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Lakko on takana ja nyt odotellaan, että mitä tapahtuu sopimuskentässä. Sovittelulauta-
kunnan sovintoesityksen hyväksyi JUKO ja JAU, mutta Sote ry hylkäsi sen. Joten emme 
saaneet sopimusta. Oma arvaukseni on, että ehkäpä tuosta sovintoesityksestä neuvotel-
laan JUKO:n,  JAU: ja KT:n kanssa, jotta saataisiin työrauha. Sovinto olisi kuitenkin pa-
rempi, kuin tämä sopimukseton tila ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto.  

 

Lämmin kiitos vielä lakkoon ja lakkovartiointiin osallistuneille!  

 

Lakkoavustus on haettava 17.6.2022 mennessä. Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 

 

 

Kevätkokous pidettiin ja vastuuvapaus on myönnetty hallitukselle. Kokouksessa totesim-
me, että ensi vuonna täytämme 70 vuotta. Joten juhlatoimikunta perustetaan ja juhlia 
aletaan suunnittelemaan. Mitä muistoja sinulle on 70-vuotiaasta yhdistyksestämme? 
Miten sinä haluaisit juhlia? Samalla tässä muistutan, että yhdistyksen jäsenkokoukselle 
voi aina tehdä aloitteen, jos haluat jotain muutoksia tai uusia juttuja. Aloitteet käsitel-
lään aina ennen jäsenkokousta hallituksessa ja sitten vastaukset annetaan jäsenkokouk-
sissa. Kokouksia on aina keväällä ja syksyllä.  

 

Me ansaitsemme #reilutkorotukset 

 

 Katja Vidgren 
 puheenjohtaja 

 

 

Puheenjohtajan palsta 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  

http://www.jyty-espoo.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/lakkoavustus/Sivut/default.aspx
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Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

OLEN SUOMALAINEN -kesäteatteri 
Lippuja vielä muutama jäljellä.  Ilmoittaudu pian.  
Tämä on kesän viimeinen näytös! 
 
 
Aika:  pe 12.8.2022, klo 17.00 
Paikka: Ravintola Backas, Tapahtumakeskus Puimala 
 Ylästöntie 28, 01510 Vantaa 
Hinta: Show & dinner lippu + väliaikatarjoilut  
 Yhteensä 40 €/jäsen  

Mahdolliset avecit normaalihintaan 87€  (Ilmoita lisä-
tiedoissa, mikäli varaat avecille lippuja). 
Ilmainen linja-autokuljetus jäsenille järjestetään Es-
poon keskus – Vantaa/Ravintola Backas – Espoon kes-
kus. Linja-autokyydin hinta aveceille on 5 €/hlö 
(edestakainen hinta). Mahdollisista linja-auton reitti-
järjestelyistä ilmoitetaan osallistujille erikseen. 
 
 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on ke 25.5.2022. 
Ilmoittautumislomake.  

 Katso esittely ja lisätiedot: Olen Suomalainen -kesäteatteri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezjunQJ2eE7pVbotTJM6XmvMqDvsphvtvphBcTe8s8ygGFKg/viewform?usp=sf_link
https://ravintolabackas.fi/tapahtuma/kesateatteri/
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Lähde mukaan Jyty-risteilylle Silja Europalla 7-8.10.2022! 
 

M/S Jyty 2022 – hyvinvointia aalloilla on kaikille Ammattiliitto Jytyn jäsenille tarkoitettu hyvinvointi- 
ja  virkistäytymisristeily Tallinnaan 7.–8.10.2022. Jytyn vuoden suurimman jäsentapahtuman laivana 
toimii upea Silja Europa. Ohjelmassa mm. verkostoitumista ja hauskanpi-
toa, yllätysesiintyjä, yhteistyökumppaneihin tutustumista sekä tv-kasvo Anna Perhon pitämä hyvin-
vointiluento. 
Jokainen varaa ja maksaa itse oman matkansa Risteilyn varaukset. Yhdistys sponsoroi 50% jäsenen 
matkan hinnasta, jonka jäsen hakee kuittia vastaan jytykouvi@gmail.com  
 
Aikataulut 

Lähtö Helsingin Länsisatamasta (Terminaali T2) perjantaina 7.10. 2022 klo  18.30.  
Maihinnousumahdollisuus lauantaina 8.10. 2022 klo 8–12 Tallinnassa (D-Terminaali). Paluu 
Helsinkiin lauantaina 8.10. klo 16.00. Jokaisella matkustajalla tulee olla matkalla mukana oma 
voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 

Ohjelmassa mm. 
 Verkostoitumista ja hauskanpitoa muiden jytyläisten kanssa. Leikkimielisiä kilpailuja ja Jytyn 

yhteistyökumppaneihin tutustumista.  Avajaistilaisuudessa mukaansatempaava yllätysesiintyjä. 
Ruokailut 

Laivalla tarjoillaan buffet-illallinen sekä meriaamiainen. Lauantain lounasbuffet lisämaksusta. 

Perjantaina 7.10 ensimmäinen päivälliskattaus on klo 17.45 ja toinen päivälliskattaus on klo 
20.30. Lauantaina 8.10. meriaamiainen on tarjolla klo 7–10. 

 

Hinnat   
Hyttiluokka    Hinta / hlö  JES-jäsen hinta (sponsorointi 50 %) 
A1   180,00   90,00 
A2   122,00   61,00 
A3   103,00   51,50 
A4   93,00   46,50  
 
B1   145,00   72,50 
B2   105,00   52,50 
B3   90,00   45,00 
B4   85,00   42,50  
B2S yhdelle 106,00   53,00 
 
DeLuxe 1 320,00   160,00 
DeLuxe 2 190,00   95,00 
Executive suite 1   780,00  390,00 
Executive suite 2   430,00  215,00 
 

Hintaan sisältyy risteily valitussa hyttiluokassa, Jytyn ja laivan risteilyohjelma, Buffet-illallinen 

ruokajuomineen sekä meriaamiainen. 

https://www.matkapojat.fi/jyty
mailto:jytykouvi@gmail.com
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Majatoimikunta tiedottaa  
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Väransbyn ja Saariselän mökkien vapaita aikoja voit tiedustella  
jesmajat@gmail.com 

mailto:jes.tiedotus@gmail.com
mailto:jesmajat@gmail.com

