
Jyty Espoo ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 

torstaina  19.11.2015. Paikalle  saapui vain 15 aktiivista 

jäsentä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua  kävi uu-

denmaan alueasiamies Pekka Laukkanen esittäytymäs-

sä ja kertomassa ajankohtaisia asioita.   

Itse kokouksessa oli jälleen ajankohtaista valita Jyty 

Espoolle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.  Kokouk-

sessa tehtiin valinnan ilman äänestystä esittelyjen mu-

kaisesti. Eli kaudella 1.1.2016—31.12.2017 puheenjoh-

tajana on Eila Fisk (varapuheenjohtajan valitsee uusi 

hallitus järjestäytymiskokouksessaan).  

Hallituksen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Johanna Aarrekorpi Heidi Blomster 

Joanna Ikonen  Taina Ruotinen 

Anne Lagerström  Kirsi Morelli 

Anne Ranta  Katja Vidgren 

Sirpa Salonen  Allan Käyhkö 

Niina  Sahramaa  Satu Koivisto 

Kokoukselle annettiin kaksi aloitetta, joissa molemmissa 

esitettiin yhdistyksen lapinmajojen tontin ostamista. 

Kokouksessa päätettiin olla  ostamatta tontteja ja pysyä 

vuokralla (tontinvuokrasopimus on 2028 asti). 

Jäsenmaksuprosentti päätettiin pitää ennallaan (1,26%), 

mikäli Jytyn liittovaltuusto päättää korottaa liiton osuut-

ta, niin vastaava korotus tulee myös Jyty Espoon jäsen-

maksuun. Myös kannatusjäsenmaksu (25€/v), euromää-

räinen jäsenmaksu palkattomalla oleville (5€/kk) ja opis-

kelijajäsenmaksu (3€/kk) päätettiin pitää ennallaan. 

Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot päätettiin pitää 

pääosin ennallaan, vain muutama pieni toiminnan muu-

toksesta johtuva tarkennus tehtiin. 

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toiminta-

suunnitelma ja talousarvio.  

Syyskokouksessa päätettyä 

J y t y  E s p o o  -  J y t y  E s b o  r y  
 

w w w . j y t y - e s p o o . f i  

PINNA 7/2015 

Kalenterit ovat saapuneet 

Voit tilata kalenterin sähköpostitse alueesi luottamusmie-

heltä. Ilmoita samalla PL osoite, johon kalenteri lähetetään. 

PALI:  

Anne Lagerström (Ostolaskut, henkilöstö-, hankinta- ja logis-

tiikkapalvelut) 

Tarja Holmström (Hallinto- ja kehittäminen, kaupunkitieto, 

tietohallinto, kirjanpito, myyntilaskut, palkanlaskenta) 

Pasi Virta (Kiinteistöpalvelut, Catering, kaupunkitekniikka, 

LUP) 

SITO:  

Risto Nikkari (Liikunta, nuoriso, esikunta, kulttuuri, SUKO:n 

hallinto) 

Johanna Aarrekorpi  (Koulut, varhaiskasvatus) 

Raisa Alameri-Sajama (Kirjastot) 

SOTET:  

Raili Monto tai Allan Käyhkö 

TYT:  

Anne Ranta 

OMNIA: 

Tiina Tavio 

 

Yksityisillä työskentelevät, työttömät, vapailla olevat ja kan-

natusjäsenet voivat tilata kalenterin pääluottamusmies 

Elina Nymanilta tai varapääluottamusmies Eila Friskiltä. 



SIVU 2  

Lapin majat kaipaavat käyttäjiä 

PIN N A 7/2 015  

 

Loppuvuoden aikana on vielä run-

saasti vapaita viikkoja, varaukset  

markku.hyvarinen@espoo.fi 

 

Hallitus on päättänyt, että pieneen 

majaan - Hippuun - voi viedä kotieläi-

men, Hoppu pysyy edelleen 

”eläimettömänä”. 

 

Tästä kotieläimen majalle mukaan 

ottamisesta on vuosia käyty keskus-

telua ja esitetty toiveita tämän toi-

mintatavan muuttamisesta. Nyt kun 

muutos on tehty, niin toivottavasti 

kotieläimelliset jäsenet lähtevät 

sankoin joukoin käyttämään Hippua. 

 

 

Myös majojen varausajat poistettiin 

siten, että nyt varauksen voi tehdä 

vuodeksi eteenpäin. 

 

 

Jäsenmatka Tuuriin on menestys 

14.-15.11. teimme ostosmatkan 

Tuuriin kyläkauppaan. Matkaan lähti 

21 jäsentä ja 3 avecia Espoon kes-

kuksesta lauantaina klo 7:00. Tun-

nelma bussissa oli rattoisa ja matka 

tuntui menevän hetkessä, vaikka 

matka kesti 4,5 tuntia. 

Majoituimme todella hulppeisiin 

huoneisiin kyläkaupan kupeeseen. 

Ostoksia tuli tehtyä paljon, eikä os-

tettava loppunut kesken. 

Kotimatkalle lähdimme sunnuntaina 

kolmelta iltapäivällä ja väsyneet 

matkalaiset torkkuivat, joten jälleen 

matka meni nopeasti. 

Vesaahan me sinne menimme ta-

paamaan, mutta tällä kertaa se jäi 

vain haaveeksi. 

 

 

Olemme jälleen joutuneet peru-

maan yhden jäsenille järjestämäm-

me tapahtuman. Opinmäen aktiivi-

sen oppimisen keskukseen suunnit-

telemaamme jäseniltaan ilmoittau-

tui vain 2 jäsentä, joten päätimme, 

ettei tapahtumaa järjestetä. 

Nyt toivoisimme ehdotuksia, teiltä 

hyvät Jyty Espoon jäsenet; minkälai-

sia tapahtumia haluatte järjestettä-

väksi.  Haluamme suunnata voima-

varamme juuri sellaiseen tekemi-

seen, jolla saamme mahdollisim-

man paljon jäseniä tavoitettua. 

Ilmoitelkaa toiveistanne Jyty Espoon 

puheenjohtaja Eila Friskille.  

Kaikkien ehdotuksen antaneiden 

kesken arvomme kolme Jyty tuote-

palkintoa.  

 

Jäsenillan peruuntuminen 

OLETHAN MUISTANUT ILMOITTAUTUA  JYTY ESPOON PERINTEISEEN GLÖGI TILAISUUTEEN! 

mailto:markku.hyvarinen@espoo.fi

