on tarjolla Sotkamossa talvikaudella 2022–2023 Heikkilän Pirttiin 
sekä Pikku-Heikkilään (Katinkullan alueella) hiihtoretkien välipalatuki 6,00 euroa/jäsen/ 
vuorokausi, jolla saa vapaavalintaisesti kahvin/teen/kaakaon ja pienen suolaisen/makean 
kahvileivän. Tuen saa esittämällä Jytyn jäsenkortin, joka on voimassa 2021–2024. 
https://www.heikkilanpirtti.fi/ 

********************************************************************************************************  

Vinkatkaa em. tyyppisiä hiihto- ja ulkoilureitin varrella olevia kahviloita tms. – otetaan mielellään 
mukaan muitakin kahviloita Kainuun alueelle vastaavan tuen piiriin. Lähetä vinkkiä os.  
jytykainuu@gmail.com  

Jos olet hukannut jäsenkorttisi, voit ladata sen myös puhelimeen ks. ohjeet Jytyn 
sivuilta: https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenkortti/Sivut/default.aspx  
Jos haluat perinteisen jäsenkortin hävinneen tilalle, niin lähetä viestiä suoraan  
jasenrekisteri@jytyliitto.fi  

Jyty Kainuu ry:n sekä liiton tarjoamat jäsenedut ovat sinulle verovapaita etuja. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan esim. itselle maksettuja tukia omavalintaisiin harrasteisiin ei voida maksaa 
ilman tulorekisteriin ilmoittamista. Näin ollen yhdistys pyrkii tarjoamaan yhdistyksen toiminta-
alueella Kainuussa jäsenilleen etuja, joita kannattaa hyödyntää. Ammattiliitto Jytyn jäsenetuihin 
kannattaa myös tutustua https://jytyliitto.fi/jasenyys/vapaa-ajan-jasenedut/ esimerkiksi 
CityShopparia voi hyödyntää hyvin myös Kainuussa.  

https://fi-fi.facebook.com/groups/vuottolahdenretkiluistelurata/
https://www.facebook.com/SFCkohtauspaikka/
https://www.heikkilanpirtti.fi/
https://jytyliitto.fi/jasenyys/vapaa-ajan-jasenedut/


 

Tulossa olevat jäsentapahtumat v. 2023: 

• Leffailta Hamsterit-elokuvaan ma 16.1.2023 Kajaanin BioRexissä sekä sovitaan toinen 
leffailta Sotkamon Kinoon – lisätietoa ja ilmoittautuminen vuoden vaihteen jäsentiedotteella 

• Kesäreissu ”Mamma Mia” -musikaaliin Helsinkiin to 20.7. - la 22.7.2023 – lisätietoa ja 
ilmoittautuminen vuoden vaihteen jäsentiedotteella – HOX! musikaaliliput on lunastettava 
15.1. joten siihen mennessä ilmoittautuminen ja ennakkomaksut – yhdistyksen matkatuki 
50e/25e on käytettävissä tähän matkaan  

• Lisäksi suunnitteilla Berliinin matka ke 7.6.- su 11.6.2023 – tästä lisätietoa tammikuulla ja 
yhdistyksen matkatuki 50e/25e on käytettävissä tähän matkaan (tuen voi käyttää kerran 
vuodessa/jäsen yhdistyksen matkaan tai tapahtumaan) 

Kalenterit 

• v. 2023 Roosa nauha -seinäkalentereita on jaettu vähitellen eri työyksiköissä ja esim. 
Onnikassa viime viikonloppuna ja kalenterijakelu jatkuu vielä lähiviikkojen ajan. 
Kannatusjäsenille ja kauempana asuville jäsenille lähetetään kalenteri postitse vuoden 
alussa. Jakelu on viivästynyt flunssan/koronan vuoksi. Jyty Kainuun kuntayhtymän jäsenten 
siirtyessä 1.1. yhdistykseemme, päädyimme tarjoamaan kaikille yhden yhteisen jäsenedun 
eli tällä kertaa jaossa on em. Roosa nauha- seinäkalenteri. 

Jyty Kainuu ry toivottaa kaikille jäsenillemme perheineen ja läheisineen 
oikein rauhallista joulua! 

 

 

 

 

 


