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  Eilen oli ylimääräinen valtuuston kokous. Hyväksyimme kirkon alan sopimuksen.  
  Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima kertoi neuvottelutilanteesta.  
  Päätimme myös järjestöllisistä toimenpiteistä. Nyt kannattaa ehdottomasti  
  seurata Jytyn nettisivuja ja tiedottamista. Tällä hetkellä meillä on tiedossa nämä  
  Jytyn julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ja lakkovaroitukset; 

 

  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kunta-alalle 21.-27.3.2022 
 
  Lakkovaroitus Jyväskylään ja Rovaniemelle 23.3.–24.3.2022 
 
   Lakkovaroitus Tampereelle ja Kuopioon 29.–30.3.2022 
 
   Lakkovaroitus Ouluun ja Turkuun 6.–7.4.2022 
 

  Ja lisää on tulossa.  

  Nyt kannattaa myös varmistaa, että Jässärissä on omat tiedot oikein. Käy   
  laittamassa sinne myös oma henkilökohtainen sähköpostiosoite, varmuuden  
  vuoksi. Jässäriin pääset täältä: Jytyn sähköiset asiointipalvelut  

 

  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/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-jasentiedote-ammattiliitto-jyty-julistaa-uuden-ylityo-ja-vuoronvaihtokiellon-kunta-alalle.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-jasentiedote-ammattiliitto-jyty-jatti-jyvaskylaa-ja-rovaniemea-koskevan-kunta-alan-lakkovaroituksen.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-jasentiedote-ammattiliitto-jyty-jatti-tamperetta-ja-kuopiota-koskevan-kunta-alan-lakkovaroituksen.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-jasentiedote-ammattiliitto-jyty-jatti-oulua-ja-turkua-koskevan-kunta-alan-lakkovaroituksen.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
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Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

 

 

Matka Prahaan 15.-18.9.2022 

Nyt on mahdollisuus lähteä kanssamme tutustu-
maan syksyiseen Prahaan 15.-18.9.2022, paikkoja 
matkalle on varattu 30 lähtijälle. 

Lentoaikataulu 
 
15.9.2022 AY1221 Helsinki-Praha 09.45–10.50 
18.9.2022 AY1224 Praha - Helsinki 19.30–22.35 
Kellonajat ovat paikallisia aikoja. 
 
Hotelli 
Metropolitan Old Town Praha 
http://www.hotelmetropolitan.cz/en  
 
Hinta 
Matkan hinta 730 € 2 hengen huoneessa. Yhdistys sponsoroi matkaa n. 40 %, joten jäsenelle 
jää maksettavaksi 435 €. Maksun voi suorittaa kahdessa erässä, 1. erä toukokuussa 
(16.5.2022 mennessä) 220 € ja 2. erä elokuussa (31.8.2022 mennessä) 215 €. 
 
Hintaan sisältyy: 
• Finnairin reittilennot Helsinki-Praha-Helsinki 1 laukku ruumaan max. 23 kg ja käsimat-

katavarat max. 8 kg, lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero 
• majoitus 3 yötä kahden hengen huoneessa, 

buffetaamiainen 
• lentokenttäkuljetukset Prahassa suomenkie-

lisen oppaan johdolla 
• tulokuljetuksen yhteydessä lounas (1 ruoka-

laji ja 1 juoma) ja noin puolen tunnin pitui-
nen kaupunkikiertoajelu ennen majoittumis-
ta hotelliin n. klo 14.30–15.00. 

• perjantaina suomenkielisen oppaan johdolla 
Vanhankaupungin kävelykierros sekä lounas 
(2 ruokalajia ja 1 juoma). 

 
 
 
 

http://www.hotelmetropolitan.cz/en
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Lisämaksusta saatavilla: 
 
• Yhden hengen huone, lisämaksu 120 €/henkilö/3 yötä 
• Seuraavat retket:  
 
Lauantai 17.9. 
 Puolen päivän aikaan lähtö tutustumaan kaupunkiin hieman eri lailla ja kävelyn sijaan 

hyppäämme yksityiseen käyttöön varattuun historialliseen raitiovaunuun. Teemme rei-
lun puolen tunnin ajelun maisemia katsellen ja kuohuviiniä maistellen. Raitiovaunuajelu 
päättyy Prahan jokisatamaan, jossa ryhmäämme odottaa omaan käyttöön varattu jokilai-
va. Nousemme laivaan ja teemme noin tunnin mittaisen jokilaivaristeilyn Vltava-joella. 
Monet kaupungin merkittä-vimmistä nähtävyyksistä avautuvat parhaiten juuri joelta kä-
sin. Nautimme laivalla myös yhden juoman (olut, kuohuviini, virvoke tai kahvi/tee). 
 
Risteilyn jälkeen jatkamme normaalilla raitiovaunulla Prahan linnakukkulalle. Teemme 
leppoisan kävelykierroksen, joka päättyy Prahan Vanhankaupungin alueelle.    

 
Retken hinta: 
15-19 osallistujaa 83 €/henkilö. Yhdistys sponsoroi retkeä 23 €, jäsenelle jää  
maksettavaksi 60 € 
20-30 osallistujaa 65 €/henkilö. Yhdistys sponsoroi retkeä 15 €, jäsenelle jää  
maksettavaksi 50 € 

 
Sunnuntai 18.9.  

Puolenpäivän aikaan lähdemme hotellilta bussilla 35 km Prahasta kaakkoon sijaitsevaan 
Velké Popovicen kylään. Tutustumme täällä maailman kuuluun Velkepopovický Kozelin 
panimoon. Siellä valmistetaan mm. Suomen myydyintä tummaa olutta. Itse kierros on 
mielenkiintoinen, jonka aikana näemme oluen valmistuksen ja kuulemme taustatietoa 
yrityksestä. Luonnollisesti myös maistamme panimon omaa olutta. Panimon yhteydessä 
on myös tehtaanmyymälä – matkamuistoksi voi ostaa vaikkapa aidon Kozel-hupparin. 
 
Panimokierroksen jälkeen jatkamme matkaa lentokentän läheisyydessä olevaan pieneen 
kylään, jossa nautimme myöhäisen maalaislounaan viehättävässä yhdessä maan arvos-
tetuimmassa maalaisravintolassa (3 ruokalajia, vesi, kahvi/tee, muut juomat lisämaksus-
ta). Retki päättyy Prahan lentokentälle. 

 
      Retken hinta on 90 €/henkilö. Tämä retki edellyttää, että kaikki matkalle lähtijät                                                        
 osallistuvat, koska retki on lähtö-päivänä ja matkalla lentokentälle.  
 Yhdistys sponsoroi tätä  retkeä 30 €/henkilö, jäsenelle jää maksettavaksi 60 €. 
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Ilmoittautumien 
 
Sitovat ilmoittautumiset matkalle 11.4.2022 mennessä tästä linkistä.   
 
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mihin retkeen/retkiin olisi halukas osallistumaan. 
Ilmoittautumisajan jälkeen katsotaan retkille ilmoittautuneiden määrä ja valitaan mahdolli-
nen lisämaksullinen retki enemmistön halukkuuden mukaan. Retkivalinnasta ilmoitetaan 
vielä erikseen matkalle lähtijöille.  

 

 

Muistutamme vielä keväisestä risteilystä ja Sirque de Solein peruutuksesta 

Risteily 14. - 15.5.2022 Turku-Tukholma-Turku, laivana uusi Viking Glory  

Tähän risteilyyn on paikkoja vielä vapaana, ilmoittautumisaikaa jatkettu 25.3.2022 asti, link-
ki ilmoittautumiseen alempana. 

Risteily on poikkeuksellisesti iltalähtö, joten lähtö on lauantaina 14.5.2022 Turusta klo 
20.55 ja paluu Turkuun sunnuntaina 15.5.2022 klo 19.50. Risteilyllä ei pääse maihin Tukhol-
massa.  

Risteilylle on varattu 8 kpl Seaside-hyttejä ja 8 kpl Inside-hyttejä. Hytit ovat neljälle henkilöl-
le, mutta ne on varattu siten, että kuhunkin hyttiin majoittuu 2 henkilöä. Ruokailuja on va-
rattuna lähtöiltana 14.5.2022 illallinen klo 21.15 (buffet), premium-aamiainen 15.5.2022 klo 
9.30 ja päivällinen klo 17.00 (buffet) ennen laivan saapumista satamaan. Lisäksi osalla lähti-
jöistä on mahdollisuus tutustua laivan hienoon Spa-osastoon (2 h), lippuja sinne on varattu-
na 10 henkilölle klo 13.00 ja 16 henkilölle klo 14.00. Kaikki ajat ovat Suomen aikoja.  

Koulutus- ja virkistystoimikunta sponsoroi matkaa n. 40 % ja jäsenen maksettavaksi jää n. 
60 % hinnoista. Turun satamaan pääsee VR:n junalla Helsingistä ja Leppävaarasta, mutta 
toimikunta järjestää linja-autokuljetuksen matkalle, mikäli siihen osallistuu riittävän moni 
lähtijä. Tästä informoidaan ilmoittautuneita ilmoittautumisajan jälkeen.  

Mikäli paikat eivät täyty jäsenistä, niin myös avec on mahdollista ottaa mukaan, mutta he 
maksavat sponsoroimattoman hinnan.  

Risteilyhinnat:  

Jäsenen hinta (avecin hinta) 

Seaside-hytti (2 hlö/hytti) + ruokailut ja spa 90,60 € (151 €) 
- Hinta ruokailut ja hytti, ei spa   76,20 € (127 €) 

Inside-hytti (2 hlö/hytti) + ruokailut ja spa 84,90 € (141,50) 
- Hinta ruokailut ja hytti, ei spa   70,50 € (117,50) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4U06_-OFoMlKrxlC_HyyM8Vtau1hLf6t-K62hk2tVpElWgA/viewform?usp=sf_link
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Sitovat ilmoittautumiset risteilylle 25.3.2022 mennessä tästä linkistä. Vastaa samalla siinä  

oleviin kysymyksiin, kenet toivot hyttikaveriksesi, osallistutko kaikkiin ruokailuihin, kum-
paan Spa-kylpylän ajankohtaan haluaisit osallistua ja haluatko osallistua bussikuljetuksiin, 
mikäli se järjestettäisiin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirque de Soleil: Corteo esitys on 
tämän hetken tiedon mukaan pe-
ruttu. Mikäli tapahtuma siirretään 
toiseen paikkaan / ajankohtaan, 
niin jäsenistöä tiedotetaan siitä.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_JP-9sN1iTTzsnMsWMRtUOCgekbsHwbfr9Shs2VkCT2iJ2Q/viewform?usp=sf_link
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Mikäli sinulle tulee jotain, josta olisi hyvä tiedottaa jäseniämme, niin laitathan postia: 

jes.tiedotus@gmail.com  Pinna Ilmestyy viikoilla 15, 19, 24, 35, 39, 44, 48 ja 51 

Majatoimikunta tiedottaa  

Sivu 6 

Majatoimikunta järjestää avoimet ovet Väransbyssä 23.4.2022 klo 12–15. Il-
moittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia jesmajat@gmail.com niin osaam-
me varata tarjoilua oikean määrän. Jos tulet autolla, niin auto kannattaa jättää 
ennen majaa oleville P-paikoille, ettei majan piha täyty autoista. Ja osoitehan 
on Ankarlaxintie 374.  

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

