
Aika: 30.10.2014 klo 16.30 – 19.00
Paikka: Espoon Valtuustotalon kahvio, Espoonkatu 5

Poukkoileeko mielesi, tuntuuko että asiat ovat kaaoksena
mielessäsi, tuntuuko stressaavalta? Opi ottamaan Mindful-
ness eli tietoinen läsnäolo mukaan arkeesi!

Mindfulness on pysähtymistä tässä ja nyt, eli tiedostamista,
mihin huomiomme suuntaamme.

Tule kuuntelemaan ja harjoittelemaan kuinka voit hyödyn-
tää Mindfulnessia jokapäiväisissä tilanteissa.

Kouluttaja: Mindfulness-ohjaaja Heidi Helander-Hyvönen,
Almonda® valmennus Oy

Hinta: Tilaisuus on Jyty Espoon jäsenille maksuton ja se
sisältää kahvitarjoilun.

Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2014 mennessä:
jaana.matilainen@omnia.fi

Mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta!

Jäsentilaisuus—Mindfulness tutuksi 30.10.
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Teatteria ravintola Albergassa: Heiskasen hulvattomat Huoviset 6. 11. ja 7.11.

Aika: 6.11 ja 7.11
Teatteriesitys alkaa kello 20:00 (tarkempi aikataulu ilmoi-
tetaan myöhemmin ruokailun suhteen)
Paikka: Ravintola Alberga, Leipurinkuja 2 , Leppävaara

Huovisen huumoria ikänsä ihaillut Ilkka Heiskanen tuo
lavalle hykerryttäviä hahmoja jäniskoira Hempasta Suo-
messa samoilevaan Tarzaniin. Huovisen laajasta maail-
mankuvasta ammennetut tarinat yllättävät yleisön – ja
välillä esittäjänkin.

Ilkka Heiskanen näyttelee roolia etuperin, takaperin, yli,
läpi ja ympäri.

Esityksen kesto noin 1 tunti.

HUOM. Teatteriin pääsee 15 ensimmäistä ilmoittautunutta
jäsentä/esitys.  Jos paikkoja jää, voit kysellä avecin mah-
dollisuutta tulla teatteriin kanssasi.

Hinta: 30€/jäsen ja 53 €/mahdollinen avec sisältäen teat-
terilipun ja teatterimenuun. Menuvaihtoehdot ilmoitetaan
teatteriin menijöille myöhemmin.

Sitovat ilmoittautumiset: 3.10 menneessä:
anne.lagerstrom@espoo.fi

Jäsenmatka Tallinnaan 29.-30.11: Tanssiaiset Savoyssa

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

Savoyn tanssiaiset sijoittuu 1930-luvulle, joka muistetaan
swing-musiikista ja upeista revyista. Estonia-teatterin esi-
tyksen ohjaa Mart Sander, joten luvassa on mahtavaa
1930-luvun tunnelmaa.

Samalla matkalla on mahdollisuus käydä omatoimisesti
Tallinnan Raatihuoneenaukiolla joulumarkkinoilla.

Hinta: 100 euroa/jäsen. Hinta sisältää laivamatkat, kulje-
tukset satamasta hotelliin, yöpymisen kahden hengen
huoneessa hotelli Palacessa, illallisen, teatterilipun ja
aamiaisen.

Lisätiedot: anne.lagerstrom@espoo.fi
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Aika: 11.12.2014 klo 16-18.30
Paikka: Hotelli Kuninkaantie

Merkitse jo nyt kalenteriisi, että tänä vuonna perintei-
set jouluglögit nautitaan Hotelli Kuninkaantiellä torstai-
na 11.12.

Jyty Espoon sääntömääräinen syyskokous

Merkitse jo nyt kalenteriisi, että syyskokous on tors-
taina 20.11. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhem-
min.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Aloitteet tulee toimittaa 20.10. mennessä:
eila.frisk@espoo.fi.

Perinteiset jouluglögit

WANTED: Toiveita ensi vuodelle

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia
tapahtumia koulutus- ja virkistystoimikunta meille jäsenil-
le ensi vuonna järjestää.

Suunnittelemme parhaillaan vuoden 2015 jäsentapahtu-
mia ja haluaisimme tietää, millaisia tilaisuuksia jäsenistö

kaipaa. Matkoja, kursseja, teatteria, musiikkia,  alennuk-
sia vai jotain muuta.

Laitathan ajatuksesi 30.9.2014 mennessä hallituksen
jäsen Taru Ritvaselle: taru.ritvanen@espoo.fi

Majat kaipaavat käyttäjiä—kevään haku käynnistyy ihan kohta!

Lapin majojen kevään viikkojen hakuaika on
13.10.2014 - 28.11.2014.

HUOM! Vuoden 2014 vapaat viikot (mm. vuodenvaihde):
Hippu 39 - 52
Hoppu 38 - 51

Hoppu hinnat:
400 euroa viikot 8-18
300 euroa muut viikot
70 euroa vuorokausi

Hippu hinnat:
270 euroa viikot 8-18
190 euroa muut viikot
50 euroa vuorokausi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: markku.hyvarinen@espoo.fi

Tapahtumia Saariselällä
Norwegian
Finnair

http://www.saariselka.fi/sisalto/tapahtumat%5C%5Cemc_espoo_nas%5C%5CSITO1%5C%5Cpitkaka%5C%5CAdobe
http://www.norwegian.com/fi/
http://www.finnair.com/FI/FI/etusivu
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Pääluottamusmies tiedottaa

Viimeisiä muutoksia Sivistystoimen organisaatiomuu-
toksessa
2.9.2014 käytiin viimeisin yhteistoimintaneuvottelu
sivistystoimen palvelujen kehittämisestä koskien aikuis-
lukion ja suomenkielisen työväenopiston henkilöstön
siirtoa Espoon aikuiskoulutuksen osaamiskeskukseen
koulutuskuntayhtymä Omniaan.

Siirtoa on valmisteltu vuoden päivät  ja se tapahtuu
1.1.2015 alkaen. Kaikkiaan muutos koskee 107 vaki-
naista työntekijä/viranhaltijaa ja satoja määräaikaisia
(lähinnä tuntiopettajia).

eILO -projekti, Espoon kaupungin itsepalvelulomakkeet
Espoon kaupunki lähtee pilotoimaan henkilöstöhallin-
non sähköisiä itsepalvelulomakkeita lokakuussa 2014.
Itsepalvelulomakkeiden on tarkoitus olla kaikkien käy-
tettävissä vuosilomien osalta jo ennen ensi kesän kesä-
lomien hakemista ja kokonaisuudessaan jo kesäkuussa
2015.

Itsepalvelulomakkeilla tavoitellaan mm. esimiesten
töiden helpottamista, palkanlaskijoiden manuaalisen
työn vähenemistä ja tietojen oikeellisuuden lisäämistä.
Työntekijän kannalta itsepalvelulomake helpottaa omi-
en tietojen (vapaiden, lomien yms.) seurantaa kun tie-
dot ovat reaaliaikaisia ja työntekijä näkee myös kaikki
itseään koskevat päätökset (vuosilomat, sairauslomat
jne).

WANTED: Lisää jäseniä

Jyty Espoo ry järjestää jäsenhankintakampanjan
ajalla 1.5.2014 - 31.3.2015.

Kampanjan aikana pääluottamusmies, luottamus-
miehet ja puheenjohtaja vierailevat työpaikoilla ja
Jyty Espoon näkyvyyttä lisätään. Työpaikkakäynneis-
tä voit olla yhteydessä oman alueesi luottamusmie-
heen ja pyytää heitä käymään työpaikallasi.

Kampanjan aikana jokainen uuden jäsenen hankki-
nut Jyty Espoon jäsen ja jokainen uusi jäsen palki-
taan. Palkintona on joko Jyty Espoon nimikoitu tuote
tai elokuvalippu. Lisäksi kaikkien kampanjan aikana
jäsenen hankkineiden kesken arvotaan 100 euron
vapaavalintainen lahjakortti.

Jäsenhankintakampanjaa vahvistamaan tarvitsem-
me yhdyshenkilöitä, jotka ovat valmiita edesautta-
maan Jyty Espoo ry:n näkyvyyttä työpaikoilla ja kerto-
maan uusille työntekijöille yhdistyksestä ja Jyty Lii-
tosta. Yhdistys perehdyttää yhdyshenkilöt ja toimit-
taa kaiken tarvittavan materiaalin.

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

HUOM! Ilmoita hankkimasi jäsenen nimi meilitse
osoitteeseen: uusijasen.jytyespoo@gmail.com


