
Yhdistykselle vali-
taan uudet halli-
tuksen jäsenet ja 
muut toimihenkilöt 
kaudelle 2018 – 
2019. 

Yhdistyksen halli-
tuksen toimikausi 
päättyy 31.12.2017 
ja uusi kaksivuo-
tiskausi alkaa 
1.1.2018.  Yhdis-
tykselle valitaan 
syyskokouksessa 
23.11.2017 pu-
heenjohtaja sekä 
seitsemän halli-
tuksen jäsentä ja 
jokaiselle jäsenelle 
henkilökohtainen 
varajäsen.  Jäsenet 
valitaan jäsen-
määriä edustaen  
jokaiselta Espoon 

Kaupungin toimi-
alalta, Kauniaisista 
ja Omniasta.  

Kokouksessa vali-
taan lisäksi uusi 
toiminnantarkasta-
ja ja varatoimin-
nantarkastaja. 

Hallitus nimittää 
toimikautensa en-
simmäisessä koko-
uksessa myöskin 
toimikunnat, joita 
on: Majatoimikun-
ta, joka hoitaa La-
pin majojen ja 
Wäransbyn majan 
asioita  

Koulutus- ja vir-
kistystoimikunta, 
joka järjestää jä-
senistölle koulu-
tustilaisuuksia, 

matkoja ja muita 
vapaa-ajan tapah-
tumia.  

Nämä tehtävät 
ovat näköalapaik-
koja ja tehtäviä 
hoitamaan kaiva-
taan uusia innok-
kaita jäseniä. Mi-
käli olet kiinnos-
tunut hoitamaan 
jäsenten asioita ja 
haluat lisätietoja, 
niin ole jo ennen 
syyskokousta yh-
teydessä nykyisiin 
hallituksen jäse-
niin, puheenjohta-
jaan tai muihin 
yhdistyksen aktii-
veihin 
https://www.jyty-
espoo.fi/yhteystiedot/ 

Osa 1, numero 1 

AKTIIVISIA TOIMIJOITA HAUSSA  

JYTY ESPOON SEUTU RY:N  

Tiedotteen pvm 
Jyty E s p o o  www.jyty-espoo.fi 

Pinna 7 2017 

Laita kalenteriin: 

Jyty Espoon seutu 
ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous 
pidetään  Torstai-
na 23.11.2017  

klo 16.30 alkaen 

Valtuustotalolla 
(Espoonkatu 5.) 

Aloitteet 23.10.2017 
mennessä os:  

eila.frisk@espoo.fi 

http://www.jyty-espoo.fi
mailto:eila.frisk@espoo.fi


Koulutus -ja virkistystoi-
mikunta järjestää Jyty 
Espoon seudun jäsenille 
shoppailu reissun Lahteen 
lauantaina 18.11.2017. 

Hinta: 18 € sis bussimat-
kan ja lounaan, avecin 
hinta 25 € 

Lähtö aamulla bussilla 
Espoosta. Osallistujille 
lähetetään tarkemmat 

aikataulutiedot. 

Matkan päämäärinä ovat 
Kärkkäisen kauppakeskus 
ja Luhdan Outlet myymä-
lä.  

Sitovat ilmoittautumiset 
anne.lagerstrom@espoo.fi 
18.10.2017 mennessä. 

Retki toteutuu jos osallis-
tujia riittävästi.  

 

Ennakkotieto: 

Tämän vuoden glögitilai-
suus on torstaina 
14.12.2016 valtuustotalon 
kahviossa kello 16.15 
alkaen.    

Koulutus- ja virkistystoi-
mikunta 

Jyty Espoo Seutu ry.  

SIVU 2  

Ostosmatka: Kärkkäinen ja Luhta outlet 

 

 

 Jyty Espoon Seutu 
ry:n perinteinen    
Glögitilaisuus on   
torstaina 14.12.2017 

PIN N A 7 201 7  

Lahden Kärkkäisen tavaratalo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Renko-

mäessä. Pelkästään pukeutumisosaston koko on yli puoli hehtaaria ja karkki-

osastokin on Suomen suurimpia, yli 500m²! Lisäksi tavaratalosta löytyy 25 

muuta osastoa, joista kukin vastaa oman alansa laajinta ja edullisinta valikoi-

maa. 

Luhta Outlet myy Luhta-konsernin vaatteita ja Luhta Home sisustustavaroita. 

Tehtaanmyymälään tulee jatkuvasti uusia tuotteita. Luhta Home kodintekstii-

lit ja sisustustuotteet-mallisto koostuu sekä pysyvistä klassikkotuotteista että 

kauden uutuuksista. 

mailto:anne.lagerstrom@espoo.fi
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Jytyn Liittovaltuusto on  
tehnyt päätöksen yhtenäi-
seen jäsenmaksu prosent-
tiin siirtymisestä 1.1.2018 
alkaen. Ja jatkossa Jytyn 
liittovaltuuston varsinai-
sessa syyskokouksessa 
päätetään vuosittain kah-
desta eri jäsenmaksupro-
sentista, josta yhdistys 
valitsee kumpaa käyttää.  

Nyt puheissa olleet jäsen-
maksuprosentit ovat al-

haisimmillaankin korke-
ampia, kuin Jyty Espoon 
Seutu ry:n nykyinen 
1,26%, mutta silti kilpai-
lukykyisiä.  

Liittovaltuusto päätti 
myös seuraavia meidän 
jäsenistöön kohdistuvia 
muutoksia: 

 Kannatusjäsenmak-
sun alaraja 36€/
vuosi 

 Varusmies– ja 
siviilipalvelu ajan 
jäsenmaksu 0€ 

 Yhdistykset siirty-
vät liittoperintään.           

Jäsenmaksuprosenttien 
suuruudesta päätetään 
marraskuun loppupuolella 
liittovaltuuston varsinai-
sessa syyskokouksessa.  

 

Varaa oma lomasi Markku 
Hyväriseltä,   

markku.hyvarinen@espoo.fi 

Saariselän majoillamme 
on vielä runsaasti vapai-
ta viikkoja Syys– Joulu-
kuussa.  

Voit varata jo nyt myös 
ensivuoden lomasi Saa-
riselälle. 

Väransby on vapaana 
20.-29.10.2017 

 

SIVU 3  

Jyty Espoon Seutu ry:n Luottamusmiesten täydennysvaali 

Jytyn Liittovaltuuston päätöksiä 

VAPAITA VIIKKOJA MAJOILLA 

Väransbyn maja Kirk-
konummella 

SITO 

LM ja varaLM aluelle; 
Varhaiskasvatus 

varaLM alueelle; Esikun-
ta, SUKO hallinto, SWEBI 
hallinto, Liikunta ja Nuo-
riso  

varaLM alueelle; Koulut 
ja yksityisillä työskente-
levät 

SOTE 

LM ja varaLM alueelle; 
Esikunta, Espoon Sairaala, 
VAPA ja TEPA 

TYT 

vara LM alueelle; Tilapal-
velut 

OMNIA 

varapääluottamusmies 

KOHA 

LM ja varaLM alueelle; 
Hallinto ja kehittäminen, 
kaupunkitieto, ETT, Kulje-
tus ja materiaalit, Paina-
tus, Vaihdepalvelut, Han-
kinta, Tukipalvelut, Hen-
kilöstöpalvelut ja Työter-
veys 

 

Vaalin ajankohta on 
keskiviikko 13.9.2017 - 
27.9.2017 ja vaalien tulos 
julkistetaan 28.9.2017.  
 
Mikäli olet kiinnostunut 
yhteisten asioiden 
hoitamisesta ja 
työskentelet mainituilla 
alueilla, niin ilmoittaudu 
ehdokkaaksi: 
katja.vidgren@espoo.fi   
 

 

Saariselän isompi maja 
Hoppu 

mailto:markku.hyvarinen@espoo.fi


Muut uudet jäsenet saa-
vat valintansa mukaan 
leffalipun tai lounaslah-
jakortin.  

Myös uuden jäsenen 
hankkinut jäsen palki-
taan leffalipulla tai lou-
naslahjakortilla.   

 

 

Oman yhdistyksemme 
jäsenhankintakampanja 
jatkuu::  

Vuoden 2017 aikana 30 
ensin jäseneksi liittynyt-
tä henkilöä pääsee mar-
raskuussa koulutusristei-
lylle ”Jyty Espoon Seutu 
tutuksi” (päiväristeily 
Tallinnaan).  

 

Ilmoita oma ja hankki-
masi jäsenen lahjatoive  

mail-

to:uusijasen.jytyes

poo@gmail.com 

JÄSENHANKINTAA 

Esite jäsenhankintaan: 
https://www.jyty-espoo.fi/@Bin/705917/
jäsenhankinta+esite.pdf 

mailto:uusijasen.jytyespoo@gmail.com
mailto:uusijasen.jytyespoo@gmail.com
mailto:uusijasen.jytyespoo@gmail.com
https://www.jyty-espoo.fi/@Bin/705917/jäsenhankinta+esite.pdf
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