


On aika ottaa suunta kohti uusia seikkailuja.

Jäin viikolla 21 vuosilomalle ja sitä kautta eläkkeelle.

Lämmin kiitos Teille kaikille joiden kanssa olen tehnyt työ-
tä 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

Hyvät Jyty Kuopio ry:n 
jäsenet!



Hei, olen Jyty Kuopio ry:n uusi jäsenpalvelusihteeri; aloitin työt toimistolla 
1.4.2019. Nykyisen pitkäaikaisen sihteerin jäädessä ansaituille eläkepäiville, sain 
tilaisuuden jatkaa ”Jytyläisenä” uusissa tehtävissä.

Jyty-taustaa minulla on vuodesta 1997 jolloin liityin Kuopion Kunnallisvirkamie-
syhdistys KVL:n jäseneksi. Aloittaessani Kuopion kaupungin OM-keskuksessa, 
aloitin samoihin aikoihin yhdistyksessä toimien eri luottamustehtävissä: ensin 
tiedotustoimikunnassa, sitten virkistystoimikunnassa, ja myöhemmin hallituk-
sen jäsenenä ja varajäsenenä. Toimikuntien nimet ovat muuttuneet ajan saatos-
sa, nykyisin tiedotustoimikunta on viestintä ja virkistystoimikunta hyvinvointi-
toimikunta. 

Lokakuussa 2008 sain Jytyn ansiomerkin – arvostetun huomionosoituksen teh-
dystä aktiivisuudesta yhdistyksessä. Vuodet ovat tuoneet paljon upeita hetkiä 
sekä uusia tuttavuuksia matkan varrelta ja tulevaisuus tuo niitä varmasti lisää.

Nyt on aika kääriä hihat ja Jäsenpalvelusihteerinä hoitaa meidän kaikkien yhtei-
siä asioita, Jytyliiton, Jyty Itä-Suomen alueyhdistyksen ja yhdistyksen aktiivien 
kanssa yhdessä. Kukaan ei tätä työtä tee yksin vaan me kaikki yhdessä. 

Tiina Hyttinen
Jäsenpalvelusihteeri

Palveluksessanne Tiina Hyttinen

”Kaikilla asioilla on monta puolta.” 
– Näyttelijä Pilvi Hämäläinen, KK 21/18



Jäsenille puolisoineen ja lapsineen.  Esitäthän jäsenkortin saapuessasi.
Päivään kuuluvat sekä kylpyläkäynti että lounas

Kylpylä klo 10.30 - 12.30, lounas klo 12.30 - 14.00

Aikuiset omavastuu 10 €/henk, LAPSET (alle 14 v.) ILMAISEKSI!

Sitovat ilmoittautumiset 16.8.2019 mennessä sähköpostilla: toimisto@jytykuopio.fi

Ilmoita osallistujat:
-  montako aikuista tai yli 14 v.
- lapset 4 - 14 v.
- alle 4 v.

Ilmoita myös mahdolliset erityisruokavaliot

Lounaslista osoitteessa https://www.rauhalahti.fi/ravintolat/ruoka/buffetpoydat
Maistuvaan buffeeseen sisältyy runsas salaatti- alkuruokapöytä, kaksi eri lämminruokavaihtoehtoa, tuoreita leipiä ja levit-
teitä, kotiruokajuomat, jälkiruoka ja kahvi. Lounaalla myös keitto.

Jokainen voi omakustanteisesti tilata etukäteen haluamiansa hoitoja 
(https://www.rauhalahti.fi/kylpyla-ja-hoidot/hoidot/kauneushoidot-ja-day-spa)
Hoitoja voi varata suoraan hoito-osastolta puh. 030 608 3180 tai sähköpostilla kylpyla@rauhalahti.fi 

PERHEPÄIVÄ 14.9.2019
RAUHALAHDEN KYLPYLÄSSÄ



RISTEILyTunnELMIA
Saavuimme keväiseen Helsingin satamaan bussikyydillä. Tunnel-
ma oli käsin kosketeltava. Silja Symphony lähti kohti Tukholmaa 
Jytyläisillä lastattuna. 

Risteilyllä oli leppoisa tunnelma ja erilaista ohjelmaa oli moni-
puolisesti. Italialainen viikko antoi oman mausteensa tunnelman 
luomisessa.

Luennoitsijat olivat loistavia jälleen kerran. Timo Pollari luennoi vaelluksistaan eri maailman kolkissa mm. Etelänavalla. 
Hän painotti omakohtaisesti kertoen tahdonlujuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja myönteisestä ajattelun voi-
masta.  

Juha Takalan luento käsitteli kohtuullisuutta. Hän lähti ajatuksesta, että olennaisen näkeminen on tärkeää elämässä ja 
vähemmän on enemmän. Työelämän kiire on jäänyt osaksi työtä mutta voimme luoda omat yksilölliset strategiamme. 
Organisaation muutosta on turha odotella. Monta kertaa elämässä joutuu ottamaan etäisyyttä asioihin ja vaihtamaan 
omaa näkökulmaa. Oikeiden mittasuhteiden löytäminen on tärkeää. Omaa asennetta omaan työhön kannattaa tutkia 
ja töiden priorisointi on yhä enenemässä määrin yhä merkityksellisempää. 

Petri Rajaniemi oli toisinajattelija, joka tarkasteli maailmaa laajemmin. Hän kertoi eri näkökulmin menneistä sukupol-
vista ja tulevasta elämän menosta. Muutos on osa tulevaisuutta, joka on hyvä hyväksyä osaksi elämää. Aina se ei ole 
helppoa. 

Risteilyllä oli Jytyläistä energiaa ja iloa. Hyvä ME!

Kesäisin terveisin 
Päivi Elovirta



TULOSSA
AMMATTIALAILLAT
Syyskuu: kirjastoala
Marraskuu: koulunkäynnin ohjaajat

ELOKuVAILTA 23.10.2019

PIKKuJOuLu marras-joulukuussa

SySSÄyS
tulee kotiin syyskuussa

Tykkää meisTä!

www.facebook.com/Jytykuopio

LiiTy POsTiTUsLisTALLe!

Postituslistalaisille lähetämme sähköisen uutiskir-
jeen, joka tuo teille ajankohtaista tietoa alueem-
me tapahtumista ja koulutuksista.  Postituslistalle 
voit liittyä kotisivuillamme olevalla lomakkeella 
tai lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostivies-
tin osoitteeseen toimisto@jytykuopio.fi.

@

Seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja Facebookissa 
tai liity postituslistalle!

HYVÄÄ KESÄÄ!
TOIMISTO ON SULJETTUNA 15. - 18.7.2019




