
Meidän yhdistys täyttää ensi vuonna 
70 vuotta ja juhlien suunnitteluun on 
perustettu juhlatoimikunta. 
Haluatko tulla mukaan suunnittele-
maan juhlia tai onko sinulla ideoita 
juhlatoimikunnalle? Ideat ja ilmoittau-
tumiset puheenjohtajalle 
(katja.vidgren@espoo.fi) syyskuun 
2022 loppuun mennessä.  

Juhlat ovat ensi kesäkuussa, 7.6.2023 
ja paikkana on Espoon VPK talo, Es-
poon keskuksessa.  

Kunnallisten työehtosopimusten mu-
kaiset palkankorotukset 1.6. alkaen on 
viimein maksussa elokuussa (ainakin 
Espoossa ja Omniassa). Tarkasta palk-
kakuitistasi, että olet korotukset saa-
nut myös takautuvasti. Jos korotuksia 
puuttuu, niin ole yhteydessä palkka-
sihteeriisi tai pääluottamusmieheen 
(Espoo (ja Siuntio, Inkoo Raasepori)/
Elina Nyman, Omnia/Niina Sahramaa, 
Kauniainen/Kermit Haapalainen, Kirk-
konummi/Johanna Helskä).   

https://www.jyty-espoo.fi/
yhteystiedot/edunvalvonta/ 

Ammattiliitto Jyty on viimein saanut 
kaikki työehtosopimus neuvottelut 
päätökseen. Viimeiset sopimukset 
(Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja 
yksityinen opetusala) saatiin neuvotel-
tua elokuun alussa. 
Tarkemmat tiedot löytyy osoitteesta:  

https://www.jytyliitto.fi/fi/
ajankohtaista/
sopimusneuvottelut2022/Sivut/
default.aspx  
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Aloitteet 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja 

talousarvio valmistelut ovat alkaneet. 

Tähän liittyvät aloitteet on lähetettävä 

puheenjohtajalle 

(katja.vidgren@espoo.fi) viimeistään 

10.10.2022, jotta ne ehditään käsitellä 

hallituksessa ennen syyskokousta.  
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Olemme päivittämässä majojen va-
rauskäytäntöjä. Uudet käytännöt on 
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 
alusta. Tavoitteena on, että mahdolli-
simman monet pääsisivät varaamaan 
sekä lapin majoja ja Väransbyn majaa. 
Päivitykset koskevat myös Jyty Metro-
polin jäseniä. Uusista varauskäytän-
nöistä tiedotetaan jäseniä vielä syksyn 
aikana.  
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Pia Korisevan luento 27.10.2022 klo 17.00–19.00 

Tiedätkö mitä yhteistä on luumulla ja pakaralihaksella? 
Entä osaatko kunnioittaa ja rakastaa itseäsi? Miten aloittaa 
aamu reippaasti ilman ”ameba-oloa”? Haluatko oppia sa-
nomaan ei? Mm. nämä kuulet Pia Korisevan luennolla 
27.10.2022 kello 17.00 - 19.00, paikkana Entressen kirjas-
ton sininen huone (Siltakatu 11, 3  krs.). Voit ottaa mak-
sutta mukaan myös avecin! 

 

Ilmoittaudu tapahtumaan 15.9.2022 mennessä tästä lin-
kistä. 

Koulutus- ja virkistystoimikunta  
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Matka Prahaan 20.-23.4.2023  

Toimikunta joutui siirtämään syksyksi 2022 suunniteltua Prahan matkaa, koska mat-
kalle ilmoittautui liian vähän osanottajia. Matkan uudeksi ajankohdaksi on varmistu-
nut 20.-23.4.2023 ja matkanjärjestäjänä toimii edelleen OK-Matkojen ryhmäpalvelu. 
Matkan minimiryhmäkoko on 25 henkilöä.  

Lentoaikataulu: 

Hotelli:   
Metropolitan Old Town Praha***  
Haštalská 20, 110 00 Praha, Tšekki www.hotelmetropolitan.cz/en 
Hiljattain kunnostettu Metropolitan Old Town tarjoaa edullisen majoitus- 
vaihtoehdon aivan Prahan keskustasta. Hotellissa on 2 tšekkiläistä pubia, 
kahvila sekä aasialainen ravintola. Hotellista löytyy myös spa, sauna, kunto-
sali sekä mahdollisuus hierontaan. Kaikissa huoneissa on tallelokero sekä 
suihku ja hiustenkuivaaja. 

Matkan hinta:  

785 EUR/henkilö kahden hengen huoneessa  

Hinta on ryhmähinta ja edellyttää minimi 25 täysin maksavan aikuisen ryh-
mää yhtenevin lento- ja majoitusjärjestelyin. Mikäli matkustajamäärä jää alle 
25, matkan hintaa tarkistetaan.  

Yhdistys sponsoroi matkaa 40 %, joten jäsen maksaa matkasta 471 €/hlö. 
Matkan voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. 

Lisämaksusta retkimahdollisuutena myös yksityinen raitiovaunu- sekä jokive-
neristeily, jonka hinta selviää myöhemmin, kun tiedetään osanottajamäärä. 

Hintaan sisältyy: 

• Finnairin reittilennot Helsinki-Praha-Helsinki 

• Lentokenttämaksut ja -verot, arvonlisävero 

• 1 laukku ruumaan maksimi 23 kg ja 1 käsitavara maksimi 8 kg 

• Majoitus 3 yötä kahden hengen huoneessa, buffet-aamiainen 

• Lentokenttäkuljetukset Prahassa suomenkielisen oppaan johdolla 

• 20.4.2023 tulokuljetuksen yhteydessä lounas (1 ruokalaji, 1 juoma: 
olut, viini tai virvoke, kahvi/tee) ja noin tunnin pituinen kaupunki-
kierto-ajelu ennen majoittumista hotelliin n. klo 14:30-15:00 

• 21.4.2023 Vanhankaupungin kävelykierros oppaan johdolla ja lounas 
(2 lajia, 1 juoma: olut, viini tai virvoke, kahvi/tee) 

Lisämaksusta yhden hengen huoneen lisämaksu 145 EUR/henkilö 3 yötä  

Sitovat ilmoittautumiset matkalle 7.9.2022 mennessä tästä linkistä. 

20.4.2023  AY1221  Helsinki - Praha  09:40-10:50 
 23.4.2023  AY1224  Praha - Helsinki  19:30-22:35 
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ENNAKKOTIETO  

Toimikunta suunnittelee järjestävänsä 
Espoon valtuustotalolla perinteisesti 
järjestetyn glögi- ja ruokailu-
tilaisuuden pitämistä tänä vuonna 
piknik-pikkujouluristeilynä laivalla. 
Asiasta on tehty alustava varaus Ecke-
rö Lineltä seuraavin tiedoin: 
 
Ajankohta: 
25.11.2022 klo 15.15–21.00,  
ei maihinnousumahdollisuutta Tallin-
nassa 
 
Varattuja paikkoja:  100 kpl 
Illallisbuffet: klo 18.15 
Tähtiesiintyjänä laivalla: Mamba 
Kokoustila: Varattu yhdistykselle koko 
risteilyn ajan tarjoiluineen  
 
Matkan normaalihinta on 71 €/hlö, 

josta jäsen maksaisi 10 €/hlö. Suunni-

telmissa myös bussikuljetus Espoon 

keskuksesta satamaan ja takaisin. 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumi-

nen seuraavassa, viikolla 44 ilmesty-

vässä Pinnassa. 

JYTY Nuorten toiminta 

Jyty Espoon Seutu ry:n nuorten ta-

pahtuma järjestettiin Tapiolassa 

20.8.2022.  

Aamulla menimme syömään maitta-

vat aamiaiset hotellille ja iltapäivällä 

suunnattiin Tapiola Festivaaleille ur-

heilupuistoon. 

Kuten kuvista näkyy, niin lämpöä riitti. 

Elastinenkin repii paitaa päältään. 

Eikä auringonpolttamilta valitettavasti 

voitu välttyä. Onneksi pääsi viilentele-

mään jäähalliin ysärimusiikin tahtiin. 

Illan kruunasi 30 v. uraansa juhlistava 

Apulanta  

Nuorten (alle 37 v. ) tapahtumiin on 

jatkoa luvassa. Seuraa somea ja il-

moittaudu mukaan! Ideoimaankin 

pääsee mukaan. Hyvää syksyn jatkoa! 

- Sini, Nuorisovastaava  

https://instagram.com/jyty_espoonseutu_ry?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/Jyty-Espoon-Seutu-ry-Jyty-Esbo-Nejdens-rf-105921371108117/

