
Aika: 20.11.2014 klo 16.30
Paikka: Valtuustotalo, Kokoomuksen
ryhmähuone

Asioina sääntöjen määräämät asiat,
kuten toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2015 ja saapuneet
aloitteet. Lisäksi asialistalla ovat

Lapin majojen tulevaisuus ja kahden
hallituksen jäsenen valinta.

Tervetuloa!

Syyskokous—huom. Paikka vaihtunut!
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Jyty Espoon perinteiset pikkujoulut—vielä ehdit ilmoittautumaan

Aika: Torstai 11.12.2014
klo 16.00-18.30
Paikka: Hotelli Kuninkaantie,
Lakelankatu 1, Espoon keskus

Sitovat ilmoittautumiset tarjoilun
järjestämiseksi 14.11.2014 mennes-
sä tämän linkin kautta.

Joulukonsertti Helsingin kulttuuritalolla—muutama lippu vapaana!

Aika: Keskiviikko 17.12.2014 klo
19.00 – n. 21.15 (sis. väliajan)
Paikka: Helsingin kulttuuritalo, Stu-
renkatu 4, Helsinki
(Linnanmäen vieressä)

Lähde latautumaan jouluun 25-
henkisen Riku Niemi Orchestran ja

sen valovoimaisten solistien Arja
Korisevan ja Amadeus Lundbergin
kanssa!

Konsertissa kuullaan rakastetuim-
man joulumusiikin lomassa myös
uusi Suomen virallinen joulutango.

Hinta: 15 €  jäseneltä ja 28 €  mah-
dolliselta avecilta.

Sitovat ilmoittautumiset 26.11.2014
mennessä: pirjo.lehtinen@espoo.fi

https://my.surveypal.com/Uusi%20kysely-ANOQfNfxuFIaUj65
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Majat kaipaavat käyttäjiä—kevään haku päättyy 28.11.2014
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Lapin majojen kevään viikkojen
hakuaika on   13.10.2014 -
28.11.2014.

HUOM! Vuoden 2014 vapaat viikot
(mm. vuodenvaihde):
Hippu 46 - 52
Hoppu 46 - 51

Hoppu hinnat:
400 euroa viikot 8-18
300 euroa muut viikot
70 euroa vuorokausi
Hippu hinnat:
270 euroa viikot 8-18
190 euroa muut viikot
50 euroa vuorokausi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
markku.hyvarinen@espoo.fi

WANTED: Lisää jäseniä

Jyty Espoo ry järjestää jäsenhan-
kintakampanjan ajalla 1.5.2014 -
31.3.2015.

Kampanjan aikana pääluottamus-
mies, luottamusmiehet ja puheen-
johtaja vierailevat työpaikoilla ja
Jyty Espoon näkyvyyttä lisätään.
Työpaikkakäynneistä voit olla yh-
teydessä oman alueesi luottamus-
mieheen ja pyytää heitä käymään
työpaikallasi.

Kampanjan aikana jokainen uu-

den jäsenen hankkinut Jyty Es-
poon jäsen ja jokainen uusi jäsen
palkitaan. Palkintona on joko Jyty
Espoon nimikoitu tuote tai eloku-
valippu. Lisäksi kaikkien kampan-
jan aikana jäsenen hankkineiden
kesken arvotaan 100 euron va-
paavalintainen lahjakortti.

Jäsenhankintakampanjaa vahvis-
tamaan tarvitsemme yhdyshenki-
löitä, jotka ovat valmiita edesaut-
tamaan Jyty Espoo ry:n näkyvyyttä
työpaikoilla ja kertomaan uusille
työntekijöille yhdistyksestä ja Jyty

Liitosta. Yhdistys perehdyttää yh-
dyshenkilöt ja toimittaa kaiken
tarvittavan materiaalin.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan
yhdyshenkilönä, ole yhteydessä:
puheenjohtaja Eila Frisk,
puh. 09 816 52004 tai ei-
la.frisk@espoo.fi

HUOM! Ilmoita hankkimasi jäse-
nen nimi osoitteeseen:
uusijasen.jytyespoo@gmail.com

Voit tilata kalenterin oman alueesi
luottamusmieheltä ilmoittamalla
hänelle nimesi ja PL-osoitteesi.

Elina Nyman; kannatusjäsenet, työ-
tai virkavapailla olevat
Eila Frisk; Konsernihallinto ja yksityi-
set

PALI
Anne Lagerström; Ostolaskut, henki-
löstö-, hankinta- ja logistiikkapalve-
lut

Tarja Holmström; Hallinto- ja kehit-
täminen, kaupunkitieto, tietohallin-
to, kirjanpito, myyntilaskut, palkan-
laskenta

Pasi Virta; Kiinteistöpalvelut, Cate-
ring, kaupunkitekniikka ja LUP

SITO
Risto Nikkari; Liikunta, nuoriso,
esikunta, kulttuuri ja SUKO:n hallin-
to

Johanna Aarrekorpi; Koulut ja var-
haiskasvatus

Raisa Alameri-Sajama; Kirjastot

SOTE
Raili Monto tai Allan Käyhkö

TYT
Anne Ranta

OMNIA
Tiina Tavio

Sähköpostiosoitteet ovat pääsään-
töisesti muotoa
etunimi.sukunimi@espoo.fi ja Omni-
assa etunimi.sukunimi@omnia.fi

Vuoden 2015 kalenterit ovat saapuneet

PS. Kiinnostaisiko Jyty Espoon tiedottajan hommat? Paikka on avoinna 1.1.2015 alkaen. Lisätiedot: eila.frisk@espoo.fi


