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JYTY ESPOON SEUTU RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Yhdistykselle valitaan:
Puheenjohtaja
7 hallituksen jäsentä
ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen
varajäsen
Toiminnantarkastaja
ja varatoiminnantarkastaja
Kausi 2018 –2019

Jyty Espoon seutu
ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika
23.11.2017
klo 16.30 alkaen
Paikka
Valtuustotalo
(Espoonkatu 5.)
Aloitteet
23.10.2017 mennessä os:
eila.frisk@espoo.fi

Kokouksessa valitaan puheenjohtaja 7 hallituksen
jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että
Espoon Kaupungin

kaikki toimialat,
Kauniaisten kaupunki ja Omnia
ovat edustettuina.
Lisäksi valitaan
toiminnantarkastaja varatoiminnantarkastaja.
Hallitus nimittää
toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa myöskin
toimikunnat, joita
on: Majatoimikunta, joka hoitaa Lapin majojen ja
Wäransbyn majan
asioita
Koulutus- ja virkistystoimikunta,
joka järjestää jäsenistölle koulutustilaisuuksia,

matkoja ja muita
vapaa-ajan tapahtumia.
Nämä tehtävät
ovat näköalapaikkoja ja tehtäviä
hoitamaan kaivataan uusia innokkaita jäseniä. Mikäli olet kiinnostunut hoitamaan
jäsenten asioita ja
haluat lisätietoja,
niin ole jo ennen
syyskokousta yhteydessä nykyisiin
hallituksen jäseniin, puheenjohtajaan tai muihin
yhdistyksen aktiiveihin
https://www.jytyespoo.fi/
yhteystiedot/
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Majatoimikunta kiittää Väransbyn kävijöitä
Jyty Espoon Seutu ry:n perinteinen Glögitilaisuus:
Torstaina
14.12.2017

Saimme Väransbyn
majan usean vuoden
odottelun jälkeen
jälleen käyttöön
toissa keväänä.

Maja on ollut lähes
koko kesäkauden
käytössä ja käyttäjiltä on tullut hyvää palautetta.

Myös Majatoimikunta haluaa kiittää majan käyttäjiä, sillä Mökki on
erittäin siistissä
kunnossa.

Klo 16:15 alkaen
Valtuustotalon
kahviossa
(Espoonkatu 5)
Ilmoittautumiset
https://
my.surveypal.com/
Jyty_glogit_2017

Väransbyn maja Kirkkonummella

VAPAITA VIIKKOJA MAJOILLA
Saariselän majoillamme on vielä
runsaasti vapaita
viikkoja Syys–
Joulukuussa.
Saariselän isompi maja
Hoppu

Voit varata jo nyt
myös ensivuoden
lomasi Saariselälle.

Varaa oma lomasi
Markku Hyväriseltä,
markku.hyvarinen@espoo.fi
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Jyty Espoon Seutu ry:n Luottamusmiesten
täydennysvaali
Jyty Espoon Seutu
ry:n luottamusmiesten täydennysvaalien ehdokasasettelu aikana
luottamusmieheksi
ilmoittautui 2 henkilöä.
Espoon kaupungin
KOHA:n luottamusmieheksi ilmoittautui Tarja Holmström. Tarja työskentelee itse talouspalveluiden
tuotannontuessa,
mutta toimii jatkossa luottamusmiehenä alueille:
hallinto ja kehittäminen, kaupunkitieto, TTP, kuljetus ja
materiaalit, painatus, vaihdepalvelut,
hankinta, tukipalvelut, henkilöstöpalvelut ja työterveys.

Vaille luottamusmiehiä jäivät vielä
nämä alueet;
SITO
LM ja vara LM
- Varhaiskasvatus
Vara LM
- Esikunta, SUKO:n
ja SWEBI:n hallinnot, Liikunta ja
Nuoriso
- Koulut ja yksityisillä työskentelevät
SOTE
LM ja vara LM
- Esikunta, Espoon
Sairaala, VAPA ja
TEPA
TYT
vara LM
- Tilapalvelut

Ilman luottamusmiehiä jääville alueille
on jatkuva haku. Jos
koet yhteisten asioiden hoitamiseen kutsumusta, niin ole rohkeasti yhteydessä
pääluottamusmies
Elina Nyman
p. 043 8246022 tai
elina.nyman@espoo.fi

KIINNOSTAAKO
EDUNVALVONTA?
ILMOTTAUDU
LUOTTAMUSMIEHEKSI TAI
VARALUOTTAMUSMIEHEKSI

KIINNOSTAAKO EDUNVALVONTA?

ILMOTTAUDU LUOTTAMUSMIEHEKSI TAI VARALUOTTAMUSMIEHEKSI
Jyty Liitolla on erittäin kattava koulutus luottamusmiehille ja
koulutukseen saa palkallista vapaata.

Jyty Liitolla on erittäin
http://www.jytyliitto.fi/fi/
kattava koulutus
ajankohtaista/koulutus/Sivut/
default.aspx
luottamusmiehille ja
koulutukseen saa palkallista
vapaata.
http://
www.jytyliitto.fi/fi/
ajankohtaista/
koulutus/Sivut/
default.aspx

JÄSENHANKINTAA
Oman yhdistyksemme
jäsenhankintakampanja
jatkuu:
Vuoden 2017 aikana 30
ensin jäseneksi liittynyttä henkilöä pääsee marraskuussa koulutusristeilylle ”Jyty Espoon Seutu
tutuksi” (päiväristeily
Tallinnaan).

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

Muut uudet jäsenet saavat valintansa mukaan
leffalipun tai lounaslahjakortin.
Myös uuden jäsenen
hankkinut jäsen palkitaan leffalipulla tai lounaslahjakortilla.

Ilmoita oma ja hankkimasi jäsenen lahjatoive
mailto:uusijasen.jytyespo
o@gmail.com

