


Leffailtaan kuuluvat leffaherkut: 1,5l popcorn & 0,5l juoma.

Klo 17.20 saliin sisään  -  klo 17.50 elokuvan aloitus

Lippuvaraukset toimisto@jytykuopio.fi viimeistään 17.11. Liput noudetta-
vissa yhdistyksen toimistolta (Hapelähteenkatu 36) 31.10. alkaen.

Ennen elokuvan alkua voit tulla keskustelemaan sinua kiinnostavista 
asioista Jytyn Kuopion aluetoimiston edustajien, Heli Merta ja Sanna 
Mäkelä, kanssa. 

ILMAISTAPAHTUMA:
ELOKUVAILTA JYTY KUOPION JÄSENILLE

FINNKINO SCALA, SALI 2

E P U T
KE 7.12.2016 KLO 17.20

”On etuoikeus olla sellaisessa asemas-
sa kaikkien näiden vuosien jälkeen, että 
meistä toteutetaan elokuva. On kiin-
nostavaa nähdä ulkopuolisen silmin, 
että mistä tässä hommassa on oikein 
kyse. On myös hyvä, että joskus tulee 
ikuistettua jo melkein unohtuneet tapah-
tumat ja tarinat. Onneksi ihan kaikkea 
ei muista, muutoin ei uskaltaisi tulla 
ensi-iltaan”

Martti Syrjä

Nilsiäläiset pääsevät katsomaan elokuvan Nilsiässä. Esityspäivä selviää 
myöhemmin. Ilmoittautumiset toimisto@jytykuopio.fi.



SYKSYN VAALIT

Tämä syksy on Jytyn toiminnassa vilkasta vaaliaikaa. 
Syksyn aikana järjestetään Jytyliiton liittovaltuustovaa-
lit ja Jyty Kuopion luottamusmiesvaalit. Ensimmäistä 
kertaa vaaleissa on käytössä sähköinen äänestys.

1. Jytyvaalit / liittovaltuuston valinta 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäse-
nille avautuu syksyllä moderni ja demokraattinen tapa 
vaikuttaa oman liittonsa päätöksentekoon. Liittovaltuusto valitaan 26.9. - 
9.10.2016 järjestettävissä Jytyvaaleissa suoralla, sitovalla jäsenäänestyk-
sellä. Vaalitapana on enemmistövaali. Liittovaltuutetut saavat mandaatin 
suoraan jäseniltä eli ilman väliportaita, aivan kuin valtiollisissa vaaleissa. 
Liittovaltuustoon valitaan 43 jäsentä neljästä eri vaalipiiristä. 

Ehdokkaaksi liittovaltuustoon Jyty Kuopio on asettanut nykyisen liittoval-
tuuston jäsenen pääluottamusmies Juha Hujasen. 

Liittovaltuutetut valitaan sähköisellä jäsenvaalilla, jossa jokaisella työvoi-
majäsenellä on mahdollisuus äänestää omaa ehdokasta oman vaalipiirin 
alueella. Äänestämisen kannustimena arvotaan kaikkien äänestäneiden 
kesken Jyty-jopoja.

Äänestäminen Jytyvaaleissa tapahtuu helposti sähköisen vaalijärjestelmän 
kautta. Äänestäminen onnistuu kätevästi tietokoneella, tabletilla tai matka-
puhelimella. Ainut vaatimus on nettiyhteys. Tarkemmat ohjeet kirjautumi-
sesta ovat sähköisen äänestyksen avauduttua. Äänestysaika alkaa 26.9. 
klo 08:00 ja päättyy 9.10. klo 20:00. Äänestysaika on kaksi viikkoa. 
Sähköisen vaalin päätyttyä Jytyn liittohallitus vahvistaa vaalituloksen 10.10. 
kokouksessaan ja siitä tiedotetaan välittömästi Jytyn eri viestintäkanavissa.
Yhdistyksemme Jyty Kuopio ry on jäsenmäärältään maan toiseksi suurin. 
Jokaisen jäsenen ääni on erityisen tärkeä, saadaksemme yhdistyksem-
me edustajan liittovaltuustoon vaikuttamaan jäsenistön etujen sekä edun-
valvonnan kehittämiseen. 
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2. Jytyn luottamusmiesvaalit 

Syksyn aikana valitaan uudet luot-
tamusmiehet kaudelle 2017-2018. 
Jytyllä on Kuopiossa hyvä luot-
tamusmiesverkosto, joskin joilta-
kin työpaikoilta puuttuu vielä oma 
luottamusmies. Toiveena on, että 
saisimme puuttuvat luottamusmies-
paikat täytettyä. Luottamusmiesver-
kosto olisi siten kattava ja palvelisi 
mahdollisimman hyvin jäsenistöä. 

Ehdokasasettelu on lokakuussa. 
Jos sinua kiinnostaa työelämän 
edunvalvontaan liittyvien yhteisten 
asioiden hoitaminen, suosittelen 
lämpimästi asettumista luottamus-
miesehdokkaaksi. Luottamusmies-
tehtävän myötä saat jytyläisen 
sosiaalisen verkoston, oikeuden 
osallistua liiton järjestämiin koulu-
tuksiin ja tapaamisiin sekä tuen luot-
tamusmiestehtävän hoitamisessa.

Äänestysaktiivista syksyä!

Anja Komulainen
puheenjohtaja

Mitä suurempaa joukkoa Jyty Kuopio ry edustaa, sitä vahvempi on ase-
mamme edunvalvonnassa.

Uusi jäsen saa yhdistyksen tervetulolahjan, ja myös jäsenyyttä suositellut 
jäsen palkitaan. 

Lisätietoja talkoista ja palkinnoista, Anneli Salminen 044 7611 595.

Muista myös Jytyliiton kampanja:

Vuoden 2016 aikana 50 ensimmäiselle vähintään viisi uutta jäsentä hankki-
neelle Jytyn jäsenelle lahjoitetaan kiitoksena Jyty-Jopo.

http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Jyty-Jopo-kilpailu.aspx

YHDESSÄ OLEMME VAHVOJA



MUUTOSTEN VUOSI 

Vuosi painuu jälleen kohti loppuaan ja normaaliin ta-
paan tulevan vuoden talousarvion valmistelu on jatku-
vassa käsittelyssä. Epävarmuus kaupungin taloudessa 
on edelleen suurin ongelma tuleville vuosille. Samoin 
kuin Sote-ratkaisun odottelu ja valmistelu.

Kiky (kilpailukyky) -sopimuksen voimaantulo on nyt 
varmistunut ja toivottavasti juuri sovitut kuntatalouden 
tasapainotuspäätökset myös pitävät.

Henkilöstölle sopimus tuo - ikävä kyllä - leikkauksia esimerkiksi lomarahan 
pienenemisellä 30 prosentilla ja 24 tunnin vuosittaisena työajan pidennyk-
senä. Päätökset kuitenkin on yhdessä neuvoteltu ja sovittu joten niillä men-
nään. Toivotaan että ne tuovat tarvittavat säästöt ja päästään taas eteen-
päin parempaan suuntaan.

Neljän vuoden mittainen luottamusmieskauteni on lopuillaan. Kuluneet 
vuodet ovat menneet todella nopeasti ja tuoneet mukanaan monenlaisia 
uusia tehtäviä. Helppoja ne eivät ole olleet, mielenkiintoisia kyllä. Kaikki 
ei ole mennyt mieleni mukaan mutta sekin on antanut oppia tähän työhön.

Olen lupautunut pääluottamusmiesehdokkaaksi myös seuraavalle kaudel-
le koska tehtävää edelleen riittää. Samalla ajatuksella kuin ennenkin: teen 
parhaani  jäsenten ja henkilöstön asioiden hoidossa.

Lisäksi Jyty Kuopio on asettanut minut liittovaltuustoehdokkaaksi tulevalle 
kaudelle. Nämäkin vaalit käydään nyt syksyllä ja ne ovat todella tärkeät. 
Liittovaltuusto päättää koko liittomme tulevaisuuden suunnasta, ja siellä 
tehdään meitä kaikkia koskevat päätökset.

Hyvää syksyn aikaa kaikille! Muistakaa äänestää vaaleissa!

Juha Hujanen
Jytyn Kuopion kaupungin pääluottamusmies
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Tervetuloa ruokailuun, joka tarjotaan syyskokouksen jälkeen 

Hotelli Cumulus, Puijonkatu 32. 

Ilmoita osallistumisesi ruokailuun ja erityisruokavaliot 14.11. mennessä 
Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595.

    KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

keskiviikkona 23.11.2016 klo 18.00
hotelli Cumulus, kokoustila, Puijonkatu 32

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2017
• hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toimikuntien, tilintarkastajan ja 

muiden luottamustehtävien palkkiot sekä matkakustannusten korvaus-
perusteet vuodelle 2017

• vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2017
• vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
• valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden 

varajäsenet
• valitaan tilintarkastajat
• valitaan yhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen 

vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu
• mahdolliset aloitteet
• muut kokoukselle esitetyt asiat, yhdistyslaki 24 §.

Tervetuloa!

hallitus



ILMOITTAUTUMINEN

JYTY KUOPIO RY 
HALLITUS 2013

Hallitus 2016

puheenjohtaja
Anja Komulainen
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
anja.komulainen@kuopio.fi

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Henkilökohtainen varajäsen

Margit Losoi
Kuopion kaupunki 
kasvun ja oppimisen palvelualue 

Mervi Kauhanen
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Tiina Hyttinen
yksityissektori

Hilkka Koponen
Kuopion kaupunki
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Tarja Marin-Hakkarainen
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Aija Torsti
Kuhilas Oy

Aili-Sylvia Heiskanen
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Elsa Kukkonen
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Tapio Aalto
yksityissektori

Minna Halme
Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue

Jaana Huttunen
Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue 

Maarit Kumpulainen
yksityissektori

Ari Nissinen
Savon koulutuskuntayhtymä

Päivi Elovirta
Kuopion kaupunki   
kasvun ja oppimisen palvelualue

Kati Haapakangas
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Virpi Lempinen
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Jatkavat hallituksen jäsenet Henkilökohtainen varajäsen

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



LUOTTAMUSMIEHIÄ JA –NAISIA HAETAAN KAUDELLE 2017 – 2018
Uusi toimija, tule rohkeasti mukaan järjestötoimintaan ja ehdokkaaksi syk-
syn luottamusmiesvaalissa. Luottamusmiehenä saat koulutuksen tehtä-
vään.

Jytyn luottamusmiesvaali kaudelle 2017 – 2018 käynnistyy lokakuussa. Jos 
olet kiinnostunut tai työkaverisi innostuu ja olisi halukas hoitamaan yhteisiä 
asioita, ota yhteyttä. 

Luottamusmies edustaa Jytyn jäseniä työnantajakohtaisesti tai sovitulla 
alueella. Luottamusmiesvaalissa voivat tehdä ehdotuksia ja äänestää ko. 
työnantajan palveluksessa olevat tai alueella työskentelevät Jytyn jäsenet.

HALUATKO OLLA

ASKELEEN
EDELLÄ MUITA?

Ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa työpai-
koilla luottamusmies. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on 
valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamis-
ta työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan 
oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neu-
voo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja 
mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.

”



EHDOKASASETTELU

KUOPION KAUPUNKI 
  
Valitaan Jytyn päätoiminen pääluottamusmies, alueluottamusmiehiä sekä 
varaluottamusmiehet.

Pääluottamusmiehen vaali käydään koko kaupunkia koskien. Ehdotuksia 
voivat tehdä kaikki Kuopion kaupungin palveluksessa olevat Jytyn jäsenet.

Alueellisten luottamusmiesten vaali käydään alueittain. Aluejako ja kuluvan 
kauden luottamusmiesten nimet ovat ohessa. Ehdotuksia voivat tehdä ko. 
alueen Jytyn jäsenet. Myös muille alueille voidaan asettaa luottamusmie-
hiä. Jokaisella Jytyn jäsenryhmällä on oikeus asettaa ehdokkaita luotta-
musmiesvaaleissa. 

JÄTEKUKKO OY

Valitaan Jytyn luottamusmies ja varaluottamusmies.

KUOPION KONSERVATORIO

Valitaan Jytyn luottamusmies ja varaluottamusmies.

KUHILAS OY

Valitaan Jytyn pääluottamusmies ja luottamusmies.

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

Valitaan Jytyn pääluottamusmies ja luottamusmies.



SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Valitaan Jytyn pääluottamusmies, luottamusmies ja varaluottamusmies. 

SERVICA ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Valitaan Jytyn pääluottamusmies, luottamusmies ja varaluottamusmies. 
Tarkemmat tiedot Servican viikkotiedotteessa.

EHDOTUKSET VAALITOIMIKUNNALLE

Kaikkien edellämainittujen työnantajien luottamusmiesehdokkaista 
ehdotukset vaalitoimikunnalle viimeistään 21.10.2016: Jyty Kuopio 
ry, vaalitoimikunta, Hapelähteenkatu 36, 70110 Kuopio

Esityksestä tulee ilmetä ehdokkaan nimen lisäksi hänen tehtävänsä 
ja työpaikkansa, luottamusmiehen toimialue sekä suostumus luotta-
musmieheksi. Esitys ehdokkaasta on tehtävä kirjallisesti. 

Suostumuslomake on tulostettavissa yhdistyksen kotisivuilla 
www.jytykuopio.fi. 

Vaalitoimikunnan sihteeriltä Anneli Salmiselta voi myös pyytää lo-
makkeen.

Tiedustelut Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi.



KULUVAN KAUDEN LUOTTAMUSMIEHET (TOIMIKAUSI 2013-2016)

KUOPION KAUPUNKI
päätoiminen pääluottamusmies Juha Hujanen

LUOTTAMUSMIEHET/ ALUEET

Pirjo Pääkkönen (lm) 
kaupunkiympäristön palvelualue, tilakeskus 

Ulla Vuori (lm) 
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Tarja Marin-Hakkarainen (lm), 
Päivi Elovirta (varalm) 
vetovoimaisuuden palvelualue, konsernipalvelu, kasvun ja oppimisen 
palvelualue

JÄTEKUKKO OY

Anna Kivilampi (lm), 
Tiina Forsman (varalm)

KUOPION KONSERVATORIO

Pirjo Peltoniemi (lm)
Eija Heikura (varalm)

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

Anitta Miettinen (plm)
Oili Jäppinen (lm)

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ari Nissinen (lm)

SERVICA ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Satu Poussa (lm)





Hei!

Olen Juha Hujanen, 56-vuotias Kuopion kaupungin pääluottamusmies. 
Olen Jytyn liittovaltuuston ja STTK:n edustajiston jäsen kuluvalla kaudella.

Työni pääluottamusmiehenä antaa hyvän taustan edunvalvonnan kysy-
mysten käsittelyyn. Jäsenten asiat ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntäni. 
Haluan välittää ja käyttää saamaani arvokasta palautetta ja tietoa päätök-
senteossa.

Olen myös STTK:n edustajiston jäsen kuluvalla kaudella. Tämä näköala-
paikka työmarkkina- ja yhteiskunnallisiin asioihin antaa laajan näkemyksen 
liittovaltuustossa toimimiseen.

Olen ehdolla Jytyn liittovaltuustoon, jatkamaan työtä jäsenten ja liiton hy-
väksi. Haluan viedä Jytyä eteenpäin entistäkin paremmaksi liitoksi, jossa 
jäsentä kuunnellaan ja huomioidaan tekemällä järkeviä päätöksiä.

Äänestämällä minua saatte liittovaltuustoon Itä-Suomen alueelta hel-
posti lähestyttävän ja yhteistyökykyisen henkilön.



JYTYN LIITTOVALTUUSTO VALITAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA 
SUORALLA JÄSENVAALILLA. OLE MUKANA VAIKUTTAMASSA 
LIITTOSI TOIMINTAAN JA OMAN ALASI EDUNVALVONTAAN 
– ÄÄNESTÄ SYKSYN JYTYVAALEISSA. YHDESSÄ OLEMME 
ENEMMÄN!

Ehdolleasettumisaika Jytyvaaleissa30.5.–16.9.

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat jäsenet,
joiden jäsenyys on alkanut viimeistään 1.6.

1.6.

Tietopaketti Jytyvaaleista Jyty-lehdessä23.6.

Sähköinen äänestys Jytyvaaleissa26.9.–9.10.

Jytyvaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen10.10.

Jytyn liittovaltuustoon valitaan 43 jäsentä 
neljästä eri vaalipiiristä. Jäsenen vaalipiiri 
määräytyy pääsääntöisesti työntekopai-
kan mukaan. Vaalipiirien paikkajako:

LIITTOVALTUUSTON PAIKKAMÄÄRÄT

Pohjois-Suomen alue: 8 paikkaa
Itä-Suomen alue:         12 paikkaa
Etelä-Suomen alue:    12 paikkaa
Länsi-Suomen alue:    11 paikkaa



ÄÄNESTÄMINEN

VAALITULOS

Äänestäminen Jytyvaaleissa ta-
pahtuu helposti sähköisen vaalijär-
jestelmän kautta. Vaalijärjestelmä 
on nettiselainpohjainen ja helppo-
käyttöinen. Äänestäminen onnistuu 
kätevästi tietokoneella, tabletilla tai 
matkapuhelimella. Ainut vaatimus 
on nettiyhteys. Äänestysaika alkaa 
26.9. klo 08:00 ja päättyy 9.10. klo 
20:00. Äänestysaika on kaksi viik-
koa.
Vaalijärjestelmä on rakennettu si-
ten, että vaalisalaisuus säilyy. Tun-
nistautuminen vaalijärjestelmään 
tehdään henkilötunnuksen ja oman 
salasanan avulla, samoin kuin Jy-
tyn Jässäriin kirjauduttaessa. Jos et 
ole aiemmin kirjautunut Jässäriin tai 
vaalijärjestelmään, on salasanasi 
sukunimesi. Jäsenyyden on oltava 
voimassa, jotta voi kirjautua järjes-
telmään ja suorittaa äänestyksen.
Jokaisella jäsenellä on käytössään 
yksi ääni, ja äänestää voi vain oman 
vaalipiirin vaalissa. Jytyvaalit käy-
dään enemmistövaalina, eli vaalipii-

rissä eniten ääniä saaneet tule-
vat valituksi liittovaltuutetuiksi (niin 
moni kuin paikkoja on vaalipiirissä).

Vaalipiireittäin valitaan myös yleis-
varajäsenet. Yleisvarajäseniksi vali- 
taan samasta vaalipiiristä seuraa-
vaksi eniten ääniä saaneet ehdok-
kaat äänimäärän mukaisessa järjes-
tyksessä. Yleisvarajäseniä valitaan
puolet siitä määrästä, mikä vaalipii-
rissä valitaan varsinaisia valtuutet-
tuja.
Äänioikeus Jytyvaaleissa määräy-
tyy 1.6. jäsenmäärätilanteen mu-
kaan. Kyseisenä päivänä Jytyn työ-
voimajäsenenä olevat ja jäsenvel-
voitteensa suorittaneet saavat ääni-
oikeuden vaaleissa.

Sähköisen vaalin päätyttyä Jytyn liittohallitus vahvistaa vaalituloksen 10.10. 
kokouksessaan. Vaalituloksesta tiedotetaan välittömästi Jytyn eri viestintä-
kanavissa. Valituille valtuutetuille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnasta.

Jyty Kuopion jäsenet valitsevat 
ehdokkaan Itä-Suomen vaalipii-
ristä.



TIETOA JYTYVAALEISTA

Jytyvaaleista on koottu kattava tietopaketti paitsi Jyty-lehden 5/2016 liittee-
seen, myös Jytyn nettisivuille osoitteessa www.jytyliitto.fi/jytyvaalit. Myös 
Jytyn Facebook-sivuille päivitetään vaaleihin liittyviä ajankohtaisia asioita.

Kaikki ne jäsenet, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite Jytyn jäsen-
rekisterissä, ovat saaneet Jytyvaaleista kertovan sähköisen uutiskirjeen. 
Omat tiedot esimerkiksi sähköpostin osalta kannattaakin tarkistaa ja tarvit-
taessa päivittää, jotta vaaleihin liittyvä viestintä tavoittaa jokaisen jäsenen. 
Omat tiedot voi päivittää jäsenen sähköisessä asiointijärjestelmässä Jässä-
rissä, jonne pääsee liiton nettisivuilta www.jytyliitto.fi.

Vaaleihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä myös Jytyn aluetoi-
mistoihin.

Äänestämisen kannustimena arvotaan kaikkien äänestäneiden kesken Jy-
ty-Jopoja.

Sähköinen äänestysjärjestelmä ei edellytä sähköpostiosoitetta, ja myös 
esimerkiksi kirjaston tietokoneella voi käydä äänestämässä. Sähköinen jär-
jestelmä takaa myös vaalisalaisuuden.



Ilmoittautumiset 20.10. mennessä toimisto@jytykuopio.fi



TYKKÄÄ MEISTÄ!
www.facebook.com/Jytykuopio

LIITY POSTITUSLISTALLE!
Postituslistalaisille lähetämme sähköisen uutiskirjeen, joka tuo 
teille mm. ajankohtaista tietoa alueemme tapahtumista ja kou-
lutuksista.  Postituslistalle voit liittyä kotisivuillamme olevalla 
lomakkeella tai lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostivies-
tin osoitteeseen toimisto@jytykuopio.fi.

@

JYTY KUOPIO RY - STIPENDIT

Stipendejä myönnetään omaehtoiseen kouluttautumiseen. 
Hakuohjeet ilmoitetaan myöhemmin kotisivuilla, Facebookissa ja 
postituslistalla oleville. Hakuaika marraskuun loppuun mennessä.

Tiedustelut Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi.

OLEN 10 MINUUTIN KAHVITAUOLLA.

PALAAN TUNNIN KULUTTUA.

Kansikuvassa tunnelmia Ysäri-risteilyltä 19.8.2016.



HYVINVOINTITOIMIKUNTA

Olemme varanneet 120 lippua suurmusikaaliin
ANNIE MESTARIAMPUJA

Kuopion kaupunginteatteri lauantai 3.12.2016 klo 18, 
väliajalla kahvi/tee ja joulutorttu.

Omavastuu 15 euroa.
Ilmoittautuminen toimisto@jytykuopio.fi viimeistään 6.10., jolloin
saat omavastuun maksuohjeen.
Lippuvarauksen vahvistaminen edellyttää, että omavastuu on
maksettu viimeistään 7.10.
Liput noudettavissa 31.10. alkaen yhdistyksen toimistolta 
Hapelähteenkatu 36.
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