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Pääluottamusmiehen katsaus
kuluneeseen vuoteen

Puheenjohtajan palsta:

Meillä on takana monin tavoin historiallinen vuosi, joista tässä muutama poiminta.
Oli työtaistelutoimenpiteitä, joilla vaikutettiin hallituksen suunnitelmiin heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa.
Päästiin neuvottelemaan palkankorotuksista järjestelyerien muodossa, mutta
neuvottelut päättyivät pääosin erimielisinä, eikä toivottuja painotuksia korotusten jakamiseen saatu.
Nuorisovastaaviksi Jytyn tulevaisuustyöryhmään valittiin Jyty Espoon seutu
ry:n kaksi nuorta jäsentä; Janina Johansson ja Sanna Pelli. Onnea ja menestystä molemmille!
Ja tietenkin Jyty Liitto täytti 100 vuotta
ja liiton johtohenkilöt kiersivät ympäri
Suomea tapaamassa jäsenistöä. Espoossa vierailu oli toukokuun 15., jolloin
Espoon keskuksen torilla kävi toistasataa jäsentä.

Yhdistyksemme syyskokous pidettiin
torstaina 22.11.2018 Valtuustotalolla.
Tärkeimpiä päätöksiä siellä oli uusien
sääntöjen, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä Jyty Kirkkonummen yhdistyminen meidän yhdistykseen.
Päätimme myös liittyä SASKiin, joka on
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK - Suomen ainoa työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. Lähdemme ajatuksesta,
että kestävin tapa poistaa maailmasta
köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä
ja perheensä. Jokaisella on oikeus turvallisiin ja inhimillisiin työoloihin. Lisätietoja löytyy oheisen linkin takaa:

NÄIN SASK TOIMII
Katja Vidgren
puheenjohtaja

Vielä on muutama viikko vuotta 2018
jäljellä ja sitten lähdemme kohden vuotta 2019 ja uusia haasteita.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää
joulun aikaa kaikille!

Elina Nyman
Pääluottamusmies Espoon Kaupunki
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Rauhallista Joulun aikaa ja Onnellista
Uutta Vuotta 2019!

Pinnan toimituksen osoite terhi.palenius@espoo.fi ja
Elina.Nyman@espoo.fi
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Toimikunnat tiedottavat:
Koulutus– ja virkistystoimikunta:
Tulevat tapahtumat:
- Yhdistyksen perinteinen jouluglögi ja
-ruokailu Valtuustotalon kahviossa to
13.12.2018 klo 16.30-19.00.

- Abba & Elvis Tribute -kiertue Tapiolasalissa 16.12.2018.

Suunnitteilla olevat tapahtumat:




Matka Orimattilan Hellimölle helmi maaliskuussa 2019. Tästä tiedotetaan lisää lähempänä.
Ulkomaanmatka Kroatiaan syyskuussa 2019, asiasta lisää alkuvuodesta 2019.

Koulutus- ja virkistystoimikunta kiittää
kaikkia tapahtumiin osallistuneita ja
toivottaa kaikille rauhaisaa Joulua ja
iloista vuotta 2019!

Majatoimikunta:

Minna Lindfors lopettaa mökkien varausten ja avainten hoitamisen 12.12.18
13.12.18 jälkeen mökkien varaus ja
avainten hoito Anitta Myllynen
anitta.myllynen@espoo.fi
Anitta hoitaa tätä tehtävää työajan ulkopuolella, joten työaikana (8-16) hän ei
vastaa puhelinkyselyihin.
Iltaisin tavoitat Anittan numerosta
050- 539 2556.
Majatoimikunta kiittää kaikkia mökkien käyttäjiä, olette pitäneet mökeistä hyvää huolta. Toivomme tämän jatkuvan myös tulevana vuonna ja toivotamme kaikille rauhaisaa Joulua ja
iloista vuotta 2019!
Toivottavat
Anitta, Minna, Terhi, Katja ja Iiro.

Toivottavat
Jaana, Niina, Sanna ja Anne
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YHDISTYKSEN MAJOILLA VAPAITA VIIKKOJA
Saariselän majoille on vielä
vapaita viikkoja.
Vietä talviloma Saariselällä.
Varaa mökit 13.12.-18 alkaen
Anitta Myllynen
anitta.myllynen@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

Tiedoksi:
Pinna ilmestyy seuraavan kerran v 2019 viikolla 3
Aineiston tulee olla toimituksella mielellään edellisen viikon perjantaihin (11.1.2019)
mennessä, mutta viimeistään keskiviikkona 16.1.2019.
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