Jäsentiedote 1/2018

Hopeasiivet tiedottaa
Kaffemöötit kuukauden viimeisenä tiistaina klo 11.00 Kahvila Naantalin Aurinkoisessa,
Kauppiaskatu 9.
Huhtikuussa on ulkoilupäivä Ruissalossa ja toukokuussa syödään kevätlounas.
Elokuussa möötit jatkuvat kuukauden viimeisenä tiistaina klo 11.00.
Näistä ja muista tapahtumista kerrotaan killan kotisivuilla sekä Turun Sanomien
maanantain lukijan Mielipide-sivulla Yhdistystoimintaa osassa.

Tiia Nummi
Kauriinkuja 13
21220 Raisio
* . P M2 2 *

Sähköpostiosoitteet ja
osoitemuutokset

Liity osaston sähköpostituslistalle ilmoittamalla sihteerille sihteeri@pietariwaldinkilta.fi
sähköpostiosoitteesi. Näin saat nopeimmin tiedot osaston ajankohtaisista asioista.
Jos osoite- ja muut yhteystietosi sekä tehtävänimikkeesi muuttuvat, niin ilmoita
asiasta liittoon ja osaston sihteerille sihteeri@pietariwaldinkilta.fi
Näin varmistat, että osaston lähettämä posti tulee ajoissa perille.

PWK:n jäsentiedotus jatkossa
PWK siirtyy tiedottamisessaan jatkossa entistä enemmän sähköposteihin.
Kirjallisena toimitetaan ainoastaan yleisten kokousten kutsu niille jäsenille
jotka eivät ole toimittaneet liitolle tai killalle sähköpostiosoitettaan.
Eläkeläiset saavat jatkossa tietoa killan tapahtumista sähköpostitse, killan nettisivuilta
tai Hopeasiipien yhteyshenkilöltä.
Ilmoita itse sähköpostiosoitteesi killan sihteerille sihteeri@pietariwaldinkilta.fi
joka ylläpitää postituslistaa.

Pietari Waldin Kilta Pron
Vuosikokous 13.3.2018

Johtokunnan yhteystiedot:
puh. 010 542 4240, 050 624 93
puh. 020 791 7606, 040 729 0749
puh. 0400 945 152
puh. 040 551 5006
puh. 0500 848 546
puh. 0500 904 102

Tervetuloa Pietari Waldin Kilta Pro ry:n vuosikokoukseen
tiistaina 13. maaliskuuta 2018 kello 18.00
Turun Upseerikerholle, Kaivokatu 12, 20250 Turku.

ari.rantanen@hansaprint.fi
tiia.nummi@jt.fi
anssi.kankare@gmail.com
teppo@kossu.pp.fi
pasi.h.latvala@gmail.com
lassi.antell@forssaprint.fi

Käsittelemme sääntöjen määrittelemät asiat eli mm. hyväksymme viime vuoden
toimintakertomuksen ja vahvistamme tilinpäätöksen.
Kokouksen esityslista löytyy tämän jäsenkirjeen sisäsivulla sekä
viime vuoden toimintakertomus löytyy Killan nettisivuilta.

Hopeasiivet:
Jukka Naavalinna, puh. 044 519 0751 jukka.naavalinna@gmail.com
TjK 2018

Kotisivumme internetissä on www.pietariwaldinkilta.fi
Ota aktiivisesti yhteyttä johtokunnan jäseniin! Olemme linkkinä liittoomme päin
yhteisissä edunvalvontaamme liittyvissä aloitteissa ja ehdotuksissa.

Kokouksessa kuullaan myös Pro:n sopimusala-asiamies Tiina Koskisen
ajankohtaiskatsaus Pro:n toiminnasta.
Tule vaikuttamaan, tapaamaan toiminta-alueemme kiltaveljiä ja -siskoja sekä
nauttimaan perinteisestä kokousiltapalasta.

Pietari Waldin Kilta Pron
Vuosikokous 13.3.2018
Tervetuloa Pietari Waldin Kilta Pro ry:n vuosikokoukseen
tiistaina 13.3.2018 kello 18.00 Turun Upseerikerholle,
Kaivokatu 12, 20250 Turku.
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
- Pietari Waldin Kilta Pron puheenjohtaja Ari Rantanen avaa kokouksen
2. Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. MDU:n puheenjohtajan Pekka Teinilän ajankohtaiskatsaus MDU:n toiminnasta
6. Pro:n sopimusala-asiamies Tiina Koskinen työehtosopimus, muutokset
yhdistyspalautteeseen, ym.
7. Toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen vuodelta 2017
8. Tilinpäätöksen esittäminen ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2017
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017
10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2017
11. Hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioiden hyväksyminen vuodelle 2018
12. Päätetään Killan mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja perintätapa
vuodelle 2018
13. Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittäminen sekä hyväksyminen vuodelle
2018
14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan 4–10 hallituksen jäsentä
16. Toiminnantarkastajien valinta
- valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa
- valitaan kaksi varatoiminnantarkastajaa
17. Kokouksen päättäminen

Lomakohteet

Lomailevin Mediamaja

Toistaiseksi vapaat viikot: 19, 21, 23, 26, 28
ja 30.
Vapaana olevat viikot vuokr. ilman arvontaa
ensiksi kysyvälle jäsenelle.
Seuraava arvonta on 2.5.2018
(viikot 32, 34, 36, 38, 40 ja 44).
Hinnat ajankohdasta riippuen 160–330 €.
Vuokraus alkaa aina lauantaina.
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Metsärakka
Toistaiseksi vapaat viikot: 20 ja 26.
Vapaana olevat viikot vuokrataan ilman
arvontaa ensiksi kysyvälle jäsenelle.
Seuraava arvonta on 2.5.2018
(viikot 32 ja 38).
Hinnat ajankohdasta riippuen 140–250 €.
Vuokraus alkaa aina lauantaina.

Alppihimos
Toistaiseksi vapaat viikot: 14, 20, 21 ja 27.
Vapaana olevat viikot vuokrataan ilman
arvontaa ensiksi kysyvälle jäsenelle.
Seuraava arvonta on 2.5.2018
(viikot 33, 34 ja 41).
Hinta aina 165 €/viikko.
Vuokraus alkaa aina perjantaina.

Saaristolaisairisto
Vuokraushinnat:
i
- koko viikko (su–su) hinta 120 €.
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- kesäsesonkiviikko (su–su) hinta 180 €.
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- arkipäivät (su–pe) hinta 100 €.
o
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- viikonloppu (pe–su) hinta 75 €.
15.
Kaikki vuokraukset alkavat
klo 18.00 ja päättyvät klo 18.00.
Kolme eri viikkoa on mahdollista ilmoittaa
kesäsesonkiviikkojen arvont. 15.4 2018 menn.
HUOM! Ensikertalaisille erikoishinnat: vkl 50 € ja viikko 80 € (ei kesäsesonkina).

Tiedustelut ja varaukset
Teppo Kosonen puh. 040 551 5006, teppo@kossu.pp.fi
Varaukset ja tiedustelut mieluimmin emailina isännälle.

