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Ajankohtaista
pääluottamusmieheltä

Tulevat tapahtumat:

Kuinka toimia, jos sinulle on tehty
virheellisesti epäpätevyysalennus?

Syysretki Lohjalle la 22.9.2018
klo 8.30– 17.00

1.1.2012 tulleen tekstimuutoksen myötä
KVTESn II luvun 9 §:n 2 mom mukainen tehtäväkohtainen palkka tulee määritellä tehtävien
vaativuuden mukaan ja tätä kohtaa ei työnantaja ole jokaisessa palvelussuhteessa noudattanut. Mikäli sinä olet tehnyt työsopimuksen, jossa palkkaasi on tehty epäpätevyysalennus
puuttuvan tutkinnon vuoksi ja kuitenkin tehtäväsi ovat olleet samat kuin tehtävän vakinaisella
hoitajalla tai samaa työtä tekevillä, niin sinun
tulee vaatia maksamatta jäänyttä palkkaa takaisin. Jyty liiton sivuilta löydät tarkemmat ohjeet,
miten sinun tulee toimia. Liiton tiedote 230818
Voit myös olla yhteydessä luottamusmieheesi
tai pääluottamusmieheen.

Retkeä koskevat tiedustelut:
anne.ranta@espoo.fi.

Rentoutusta ja hyvinvointia!
ke 10.10.2018 klo 16.30 – 18.30
Entressen kirjastossa (Sininen huone,
Espoon keskus).

Tervetuloa tutustumaan hyvinvointiamme tukeviin Young Livingin tuotteisiin. Tuotesarja
perustuu terapialaatuisiin eteerisiin öljyihin,
joissa on kasvien voima, eikä niihin ole lisätty
mitään, eikä otettu mitään pois. Tuotteissa ei
ole hyvinvointiamme tai luontoa rasittavia
synteettisiä kemikaaleja.
Esittelyn lomassa voit käydä 10 minuutin rentouttavassa Intialaisen päähieronnan näytehoidossa. Intialainen päähieronta vaikuttaa
nopeasti rentouttaen niin mielen kuin fyysisenkin puolemme. Hiusten tulee olla puhtaat
hoitoon tultaessa, eikä päänahassa saa olla
rikkoutumia ja hoidettavan pitää olla terve.
Pääsemme myös tutustumaan mm. luonnonmukaiseen mineraali-ihonhoitosarjaan sekä
arkeen sopiviin luontoa rasittamattomiin puhdistusaineisiin.
Osallistumismaksu 5 €/hlö. Tarjolla on juomaa ja pientä purtavaa. Mukaan mahtuu 30
henkilöä. Ilmoittautuminen tapahtumaan tämän linkin kautta.
Ilmoittautuminen 30.9.2018 mennessä.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 alkaen
(KVTES ja TS)
Espoon kaupungissa on aloitettu paikallista järjestelyerää koskevat neuvottelut jo kesäkuussa. Parhaillaan työnantaja käy kunkin pääsopijajärjestön neuvottelijoiden kanssa erikseen
alustavat keskustelut järjestelyerän jakamisesta. Jyty Espoon Seudun luottamusmiehet ovat
valmistelleet Jytyn esitystä, joka annetaan
työnantajalle hallituksen päätöksen jälkeen.
Työnantajan laatiman aikataulun mukaan neuvottelut pyritään saamaan päätökseen lokakuun aikana. Mikäli yksimielisyyttä ei saada
aikaiseksi, niin työnantaja päättää järjestelyerän jakamisesta. Lisätietoja
elina.nyman@espoo.fi tai 0438246022.
:
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Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa:
Espoon kaupunginteatteri:
”Esitystalous 3 -Radio” -näytös
10.11.2018 klo 14.00.
Näytös on tuoksuton.
Lippuja varattu 40 kpl.
Ilmoittautuminen tapahtumaan suoraan
heidi.blomster@gmail.com.
Osallistumismaksu jäseneltä 15€ ja
40€ ei jäseneltä.
Ilmoittautuminen tapahtumaan
31.10.2018 mennessä.
Radio Stage on pitkän linjan radioammattilaisen Jamin (Martti Suosalo) vuonna 2010
Tapiolaan perustama radiokanava, josta on
viime vuosien aikana tullut tärkeä osa espoolaista kaupunkikulttuuria.
Sillä on pieni mutta uskollinen yleisö ja vain
yksi ongelma: raha. Kun omistajakonsernin
lähettämä Marika (Vera Kiiskinen) saapuu
uudistamaan kanavaa dynaamisemmaksi,
Radio Stagen sisällä käynnistyy valtasuhteiden ja arvojen myllerrys.
Kanavan persoonallinen työntekijätiimi
(Ylermi Rajamaa, Ria Kataja, Henna Hakkarainen, Tommi Taurula ja Raimo Grönberg) joutuu sopeutumaan uuteen ajatteluun ja maailmankuvaan. Mistä muutoksessa on oikeasti kysymys, kenen kasetti kestää ja pitääkö se me too –kampanja liittää
taas tähänkin asiaan?
Juha Jokelan kirjoittama ja ohjaama Esitystalous 3 – RADIO on viihdyttävä ja terävä
analyysi nykyhetkestä. Se on esitys, joka
soi kuin hyvä radiokanava ja kulkee kuin
kovan luokan rumpalin komppi. “Ainoa pysyvä asia on muutos. Ja sepä onkin se, joka vie meiltä järjen.” Radio Stage – sinun
korviesi välissä.

Perinteinen jouluglögi- ja ruokailu
Valtuustotalon kahviossa 13.12.2018
klo 16.30 -19.00
Päivä kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin,
ilmoittautuminen tapahtumaan on myöhemmin syksyllä.

Suunnitteilla olevat tapahtumat:
Ulkomaanmatka keväällä 2019.
Koulutus- ja virkistystoimikunta aloitti loppukeväästä miettimään tulevan matkan kohteita, mutta totesi, että niitä on niin paljon,
joten päätimme tehdä asiasta kyselyn jäsenistölle, jotta matka suuntautuisi jäsenistön
haluamaan kohteeseen.
Vastaa siis kyselyyn 5.10.2018 mennessä ja
kerro meille, mihin ja milloin haluaisit
keväällä 2019 matkustaa meidän kanssamme.
Kyselyyn pääset tämän linkin takaa.

Etsitään toimikuntaan aktiivisia
jäseniä!
Toimikuntamme jäsenen, Emilian jäädessä
äitiyslomalle etsimme uusia jäseniä joukkoomme. Mukaan mahtuu parikin ahkeraa,
innokasta ja idearikasta jäsentä. Jos siis
koulutukseen ja virkistykseen liittyvät asiat
kiinnostavat,
ota yhteyttä heidi.blomster@gmail.com.
Pääset vaikuttamaan oman yhdistyksesi
tapahtumiin. Et tarvitse aiempaa kokemusta
toimikuntatyöskentelystä, perehdytämme
toimintaan. Ilmoittauduthan 31.10 mennessä sähköpostiin.

Kulissikierros ja draamapaja
Espoon kaupunginteatterilla
27.11.2018.
Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset tapahtumaan myöhemmin syksyllä, kun aikataulut varmistuvat.
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Terveiset Tamperelta
Jyty -liiton järjestämä Maakuntauudistusseminaari 6.-7.9.2018 Tampereella oli sijoittunut aivan juna-aseman tuntumaan hotelli
Torniin (25 kerrosta), mistä oli hulppeat näkymät yli Tampereen.
Paikalla oli lähes 200 osallistujaa, joista Jyty
Espoon Seudusta 5 henkilöä.
Seminaarissa keskityttiin maakuntauudistukseen ja sen tuomiin muutoksiin kunnissa.
Osassa kuntia ollaan täydessä työntouhussa. Perustetaan yhtiötä, jotta turvattaisiin
maakunnissa säilyvät palvelut.
Maakuntauudistuksen aikataulut ovat myöhentyneet koko ajan. Nyt taas odotellaan että
loka-marraskuussa 2018 saataisiin lainsäädännön muutoksia hyväksyttyä Eduskunnassa. Näin valmistelu pääsisi jatkumaan ja
maakunnat perustettua, ja toiminta alkaisi
1.1.2021. Päätökset henkilöstösiirroista tapahtuisivat tässä tapauksessa jo vuoden
2019 aikana ja tietysti yt-neuvottelut tulisi
käydä ennen sitä.
Varapääluottamusmiehen näkökulmasta antina seminaarista oli, ”Ole yhteydessä oman
yhdistyksen jäseniin, joita siirrot koskevat ja
niihin, jotka jäävät peruskuntiin. Avointa keskustelua muutoksesta, liikkeenluovutuksesta
ja sopimuksista tarvitaan. Pidettävä mielessä, että maakunta tai sen käyttämä yritys mihin siirrytään, tapahtuu liikkeenluovutuksena
ja että vastapuoli on Kevan jäsen.”
Pääkaupunkiseudulla valmistelut tuntuvat
ovat näkymättömämpiä. Espoosta mukana
valmisteluissa muutama henkilö. Voihan tietty olla, että pääkaupunkiseudulla valmistelu
vähäisempää kun ei olla muutoshankkeessa
täysillä mukana.
Pääkaupunkiseudun pääluottamusmiehet
ovat kyllä kokoontuneet säännöllisesti asian
tiimoilta, mutta osallistujia on ollut vain kourallinen.

Syyspäivät Tampereella 7.-9.9.2018
Syyspäivät avasi puheenjohtaja Maija Pihlajamäki. Maijan puheen voit lukea tästä
linkistä: https://tinyurl.com/yca6dqmz
Tapahtumapaikkana oli Pyynikin kenttä.
Sen jälkeen alkoivat ryhmätehtävät. Joukkueet kisailivat leikkimielisissä tehtävissä,
tehden viisi erilaista tehtävää, jossa mitattiin muun muassa paljonko oli käpyjä korissa (68 kappaletta), miten pitkä oli keppi
(1,15 metriä) sekä erilaisia heitto ja ratkaisutehtäviä. Joukkueet muodostuivat siten,
että jokaisen piti valita tullessa koodi ja sen
mukaan mentiin tehtäväpaikoille. Parhaat
joukkueet palkittiin pienillä hierontarullilla.
Päivä jatkui Varalan urheiluopiston alueella, jossa sai harrastaa erilaisia urheilujuttuja, mm. melontaa, kirkkovenesoutua, kiipeilyä jne. Iltajuhla järjestettiin Pyynikin kesäteatterissa, jossa soittivat Costello, Heikki
Hela ja Heikki Silvennoinen.
Kuvia tilaisuuksista löytyy Jytyn Facebook
sivuilta.
Terveisin Katja, pj. Jyty Espoon Seutu

Iltatilaisuus oli järjestetty komeassa pytingissä Näsinlinnassa eli Milavidassa, minkä historia liittyy Finlaysoniin.
Verkostoitumista tapahtui joiltakin osin. Eli
seminaari oli onnistunut.
Terveisin Terhi, vplm JES
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YHDISTYKSEN MAJOILLA VAPAITA VIIKKOJA
Saariselän majoille on vielä
vapaita viikkoja.
Vietä syysloma tai talviloma
Saariselällä. Varaa mökit
Minna Lindforsilta,
Minna.Lindfors@espoo.fi
Hinnat:
Hoppu, 69 m2; 4-8 henkilölle
viikot 8-18 400 euroa
muut viikot 300 euroa
vuorokausi 70 euroa
Hippu, 34 m2; 2 - 4 henkilöä
viikot 8-18 270 euroa
muut viikot 190 euroa
vuorokausi
50 euroa

Väransbyn maja, 60 m2,
Kirkkonummella
vuokrattavissa
28.10.2018 asti.
Varaa mökki viikoksi,
viikonlopuksi tai vain
päiväksi
Minna Lindforsilta.
Hinnat:
Koko viikko 7 vrk 170 € pe-pe
viikolla 5 vrk 120 € su-pe
viikonloppu 90 € pe-su
(vuokra-aika alkaa ja päättyy
klo 16.00)
Yksittäisiä päiviä 30 € /vrk

Pinna ilmestyy seuraavan kerran viikolla 41
Aineiston tulee olla toimituksella mielellään
edellisen viikon perjantaihin (5.10.) mennessä,
mutta viimeistään keskiviikkona 10.10.
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