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Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tilaaja-tuottajamalli
27.4.2015 Kaupunginhallitus käsitteli ehdotusta kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tilaaja-tuottajamallista luopumisesta ja markkinoiden hyödyntämisestä. Asia jätettiin
suunnitellusti pöydälle ja sitä käsitellään ensin valtuustoryhmien puheenjohtajien muodostamassa neuvottelutoimikunnassa, ja kaupunginhallitus päättää esityksestään valtuustolle seuraavassa kokouksessa toukokuussa.

Selvitystyöryhmä on valmistellut selvitystä neljän eri mallin
pohjalta; peruskaupunki, tuotantoliikelaitos, kilpailutus ja
ulkoistaminen liikkeenluovutuksella ja yhtiöittäminen.
Käsittelyssä olleen materiaalin löydät täältä:
http://espoo04.hosting.documenta.fi/
kokous/2015332788-21.HTM

Kevätkokous
Jyty Espoon sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
21.4.2014 Valtuustotalolla Kokoomuksen ryhmähuoneessa. Paikalla oli alle 20 yhdistyksen jäsentä.
Kokouksessa käsiteltävänä oli sääntömääräiset asiat, mm.
hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille
tilivelvollisille vastuuvapaus.

Kokouksessa hyväksyttiin Jyty Espoo ry:n toimintakertomus
vuodelta 2014. Toimintakertomus on lähiaikoina luettavissa
nettisivuillamme; www.jyty-espoo.fi.

Jäsenhankintakampanjan satoa
Jyty Espoo ry:n jäsenhankintakampanja päättyi maaliskuun
loppuun. Tavoitteemme oli kova; 100 uutta jäsentä, jota
emme saavuttaneet. Uusia jäseniä saimme kuitenkin 45.
Haluamme kiittää jokaista aktiivista jäsenhankkijaa!
Kevätkokouksessa arvottiin jokaisen jäsenen hankkineen
kesken 100 euron vapaavalintainen lahjakortti. Arvonnassa
onnekkain oli Sinikka Vacklin.

Vaikka oma kampanjamme päättyi, niin tehdään edelleen
työtä sen eteen, että saamme uusia jäseniä. Jytyliitolla on
nyt meneillään jäsenhankinnan tehoviikot (1.3.-15.5.2015),
jolloin palkitaan 90 eniten jäseniä hankkineet 50€ s-ryhmän
lahjakortilla. Lisäksi kaikkien vähintään yhden uuden jäsenen hankkineen kesken arvotaan 50 vastaavaa lahjakorttia.
Lisätietoa: http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/liittoudutaan/
Sivut/default.aspx
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Koulutus– ja virkistystoimikunta tiedottaa:
Jäsenille edulliseen jäsenhintaan:
Leffalippuja!
jäsenhintaan 7€/lippu
liput ovat voimassa 12 kk
enintään 2 lippua / jäsen

Sirkus Finlandia!
Lippujen varaukset / tilaukset 4.5.
29.9.2015 klo 18.30, Kauniaisissa, alkaen osoitteesta:
Saharan kenttä, Asematie 19
anne.lagerstrom@espoo.fi
jäsenhintaan 15€/lippu
enintään 4 lippua / jäsen

Majatoimikunta tiedottaa:
Lapinmajat kaipaavat käyttäjiä!
Lapin majoilla vielä runsaasti vapaita viikkoja, kysy:

Hoppu = iso mökki, vapaana viikot
http://www.saariselka.fi
19 - 24, 29, 32 - 36, 38, 40, 42 - 53

markku.hyvarinen@espoo.fi tai
p. puh. 0438255201

Hippu = pieni mökki, vapaana viikot
19 - 26, 29, 31 - 36 sekä 38 - 53

lisätietoja: http://www.jytyespoo.fi/jasenyys-jajasenedut/yhdistyksen_majat/

Jäsenkysely majoista
Jäsenkyselyn saatiin vajaa 400 vastausta määräaikaan mennessä.
Muutamin poiminnoin voidaan sanoa, että meillä on edelleen paljon
jäseniä, jotka haluavat lomailla lapin
mökeillämme. Osa jäsenistöstä
haluaisi lomanviettopaikan kuiten-

Jäsenristeily
18.4.2015 Järjestettiin perinteinen
jäsenristeily Tallinnaan. Matkaan
lähti 30 innokasta Jyty Espoo jäsentä. Ohjelmaan sisältyi yhdistyksen ja
edunvalvonnan ajankohtaisia asioita,
kepeää kisailua ja rentoa keskustelua jäsenten kysymysten pohjalta.
Aikaa jäi hyvin myös shoppailuun
Tallinnassa. Jäsenristeilyn suurin anti
taisi jälleen kerran olla mahdollisuus
tutustua eripuolilla Espoota työskenteleviin Jytyläisiin.
Toimikunta kiittää osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja saamastaan
palautteesta!

kin jostakin lähempää Espoota.
Toiveita esitettiin esimerkiksi lemmikkieläinten sallimisesta majoilla.
Kysely osoitti, että jäsenistöllä on
epätietoisuutta majojen sijainnista,
yleisistä kulkuyhteyksistä sinne ja
minkä kokoisia majat ovat.

Majatoimikunnan tehtävä olivat
monille kyselyyn vastanneille epäselviä.
Majatoimikunta työstää vielä kyselyn
tuloksia ja suunnittelee jatkotoimenpiteitä.

