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Jyty Espoo ry:n luottamusmiehet kaudelle 2017-2020
Jyty Espoon luottamusmiehiksi ilmoittautumisaikana 31.08.2016 mennessä ilmoittautui kaikkiaan 10 henkeä, joista 8 on nimetty seuraavasti:
Pääluottamusmies, Elina Nyman
Sivistystoimen luottamusmiehet
Johanna Aarrekorpi (kouluissa ja yksityisellä työskentelevät)
Raisa-Hannele Alameri-Sajama (kirjastoissa työskentelevät)
Risto Nikkari (esikunta, sukon ja suvan hallinto, liikunta, nuoriso, kulttuuri)
Sosiaali- ja terveystoimi
Luottamusmies Allan Käyhkö (perhe– ja sosiaalipalvelut)
Varaluottamusmies Sirpa Olander (perhe– ja sosiaalipalvelut)
Tekninen- ja ympäristötoimen luottamusmiehet
Marja Vepsäläinen (Tilapalvellut liikelaitos)
Anne Ranta (muu TYT)
Konsernipalvelut
Varaluottamusmies Terhi Palenius (kirjanpito, ostolaskut, myyntilaskut, palkat, tuotannontuki)
Konsernipalvelujen (kirjanpito, ostolaskut, myyntilaskut, palkat, tuotannontuki) alueelta tuli kaksi ilmoittautumista luottamusmieheksi ja tälle alueelle järjestetään vaalit vielä syyskuun aikana. Vaalit järjestetään sähköisesti ja niistä tiedotetaan suoraan vaaleihin osallistuville jäsenille.
Täydennysvaalit avoimeksi jääneihin luottamusmiesten tehtäviin pidetään heti, kun
saamme tuon Konsernipalvelut -äänestyksen tehtyä.
Vaalitoimikunta

Lapinmajat kaipaavat käyttäjiä, tiedustelut markku.hyvarinen@espoo.fi
2016
Hippu: 39-52
Hoppu: 39-48 ja 50-52

2017
Hippu: 1-10 ja 12- 52
Hoppu: 2-9 ja 16-52

SIVU 2

Jytyn liittovaltuustovaalit; esittelyssä Jyty Espoo ry:n ehdokkaat
Olen Katja Vidgren ja ehdolla Jytyn liittovaltuustovaaleissa Etelän alueella. Olen toiminut Jyty Espoossa mm. nuorisovastaavana, hallituksen jäsenenä, varaluottamusmiehenä, sihteerinä ja tällä
hetkellä olen hallituksen varajäsen. Olen ollut
myös STTK Tradenomeissa Jytyliiton edustajana.
Olen Espoon kaupungin henkilöstöneuvoston ja
Teknisen ja ympäristötoimen henkilöstöneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja. Lisäksi olen Teknisen lautakunnassa henkilöstön 1. varajäsen.
Olen toiminut Jytyn liittovaltuutettuna nyt 6 vuotta. Jytyssä on tulossa vielä isoja muutoksia ja
haluan olla mukana tekemässä parhaita mahdollisia päätöksiä - Jytyläisten parhaaksi. Otan aina
perusteellisesti selvää käsittelyyn tulevista asioista perehtymällä materiaaliin. Kokouksissa olen
aktiivinen ja käytän puheenvuoroja kysyen, kommentoiden ja kiitosta antaen.
Edustan sekä isoja, pieniä, että valtakunnallisia
Jytyläisiä.

Olen Niina Sahramaa ja ehdolla Jytyn liittovaltuustovaaleissa Etelän alueella. Työskentelen Omnian
ammattiopistossa assistentina liiketalouden opiskelijahallinnoinnissa. Minut on valittu työpaikkamme työsuojeluvaravaltuutetuksi.
Jyty Espoossa olen toiminut aktiivisesti hallituksen
jäsenenä ja eri toimikunnissa. Jyty liittoa olen
edustanut alue ja paikallistoimikunnissa. Lisäksi
olen uudenmaan aluehallituksen varajäsen.

Jytyvaalit järjestetään sähköisenä äänestyksenä 26.9.-9.10.2016.
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/jytyvaalit/ehdokkaat/Sivut/default.aspx
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Koulutus ja virkistystoimikunta tiedottaa

Koulutus -ja virkistystoimikunta järjestää Jyty Espoon jäsenille shoppailu reissun Lahteen lauantaina 19.11.2016.
Hinta: 18 € sis bussimatkan ja lounaan
Lähtö aamulla bussilla Espoosta. Tarkemmat aikataulutiedot osallistujille.

Matkan päämäärä Kärkkäisen kauppakeskus ja
Luhdan Outlet myymälä.
Sitovat ilmoittautumiset
anne.lagerstrom@espoo.fi
Ajalla 26.09.— 4.11.2016.

Tervetuloa juhlistamaan joulua Riku Niemi Orchestran ja Kyösti Mäkimattilan seurassa!
RNO:n Neljäs joulu - Riku Niemi Orchestra solistinaan Kyösti Mäkimattila

Helsingin Kulttuuritalossa perjantaina
16.12.2016 klo 19.00.
Hinnat:
Jäsen € 18,00 ei jäsen € 28,50
Sitovat ilmoittautumiset kirsi.morelli@espoo.fi
Ajalla 26.9.- 4.11.2016.

RNO:n Neljäs joulu kokoaa yhteen sekä kiltit että
vähemmän kiltit musiikinystävät. Maestro Niemi
on ilokseen löytänyt Kyösti Mäkimattilasta kaltaisensa jouluihmisen, ja nyt nämä kaksi joulun sanansaattajaa haluavat esitellä rakkaimmat musiikkiaarteensa. Luvassa on samalla kertaa harras
ja riehakas konserttielämys. Tule mukaan ja nauti
itsesi joulumielelle!

Jyty Espoo tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden
käydä viettämässä retkipäivä Tropicariossa, jossa
vallitsee ulkoilmasta riippumaton ainainen kesä.
Tropicariossa koet mieleenpainuvan seikkailun trooppisten eläinten, kuten käärmeiden, liskojen ja krokotiilien parissa.
Tropicario sijaitsee Helsingin Vallilassa
(Sturenkatu 27).

Lippuja voi tilata ajalla 26.10.-4.11.2016
Emilia.Epailys@omnia.fi

Liput on voimassa 31.07.2017 asti
Voit tilata enintään 2 aikuisten ja 2 lasten lippua.
Lippujen hinnat 6€/aikuinen ja 3,5€/lapsi.

Ennakkotieto:
Tämän vuoden glögitilaisuus on tiistaina 13.12.2016 valtuustotalon kahviossa kello 16.00 alkaen.
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Vuoden 2017 matkakohteemme on Amsterdam
Meno 07.04.2017 klo 08:00 – 09:45
AY842 Helsinki – Amsterdam
Paluu 09.04.2017 klo 18:50 – 22:10
AY846 Amsterdam – Helsinki
Perjantaina 7.4.2017
Sunnuntaina 9.4.1017

Kaupunkikierros ja lounasristeily Amsterdamin 
Kukkaloistoa Keukenhofissa
kanavilla

Aamiainen omaan tahtiin hotellissa. Klo 12:00

Ryhmämme ottaa vastaan Amsterdamin lentolähdemme retkelle Keukenhofiin. Kukkivan
kentällä tuloaulassa suomenkielinen opas.
Hollannin sydän löytyy Lissestä, jossa sijaitsee
Lähdemme yhdessä kaupunkikiertoajelulle,
maailmankuulu Keukenhofin puutarha. Piejonka aikana näemme bussista käsin Amsternestä keittiöpuutarhasta kasvoi 32 hehtaarin
damin mielenkiintoisimmat nähtävyydet; kuten
suuruinen puutarha, jonne syksyisin istutetaan
Dam-aukio ja kuninkaallinen palatsi, kaupun100.000 kukkasipulia per päivä, jotta kaikki
gin pohjoisosat, Amstel- joki ja joen yli johtava
kuusi miljoonaa kukkaa kukkisivat keväällä.
kuuluisa ”Laiha Silta”. Kierroksen jälkeen siirKeukenhofissa on mm. orkideapaviljonki, teerymme lounasristeilylle, joka sisältää erilaisia
mapuistoja ja kauniita lampia sekä kahviherkullisia voileipiä sekä ruokajuomat (kahvi,
la/ravintola. Retkeltä kuljetus suoraan lentotee, virvoitusjuomat, olut ja talon viini). Kanaasemalle.
varisteily Amsterdamissa on mieleenpainuva
kokemus ja mukavin tapa katsella kaupunkia.
Hinta: 384€/jäsen kahden hengen huoneessa
Nykyisin UNESCOn maailmanperintölistalta
(paikkoja 40)
löytyvät Amsterdamin kanavat ovat pysyvä
”must” nähtävyys sekä kätevin kulkureitti kauSITOVAT ilmoittautumiset
pungissa. Risteilyn jälkeen kuljetus Casa 400
anne.lagerstrom@espoo.fi
Amsterdam ***hotelliin. Tämän jälkeen vaAjalla 26.9.- 10.10.2016
paata aikaa omaa ohjelmaa varten.
Lauantaina 8.4.

Vapaata aikaa tutustua tähän upeaan kaupunkiin.

