
Jytyliitto on asettanut tavoitteekseen saada 4 000 uutta
jäsentä 31.3.2015 mennessä. Tästä tavoitteesta on Jyty
Espoon osuus 100 uutta jäsentä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi Jyty Espoo ry järjestää jä-
senhankintakampanjan ajalla 1.5.2014 - 31.3.2015.
Kampanjan aikana pääluottamusmies, luottamusmiehet
ja puheenjohtaja vierailevat työpaikoilla ja Jyty Espoon
näkyvyyttä lisätään. Työpaikkakäynneistä voit olla yhtey-
dessä oman alueesi luottamusmieheen ja pyytää meitä
käymään työpaikallasi.

Kampanjan aikana jokainen uuden jäsenen hankkinut
Jyty Espoon jäsen ja jokainen uusi jäsen palkitaan. Pal-
kintona on joko Jyty Espoon nimikoitu tuote tai elokuva-

lippu. Lisäksi kaikkien kampanjan aikana jäsenen hank-
kineiden kesken arvotaan 100 euron vapaavalintainen
lahjakortti.

Jäsenhankintakampanjaa vahvistamaan tarvitsemme
yhdyshenkilöitä, jotka ovat valmiita edesauttamaan Jyty
Espoo ry:n näkyvyyttä työpaikoilla ja kertomaan uusille
työntekijöille yhdistyksestä ja Jyty Liitosta. Yhdistys pe-
rehdyttää yhdyshenkilöt ja toimittaa kaiken tarvittavan
materiaalin.

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

WANTED: Lisää jäseniä
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Luottamusmiesten täydennysvaali

Jyty Espoo ry:llä on käynnissä luottamus- ja varaluottamus-
miesten täydennysvaali kaudelle 2013 - 2016.

Yhtä Luottamusmiestä haetaan Sosiaali- ja -terveystoimen
toimialalle. Varaluottamusmiehiä haetaan Sosiaali- ja terve-
ystoimen (1), Palveluliiketoimen (1) ja Sivistystoimen (3)
toimialoille.

Olet saanut luottamusmiesten täydennysvaalista tiedotteen
sähköpostiisi 12.5.2014.

Lisätietoja antaa pääluottamusmies Elina Nyman,
puh. 043 824 6022 tai elina.nyman@espoo.fi
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Valtakunnallinen Jyty-tapahtuma—luentopäivä ja jäsenristeily 4.-5.10.
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Luentopäivä
Aika: 4.10. klo 10-16.45
Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

Mitä muutoksia työelämässä todella
on tapahtumassa? Olemmeko työ-
elämässä vielä seitsemänkymppise-
näkin? Osaammeko edes aavistaa
millaisia vaikutuksia tietotekniikan
kehityksellä on jatkossa työhömme
ja elämäämme? Mikä auttaisi meitä
selviämään tästä muutoksesta, kun
tulevaisuudesta emme voi olla var-
moja?

Finlandia-talolla keskustellaan ajas-
sa liikkuvista teemoista huippu-
asiantuntijoiden johdolla. Mukana
keskustelemassa mm. Mato Valto-

nen, Aino Suhola ja Tom Pöysti.

Hinta: 49 euroa/jäsen

Jäsenristeily
Aika: 4.10. klo 18.30—5.10. klo
16.00
Paikka: Silja Europa

Luentopäivän päätteeksi on mahdol-
lisuus tulla mukaan Jytyn jäsenristei-
lylle Silja Europalla,

Jäsenristeily on pullollaan ohjelmaa
molempina päivinä.

Mahdollisuus maissa käyntiin Tallin-
nassa sunnuntaina 5.10.2014 klo
8.00–12.10. Laiva lähtee Tallinnas-

ta klo 12.30.

HUOM. Luennolle pääsee mukaan
15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta
jäentä. Ja risteilylle 20 ensin ilmoit-
tautunutta jäsentä.

Hinnat: A2-hytissä 120 euroa/jäsen
ja B2-hytissä 100 euroa/jäsen. Hin-
nat sisältävät risteilyn valitussa
hyttiluokassa, buffet-illallisen ruoka-
juomineen ja meriaamiaisen.

Sitovat ilmoittautumiset luentopäi-
välle ja/tai risteilylle 15.7. mennes-
sä: anne.lagerstrom@espoo.fi

Jäsenmatka Tallinnaan 29.-30.11: Tanssiaiset Savoyssa

Aika: 29.-30.11.
Alustava aikataulu: Lähtö Katajano-
kalta klo 11.30 Viking XPRS-laivalla.
Paluu klo 16.30 Tallinnasta samalla
laivalla. Helsingissä ollaan klo
19.00.

Savoyn tanssiaiset on Paul Abraha-
min säveltämä operetti, joka sai ensi
-iltansa 1932.

Savoyn tanssiaiset sijoittuu 1930-
luvulle, joka muistetaan swing-
musiikista ja upeista revyista. Esto-

nia-teatterin esityksen ohjaa Mart
Sander, joten luvassa on mahtavaa
1930-luvun tunnelmaa.

Näytös kestää noin 3 t 30 min, näy-
töksessä on 2 väliaikaa. Esityskieli
on viro, tekstitys englanniksi ja virok-
si.

Samalla matkalla on mahdollisuus
käydä omatoimisesti Tallinnan Raati-
huoneenaukiolla joulumarkkinoilla.
Joulumarkkinoiden sydän on joulu-
kuusi, jota ympäröivät myyntipavil-

jongit. Myynnissä käsitöitä, jouluruo-
kia ja –juomia.

HUOM. Mukaan pääsee 30 ensin
ilmoittautunutta jäsentä.

Hinta: 100 euroa/jäsen. Hinta sisäl-
tää laivamatkat, kuljetukset sata-
masta hotelliin, yöpymisen kahden
hengen huoneessa hotelli Palaces-
sa, illallisen, teatterilipun ja aamiai-
sen.

Sitovat ilmoittautumiset 15.7. men-
nessä: anne.lagerstrom@espoo.fi

Syksyn pimeneviin iltoihin on jo
suunnitteilla ainakin jotain mukavaa

kulttuurinnälkäisille ja ostosretkien
ystäville. Tiedotamme tapahtumista

lisää myöhemmin.

Suunnitteilla

PS. Jouluglögit tarjotaan torstaina 11.12. Laita päivämäärä jo nyt muistiin!


