ILMAISTAPAHTUMA JYTY KUOPION JÄSENILLE

ELOKUVAILTA KE 13.11.2019
FINNKINO SCALA, SALI 2

Last Christmas
Elokuvailta on vain Jyty Kuopio ry:n jäsenille. Viime hetken peruutuspaikkoja/vapaaksi jääneitä paikkoja voivat Jyty Kuopion jäsenet tulla paikan
päälle jonottamaan. Vapaat paikat luovutetaan elokuvan alkaessa, jos niitä salissa on, jonotusjärjestyksessä. Salissa on 174 paikkaa. Lippuja ei ole
etukäteen jaossa yhdistyksen toimistolla. Salin ovella tarkistetaan elokuvaan ilmoittautuneet. Varaudu esittämään jäsenkorttisi! Leffakarkit jaetaan elokuvateatterilla.
Tilaisuuden aikataulu:
klo 17.20 sisäänpääsy saliin, puheenjohtajan tervehdys
klo 17.50 elokuva alkaa.
Ilmoittautuminen elokuvailtaan alkaa ma 21.10.2019 ja päättyy 8.11.12019,
toimisto@jytykuopio.fi.

Emilia Clarke, Henry Golding ja Emma Thompson tähdittävät Paul Feigin ohjaamaa romanttista
komediaa Last Christmas, joka on saanut innoituksensa George Michaelin samannimisestä klassikkokappaleesta.
Kate kulkee Lontoon kaduilla synkkänä kuin myrskyn merkki. Hänen askeleitaan säestävät
kokonainen huonojen päätösten kavalkadi sekä kulkusten kilinä – ärsyttävä seuraus työpaikasta
tonttuna joulukaupassa. Tom vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta astuessa Katen elämään ja
alkaessaan nähdä hänen muuriensa läpi. Kun Lontoo valmistautuu vuoden ihanimpaan juhlaan,
näiden kahden välillä ei tunnu toimivan yhtään mikään. Mutta joskus on vain annettava lumihiutaleiden leijua ja kuunneltava sydäntään. You gotta have faith!
Last Chrismas –elokuvaa säestävät George Michaelin kappaleet, mukaan lukien sille nimensä
lainannut jouluinen klassikko. Elokuvassa kuullaan myös uutta, ennen julkaisematonta materiaalia Grammy-palkitulta artistilta, joka ikonisen uransa aikana myi yli 115 miljoonaa albumia.

Tapahtuman peruutusehdot toisaalla lehdessä

Elokuva ei toistaiseksi ole tulossa Kino-Mantun ohjelmistoon, joten nilsiäläiset ovat tervetulleita katsomaan elokuvan Kuopioon. Mikäli elokuva
tulee myöhemmin Kino-Mantun ohjelmistoon, tiedotamme asiasta yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa.

Monet kunnat taistelevat heikon taloustilanteen kanssa.
Valtionosuuksia on leikattu useamman vuoden ajan. Talousahdinko näkyy mm. yt-neuvotteluina. Kuopion tulevat
yt-neuvottelut herättävät monet varmasti miettimään nykypäivän työelämää. Kiire, kuormittuminen ja epävarmuus
työpaikan säilymisestä nostaa monenlaisia tunteita pintaan. Muutokset tapahtuvat nopeasti. Toisaalta muutosten
keskellä on tärkeää muistaa oma jaksaminen. Oma palautuminen työpäivän jälkeen on tärkeää. Kannattaa miettiä mikä on omalle itsellesi
vastapainoa antavaa.
Toisaalta työelämän yhteinen kehittäminen auttaa työssä jaksamisessa.
Henkilöiden ja yksiköiden välinen yhteistyö on osa organisaation kehittämistä. Luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri mahdollistaa perustan työhyvinvoinnille. Myönteinen tunne- ja motivaatiotila (työn imu) työssä vaikuttaa
myönteisesti terveyteen ja hyvään työsuoritukseen. Työn imuun vaikuttavat positiivisesti työhön liittyvät voimavarat, kuten palkitsevuus, tavoitteiden selkeys,
oikeudenmukaisuus, johtamisen selkeät käytännöt ja työpaikan ilmapiiri. Työn
imua koetaan myös, kun työ on haastavaa ja siinä on riittävästi erilaisia voimavaroja haasteista selviämiseksi.
Organisaation arvot ja ydintehtävä ovat tärkeä osa organisaation elinvoimaa. Mitä enemmän ihmiset tuntevat yhteisen kutsumuksensa, sitä enemmän
he haluavat sitoutua yhteisiin päämääriin. Elinvoimaisessa organisaatiossa ymmärretään, miten organisaation osat, esimerkiksi tiimit ja toiminnot ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja miten vuorovaikutus palvelee tehtävää. Vuorovaikutukseen panostetaan, koska elinvoimaisessa organisaatiossa arvo luodaan
yhteistyössä.
Organisaation toiminnan olisi hyvä perustua läpinäkyvyyteen. Läpinäkyvyyden vaatimus ei koske vain kirjallista viestintää, se tarkoittaa myös rohkeutta ajatella ääneen ja kohdata ja käydä keskustellen läpi vaikeatkin asiat. Tärkeät tiedot
ovat oltava kaikkien saatavilla.
Johtaminen luo raamit organisaatiolle. Läsnäolo ja kuuntelu ovat tärkeitä johtajan työssä. Tällä on suuri vaikutus luottamuksen synnyssä. Toisaalta johtajat
eivät kehitä ihmisiä vaan työympäristöä ja luovat tilaa erilaisille ihmisille kasvaa
ja kehittyä. Hyvä johtaja edellyttää työn, työn virtaamisen ja ihmisten keskinäisen
vuorovaikutuksen syvällistä ymmärtämistä. On välttämätöntä ymmärtää syvällisesti työn prosessia, jotta sitä voidaan tukea ja ohjata sopivin rakentein.
Päivi Elovirta
varapuheenjohtaja

VARAPUHEENJOHTAJALTA

Miten luodaan elinvoimaisia
työpaikkoja?

Syksy ja talousarvion valmistelu Kuopiossa on kovaa vauhtia meneillään. Samat asiat ja vaikeudet ovat käsittelyssä
kuin aiempinakin vuosina. Tällä kertaa ne kyllä näyttävät
vakavammilta kuin pitkään aikaan.
Kuopion taloustilanne on heikentynyt vuoden aikana mm.
vähentyneiden verotulojen, pienentyneiden myyntituottojen sekä kasvaneen palvelutarpeen vuoksi useilla palvelualueilla/palveluissa.
Se on vaikuttanut henkilöstön määrään ja lisännyt myös
voimakkaasti ostopalvelujen kustannuksia.
Kaupungin kuluvan vuoden tuloksen ennakoidaan muodostuvan yli 20 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tämän hetken vaihe ei
lupaa helpotusta tilanteeseen. Kulut kasvavat merkittävästi tuloja enemmän. Tämän hetken valmistelutilanne veisi jopa 30 milj. euron alijäämään.
Tällä perusteella Kuopion kaupunginhallitus on 16.09.2019 päättänyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä.
Esityksenä on 10 milj. euron pysyväisluonteiset kululeikkaukset seuraavan kahden vuoden aikana. Henkilöstömenojen osuus säästötavoitteesta on n. 8,8 milj.
euroa. Tarkasteluun tulee palveluverkoston ja toimitilojen määrä, tukipalvelujen
ja hallinnon taloudellisen tehokkuuden lisääminen sekä toimintatapojen uudistaminen asiakastyössä. Hankinnat tytäryhtiöiltä sekä ulkoisilta palvelun tuottajilta ovat myös tarkastelun kohteena. Henkilöstömenoja pyritään vähentämään
luonnollisen poistuman hyödyntämisellä eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden
kautta sekä tehtävien uudelleen järjestelyillä ym. Kuntaliitosten myötä meillä ollut irtisanomissuoja päättyy tämän vuoden loppuun ja on mahdollista että osaaikaistamisiin ja jopa irtisanomisiin voidaan päätyä.
Kertaluonteisten säästöjen saavuttamiseksi kaikki vapautuvat tehtävät tarkastellaan niin että ovatko ne mahdollista hoitaa ilman että uutta henkilöstöä palkataan pois lähteneen tilalle. Määräaikaisen henkilöstön ja sijaisten käyttöä pyritään minimoimaan. Osa-aikaisen työn mahdollistaminen, palkattomat vapaat,
mahdolliset lomarahan vapaaksi vaihtamiset jne. on varmasti myös käsittelyssä
säästöjen saavuttamiseksi.

PÄÄLUOTTAMUSMIEHELTÄ

EDUNVALVONTAA JA NEUVOTTELUJA

Tilanne on vaikea meille kaikille, mutta henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan välisillä neuvotteluilla pyrimme löytämään mahdollisimman vähän henkilöstöön
vaikuttavat tavat säästötavoitteiden saavuttamiseksi.
Samaan aikaan on jo alkanut seuraavaa työehtosopimusta koskevat neuvottelut
liittojen ja kuntatyönantajan kanssa.
Niistä minulla on ennakkotietona että lomarahaleikkaus ei ole enää mukana
neuvoteltavissa asioissa, joten se tulee jatkossa taas täysimääräisenä.
Muutoin palkankorotus ym. neuvottelut ovat vielä siinä vaiheessa, ettei niistä ole
tarkempaa kerrottavaa.
Tiedotamme tarvittaessa YT-menettelyn etenemisestä ja muistakin jäsenistöön
vaikuttavista asioista sähköisillä tiedotteilla. Mikäli et ole vielä Jyty Kuopion postituslistalla, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen toimistoon saadaksesi
itsellesi tietoa kaikista tapahtumista, päätöksistä sekä työelämään liittyvistä asioista.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille.
Mennään yhdessä eteenpäin!
Juha Hujanen
Kuopion kaupungin Jytyn pääluottamusmies
050 561 4850
juha.hujanen@kuopio.fi

Tykkää meistä!
www.facebook.com/Jytykuopio

@

LIITY POSTITUSLISTALLE!
Postituslistalaisille lähetämme sähköisen uutiskirjeen, joka tuo
ajankohtaista tietoa alueemme tapahtumista ja koulutuksista.
Postituslistalle voit liittyä kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai
lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen toimisto@jytykuopio.fi.

Jyty Kuopio ry					

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 27.11.2019 klo 18.00
Lapland Hotels Kuopio, kokoustila, Puijonkatu 32
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2020
• Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukaan yhdistys voi valita joko yleisen
jäsenmaksutason 1,32 % tai erityisestä syystä 1,4 % ennakonpidätyksen
alaisesta palkasta
• yhdistyksen hallitus esittää jäsenmaksuksi 1,32 %
• euromääräinen jäsenmaksu on liittovaltuuston päätöksen mukaan 5 €/kk
• euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka eivät saa palkkaa tai
työttömyyskassan maksamaa etuutta
• eläkeläisjäsenen kannatusmaksu on liittovaltuuston päätöksen mukaan vähintään 36 €/vuosi
• yhdistyksen hallitus esittää eläkeläisjäsenen vuosimaksuksi 36 €
• Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toimikuntien, tilintarkastajien ja muiden luottamustehtävien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet
vuodelle 2020
• Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020
• Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
• Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden varajäsenet
• Valitaan tilintarkastajat
Tervetuloa!
Jyty Kuopio ry
hallitus

Osallistujille tarjotaan salaatti-iltapala (savulohisalaatti tai savuropocaesarsalatti,
leipä, levitteet ja jäävesi, jälkiruokana jäätelo) Gallá Kitchen & Bar’ssa kokouksen
jälkeen.
Ilmoita salaattivalintasi ja mahdollinen erityisruokavaliosi 7.11. mennessä Tiina
Hyttinen, toimisto@jytykuopio.fi

Hallitus 2019
puheenjohtaja
Anja Komulainen
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
Erovuoroiset hallituksen jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Tapio Aalto
yksityissektori

Margit Losoi
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Päivi Elovirta			
Kuopion kaupunki
kasvun oppimisen palvelualue

Aija Torsti
Kuhilas Oy

Kati Haapakangas
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Pia Hämäläinen		
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Virpi Lempinen		
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Minna Suomalainen
Savon koulutuskuntayhtymä

Jatkavat hallituksen jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Minna Halme		
Kuopion kaupunki
konsernipalvelut
työnantajapalvelu

Mervi Kauhanen 		
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Jaana Huttunen		
Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue

		

Tiina Forsman		
Jätekukko Oy
Ari Nissinen		
Savon koulutuskuntayhtymä

				
Oskari Nissinen 			
Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue
Tarja Marin-Hakkarainen
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Varsinainen tilintarkastaja HT Jyrki Salmi, Tilintarkastusyhtiö HSG Oy ja varatilintarkastaja
HT Katja Heikkinen.

eAsioinnin ohjeet

JYTK

SÄHKÖINEN eASIOINTIPALVELUMME ON UUDISTUNUT
Uudessa eAsioinnissa palvelun käytettävyyttä on parannettu ja palvelu toimii kätevästi myös mobiililaitteissa ja tableteissa. Päivärahahakemuksen täytössä uusi
eAsiointi ohjaa käyttäjää tarkemmin ja helpottaa liitteiden toimittamista.
Näin kirjaudut eAsiointiin
Ensimmäistä kertaa eAsiointia käyttäessäsi, on ensin tehtävä rekisteröinti Rekisteröidy käyttäjäksi –valinnasta, joka löytyy eAsioinnin kirjautumissivulta.
Jos olet jo rekisteröitynyt eAsioinnin käyttäjäksi, toimii vanha käyttäjätunnuksesi sekä luomasi salasana myös uudessa eAsioinnissa.
Jos olet unohtanut salasanasi, voit luoda uuden salasanan eAsioinnin kirjautumissivulla olevan Unohditko salasanasi? -valinnan kautta.
Ansiopäivärahahakemuksen lähettäminen
Voit täyttää ja lähettää ansiopäivärahan ensi- ja jatkohakemuksen eAsioinnin
kautta. Ensihakemusta käytetään myös silloin, kun edellisen hakemuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta.
Päivärahahakemus tulee toimittaa kassalle kolmen kuukauden kuluessa siitä
päivästä, josta alkaen etuutta haetaan.
Voit lähettää eAsioinnin kautta:
• ensihakemuksen oltuasi lomautettuna tai työttömänä vähintään kaksi kalenteriviikkoa
• jatkohakemuksen kalenterikuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin kokoaikaisena jatkuneen lomautuksen tai työttömyyden
ajalta
• jatkohakemuksen kuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta, jos olet työskennellyt hakemusjakson aikana osa-aikatyössä tai muuten tilapäisesti jakson aikana.
Hakemusjakso (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) määräytyy palkanmaksujakson mukaan.
• jatkohakemuksen kuukaudelta (kuitenkin täytettynä täydet kalenteriviikot masu) tai neljältä kalenteriviikolta, jos olet lomautettuna lyhennetylle työviikolle
tai lyhennetylle työpäivälle. Hakemusjakso (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi)
määräytyy palkanmaksujakson mukaan.
• jatkohakemuksen kuukautta tai neljää kalenteriviikkoa lyhyemmältä ajalta työttömyyden tai lomautuksen päättyessä. Hakemuksessa on ilmoitettava työttömyyden päättymisen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yli kaksi viikkoa
kestävän kokoaikatyön aloittaminen yhdellä ja samalla työnantajalla. Lähetä
silloin hakemuksen liitteenä myös kopio työsopimuksesta.

Oletko suorittanut

tutkinnon?

Hae stipendiä jyty kuopio ry:ltä.
Jyty Kuopio ry myöntää stipendejä työvoimajäsenen omaehtoiseen koulutukseen seuraavasti:
1. yliopisto-, ylempi ammattikorkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto
2. ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto
Stipendin suuruus riippuu kunkin vuoden hakijoiden määrästä ja varatusta määrärahasta.
Hallitus päättää stipendin saajista joulukuun kokouksessaan.
Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Jyty Kuopio ry:n hallitukselle 30.11.2019
mennessä: toimisto@jytykuopio.fi tai Maaherrankatu 27, 3. krs., 70100 Kuopio.
Hakemuksiin pyydetään liittämään kopio tutkintotodistuksesta, yhteystietosi
sekä pankkitilisi numero mahdollista stipendiä varten.

JYTY KUOPIO RY:N TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT
Ilmoittautuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on sitova.
Omavastuuosuutta emme palauta.
Ilmoittamalla esteestä vältyt ylimääräisiltä peruutuskuluilta.
Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttaminen tai peruuttamatta jättäminen antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kustannusten välisen erotuksen ilmoittautujalta.

JYTY ON SIIRTYNYT JÄSENMAKSUJEN LIITTOPERINTÄÄN
Varmista palkkalaskelmasta, että jäsenmaksusi peritään palkasta.
Jos olet itsemaksava jäsen, huolehdi että jäsenmaksusi tulee hoidettua
Jytyliitosta saamiesi ohjeiden mukaisesti.
Ota tarvittaessa yhteyttä Tiina Hyttinen, toimisto@jytykuopio.fi.

KUTSU

Koulunkäynninohjaajien ammattialailta
tiistaina 12.11.2019 klo 16.30 – 19.00
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio
Tervetuloa koulunkäynninohjaajien ammattialailtaan tiistaina 12.11.2019 klo
16.30 alkaen Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16.
Paikkoja on varattu 30 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuus on ilmainen Jyty Kuopio ry:n jäsenille, ei-jäsenille 10€/henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 10.10.2019 mennessä:
toimisto@jytykuopio.fi

OHJELMA
Kutsumme koulunkäynnin ohjaajina tai -avustajina toimivat työntekijät mukaan ammattialailtaan!
Tilaisuuden avaa alueasiamies Maija Kuittinen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto, Jyty, jonka jälkeen puheenvuoro on koulunkäynninohjaaja Päivi Elovirralla.
TVA: koulunkäynninohjaajien palkkaus muodostuu/perustuu työn vaativuuteen
ja sen arviointiin:
• TVA-järjestelmä
alueasiamies Maija Kuittinen
• TVA-kriteerit			
-”• Kuopion kaupungin TVA-järjestelmä koulunkäyntiohjaaja Päivi Elovirta
• Koulunkäynnin ohjaajien malli				
-”• Vapaata keskustelua
- mitä ajatuksia heräsi?
- kokemukset tva:n toteutuksessa?
- mitkä asiat tva:ssa epäselviä?
Tilaisuus on maksuton Jyty Kuopio ry:n jäsenille, ei-jäsenille 10€/osallistuja.
PAIKOITUS
Päiväkokousvieraille on käytössä maksuttomat pysäköintipaikat hotellirakennuksen sisäpihoilla ja autohallissa; paikat täyttyvät tulojärjestyksessä. Auton rekisterinumero syötetään aulassa olevaan parkkijärjestelmään, jolloin pysäköinti on
maksuton.
Kahvi tai tee + suolainen kahvileipä tarjolla hotellin Aulabaarissa.
Tervetuloa!

https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/ammatillisuusjytyssa/koulunkaynninohjaajat/Sivut/default.aspx

		

Hyvät Jyty Kuopio ry:n
jäsenet!
On aika ottaa suunta kohti uusia seikkailuja.
Jäin viikolla 21 vuosilomalle ja sitä kautta
eläkkeelle.
Lämmin kiitos Teille kaikille joiden kanssa olen
tehnyt työtä vuosien varrella. On ollut ilo olla
osa tätä ainutlaatuista joukkoa. Olen iloinen
jokaisesta jäsenen kohtaamisesta. Nämä tapaamiset ovat antaneet merkityksen työlleni.
Ei se, miltä näytämme, eikä se, mitä teemme,
merkitse sen rinnalla mitään mitä olemme
toinen toisillemme.
Kaikkea hyvää toivottaen
Anneli Salminen
(Anneli jäi eläkkeelle 1.9.2019, pitkän, vuonna 1982 alkaneen työuran
jälkeen)

Joulupöytä
Lasimestarin silliä ja perunaa
Kylmäsavulohitartaria Liepuskan tervaruisnapilla
Ranin Tillivodkalla maustettua graavilohta
Kuningasraputerriiniä
Tinjami-balsamicomarinoituja punajuuria ja vuohenjuustoa
Kartanon joulukinkkua
Konjakkikermasinappia
Yrttivihersalaattia
Sienisalaattia
Savuporo-perunasalaattia
Julkulan leipomon leipää ja voita
Kotikaljaa, vettä, mehua
Hiillostettua lohta
Pitkään haudutettua häränrintaa, portviinikastiketta
Kikherne-porkkanapihvejä
Palsternakka-perunapyreetä
Kikherne-suklaakakkua
Ranin kahvi -konjakilla maustettua suklaamoussea
Mantelipikkuleipiä
Kahvia tai haudutettua teetä
Omakustannushintaan esimerkiksi mehuglögiä (alkoholiton),
Loimuglögiä tai terästettyä kartanon mustaherukkaglögiä, talon valko- tai punaviiniä

https://www.koivumaenkartano.com/

Jyty Kuopion perinteinen

Pikkujoulu

Lauantaina 14.12.2019 Koivumäen kartanossa
Linja-autokuljetukset:
klo 16.45 lähtee Te-Matkojen auto Siilinjärveltä ja
klo 17.15 Maljalahdenkadulta.
Koivumäen kartanolle saapumisaika klo 17.45.
Ilmoita mikäli haluat nousta linja-autoon rampilta välillä Siilinjärvi - Kuopio - ABC-Pitkälahti - Koivumäen kartano; bussit
ajavat vain rampit.

OHJELMA
18.00 Puheenjohtajan tervehdys
18.15 Esitellään juhlaväelle Joulupöydän menu
		
ruokailu: Joulupöytä - kesto noin 1,5 h (siirtyminen ruokailuun
		
henkilökunnan ohjatessa pöytäkunnittain)
19.45 Yllätys
19.50 Imituattori Antti Karjalainen (www.imituattori.fi)
20.30 Kahvipöytä
21.00 Lahjojen jako
22.00 Jyty Kuopio ry:n arpajaiset
Noin klo 22.30 Linja-autot lähtevät kotimatkalle.
Julkinen liikenne:
31 Siilinjärvi - Vuorela - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti
https://vilkku.kuopio.fi/31-siilinjarvi-vuorela-kuopio-matkus-hiltulanlahti
Pikkujouluun ilmoittautuminen alkaa ma 21.10.2019.
Paikkoja on varattu 100 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset/erityisruokavaliot pe 4.11.2019 mennessä:
toimisto@jytykuopio.fi

Tapahtuman peruutusehdot toisaalla lehdessä

Ota mukaan noin 5€ arvoinen lahja, lahjan voit luovuttaa autoemännälle lahjasäkkiin noustessasi linja-autoon. Mikäli saavut juhlapaikalle omalla kyydillä, lahjasäkki on myös Koivumäen kartanon eteisessä, jossa voit
lahjan sujauttaa lahjasäkkiin.

Jyty Kuopio ry
Maaherrankatu 27, 3. krs
044 7611 595
toimisto@jytykuopio.fi		

70100 KUOPIO
www.jytykuopio.fi

