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Jyty Espoo ry:n hallitus ja toimihenkilöt toivottavat kaikille jäsenille hyvää kesää
ja rentouttavaa lomaa Muumipeikon juhannusrunon sanoin:
”Pään painan ruohikolle ja oion jalkojain,
en jaksa pohdiskella, mä tahdon olla vain.
Sen viisaammat voi tehdä, mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut ja luonnon loiston nään.
Voi leikitellä mielikseen, voi ottaa - jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan ja maata vaan.
Mä peikko siihen uskoon jään, on maailmaa tää minkä nyt mä nään.”
-Tove Jansson-
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Jyty Espoon luottamusmiesvaalit kaudelle 2017-2020
Vaalitoimikunta on päättänyt jatkaa luottamusmieheksi ilmoittautumisaikaa elokuun loppuun
asti, jotta varmasti jokainen luottamusmiehen
tehtävistä kiinnostunut ehtii ilmoittautua
(lomake liitteenä).

Jos luottamusmiesvaalien ehdokasasettelussa
ehdokkaita on enintään yksi ehdokas täytettäviä
luottamusmiespaikkoja kohden, todetaan sopuvaalin syntyneen eikä varsinaisia vaaleja
äänestyksineen silloin tarvita.

Uusi aikataulu on seuraava:
Ehdokasasettelu 4.7 - 31.8.2016
Vaalitoimikunnan kokous 1.9.2016
Mahdollinen vaalipäivä 7.9.2016
Tuloksen julkaiseminen
Hallituksen kokous 13.9.2016

Mikäli johonkin luottamusmiespaikkaan ilmoittautuu enemmän kuin yksi, niin kyseiseen paikkaan valinta suoritetaan vaalilla. Alustavaksi vaalipäiväksi on vaalitoimikunta päättänyt keskiviikon 7.9.2016. Tarkemmat tiedot mahdollisesta
vaalista annetaan Elokuun lopussa.

Vaaleissa valitaan:
1 pääluottamusmies
4 luottamus- ja varaluottamusmiestä sivistystoimen toimialalle
(1 Kirjasto, 1 Koulut ja yksityisellä työskentelevät
(mm. Seure), 1 Varhaiskasvatus ja 1 Muu sivistystoimi + varat)
2 luottamus- ja varaluottamusmiestä sosiaali- ja
terveystoimen toimialalle
(1 Peso, 1 Esikunta, Espoon sairaala, VAPA ja
TEPA +varat)
2 luottamus- ja varaluottamusmiestä teknisen ja
ympäristötoimen toimialalle
(1 Tilapalvelut, 1 Muu TYT + varat)
2 luottamus- ja varaluottamusmiestä konsernihallinnon ja konsernipalveluiden toimialalle
(1 KOHA ja KOPA (Hallinto ja kehittäminen, kaupunkitieto, ETT, Kuljetus ja materiaalit, Painatus,
Vaihdepalvelut, Hankinta, Tukipalvelut, Henkilöstöpalvelut ja työterveys + vara) ja 1 KOPA
(Talouspalvelut, Kirjanpito, Myynti- ja ostolaskut
ja palkanlaskenta + vara)
1 luottamus- ja varaluottamusmiestä Omnialle

Ilmoittautumislomakkeet vaalitoimikunnan puheenjohtajalle os:
Katja Vidgren
Kaupunkitekniikan keskus
Investoinnit
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Varapääluottamusmies valitaan valittujen luottamusmiesten keskuudesta.

Jytyvaalit 2016
Jytyvaaleilla valitaan edustajat
liiton ylimpään päättävään
elimeen, liittovaltuustoon.
Ehdolle asettumisaika on

30.5. 2016 klo 12 16.9.2016 klo 12.
Vaaleista voit lukea tarkemmin tästä linkistä:

http://www.jytyliitto.fi/fi/
ajankohtaista/jytyvaalit/Sivut/
default.aspx
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TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT 10. – 11.9.2016, HOTELLI NUUKSIO
Paikka: Naruportintie 68, Kirk- Hinta:
konummi (postiosoite: 02860 
Kurssipaketin hinta kahEspoo)
den hengen huoneessa
(2hh) on 50 €/henkilö
Kaksikymmentä nopeinta jäsentä pääsee edullisesti Jyty

Kurssipaketin hinta yhEtelä-Suomen työhyvinvointiden hengen huoneessa
päiville! Työhyvinvointipäivät
(1hh) on 75€
toteutetaan hulppean kauniissa maisemissa hotelli Nuuksi- 
Päiväkävijän hinta on
ossa, Espoossa.
32 €. Hinta ei sisällä
illallista lauantaina
Ilmoittautuminen viimeistään
10.9. eikä majoitusta.
tiistaina 9.8.2016 käyttäen
Jässäriä ja yhdistyksen koulu- 
Päiväkävijän hinta illallitusvastaavalle os.
sen kanssa lauantaina
anne.lagerstrom@espoo.fi
10.9. (ei-majoittuville)
46 €

Kurssipaketti sisältää: ohjelman, ohjelmassa mainitut ruokailut, majoituksen, iltaohjelman sekä kuntosalin, altaiden
ja saunan vapaan käytön. Jyty
kustantaa kurssin sisällöt ja
materiaalit. Kurssin muista
mahdollisista kustannuksista
ja matkoista vastaa jäsen itse.

Koulutus– ja virkistystoimikunta
19.6 teimme kesäisen
retken laivaillen, viiniä
maistellen ja teatterista
nauttien. Tuuli ja tuiverruskaan ei tunnelmaamme latistanut.
Iloinen ja innokas porukkamme sai nauttia
sisävesiristeilystä Vääk-

syn kanavalle, taisipa
joku tanssahdellakin.
Matkamme jatkui pihamaan viinitilalle, jossa
isäntä vastaanotti meidät viini maistelun merkeissä lähiruokaa tarjoillen.

Retkemme määränpäässä nauru olikin jo
herkässä Voi veljet esitystä seuratessa.
- Joanna Ikonen-

Lapin majoilla vielä runsaasti
vapaita viikkoja, myös Väransbyn majalla on syksyllä vapaata. Tiedustelut
markku.hyvarinen@espoo.fi

