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Sote-TES hyväksyttiin ylimääräisessä valtuuston 

kokouksessa. Sotepuolella työskentelevät tulevat 

siirtymään ko. tessin pariin, riippumatta siitä tulee-

ko Sote-uudistus vai ei. Täältä löydät lisää tietoa 

siirtymisestä: https://www.jytyliitto.fi/fi/

ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/mita-muutoksia-

sote-sopimus-tarkoittaa.aspx  

 

Muistakaas, jos teillä on kesätyöntekijöitä tai omat 

lapsenne on kesätöissä, täältä voi kysyä apua on-

gelmatilanteessa: https://www.kesaduunari.fi/ 

 

Olemme päivittämässä nettisivuja ja samassa yh-

teydessä julkaisemme myös Facebook -sivut. Päivi-

tys tehdään kesän aikana ja julkaisemme sivut syk-

syllä kun palaamme taas töihin. 

 

Hyvää kesän aikaa! 

Katja Vidgren 

Puheenjohtajan palsta 

 

Kevät on ollut työntäyteinen. Olemme neuvo-
telleet mm. uudesta organisaatiosta, työaika-
pankista ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäy-
töstä. Uuden palkka ja HR järjestelmän 
käyttöönotto oli ja on edelleen edunvalvontaa 
työllistävä puhumattakaan siitä, miten se on 
vaikuttanut palkkasihteerin, koulusihteerien, 
palvelussuhde– ja henkilöstöasiantuntijoiden 
jne. tehtäviin ja työmäärään.  

 

Olemme kaikki uuden edessä palatessamme 
lomilta uuteen organisaatioon 1.8.2021 alka-
en. Isoin muutos kohdistuu Sitoon (tuleva Kas-
vun ja oppimisen toimiala), josta siirtyy 
kulttuuri– ja liikuntatoimet keskushallinnon 
Elinvoima tulosalueelle, kaksi talousasiantunti-
jaa Talouspalveluihin ja vielä 6 henkilöä tilat- ja 
alueet yksiköstä Kaupunkiympäristön toimi-
alalle (ent. TYT). Sotesta (tuleva Hyvinvoinnin 
ja terveyden toimiala) siirtyy ympäristötervey-
denhuolto Kaupunkiympäristön toimialan ym-
päristö ja rakennusvalvonnan yksikköön. 

  

Lomakausi on jo alkanut ja kesän alun lomaili-
joille on aurinkoisia päiviä riittänyt. Itse pidän 
pääosan kesälomasta vasta elokuussa ja toi-
vottavasti aurinkoisia päiviä on myös silloin. 

 

Hyvää kesää kaikille 

 

Elina Nyman 

Pääluottamusmies, Espoon Kaupunki  

Pääluottamusmiehen palsta 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  
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Linnanmäen Peacock -teatterissa Juhlakunnossa - revyy la 13.11.2021  
 

Lippuja saatavissa perinteiseen hauskaan musiikki-ilotteluun Linnanmäen Peacock -teatterin Juhlakun-
nossa-revyyseen la 13.11.2021 klo 14.00 näytökseen. Lippuja on varattu 24 kpl. 

Lipun hinta jäsenelle on 35€ (normaalihinta 65€ ). Mikäli lippuja jää, voi jäsen tämän jälkeen varata 
lipun myös avecille normaalihintaan 65€. 

Mikäli ilmoitat samalla toisen jäsenen tapahtumaan (max 1 hlö), lisää myös hänen nimensä, sähköpos-
tiosoitteensa ja puhelinnumeronsa.  

Sitovat ilmoittautumiset tästä linkistä 15.8.2021 mennessä. 

 
Suunnitteilla olevia tapahtumia 
 

• jouluglögi ja ruokailu joulukuussa 2021 

• vierailu Tammisaaren hyvän olon keskuksessa keväällä 2022 (Knipnäs) 
 

Seuraathan Pinnasta, mitä tapahtumia voimme toteuttaa. Yhteydenotot tapahtumien järjestämisistä 
jytykouvi@gmail.com 

 

IHANAA KESÄÄ JA LOMAA KAIKILLE! 
 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

https://docs.google.com/forms/d/1GlXsDuMwjegCvF4fbKvEMP29A5S7-cVuYSmYQGXmzdQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GlXsDuMwjegCvF4fbKvEMP29A5S7-cVuYSmYQGXmzdQ/viewform?edit_requested=true
mailto:jytykouvi@gmail.com
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Pinnan alustava julkaisuaikataulu syksyllä 2021: 

VK 33, 37, 42 46 ja 50. Materiaalin tulee olla toimituksella viikkoa ennen ilmestymistä. 
Palautetta ja ideoita otetaan ilolla vastaan! 

Pinnan toimituksen puolesta kaikille ihanaa ja aurinkoista kesää!  

-Johanna Loima, tiedottaja 
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Majatoimikunta tiedottaa 

 

Vapaita viikkoja Majoilla voi kysyä Kristiina Alholta (kristiina.alho@espoo.fi) 

Lapin mökit viikosta 40 eteenpäin vapaana. sitä ennen yksittäisiä viikkoja. Samoin 
ensi vuoden varauksia voi laittaa. 

Väransbyssa elokuusta lähtien paljon vapaata. 

-Majatoimikunta 

Saariselän Hoppu ja Hippu    Väransbyn maja 
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Minnen och framtid 

Det är nu över ett år sedan Raseborgs Jytys och Ingås samgång med Esbonejdens Jyty r.f....ett mycket annor-

lunda år. I världen har härjat en pandemi och det har säkert påverkat oss alla på olika sätt i vårt arbete och 

privat. Jag hoppas att alla har klarat sig utan större bekymmer, och nu kan ta emot en semester som kanske är 

lite normalare än sommaren 2020. 

Fortfarande är Raseborg utan en kontaktperson/ 

förtroendeman, och det skulle vara otroligt viktigt 

att ha representation åtminstone på möten, efter-

som staden meddelat att de inte godkänner att nå-

gon från Esbo kommer till Raseborg på möten, utan 

personen som representerar skall ha ett arbetsavtal 

med staden. 

Ingå och Sjundeå är även de utan kontaktperson/ 

förtroendeman och vi anser i styrelsen att det vore 

otroligt viktigt för att informationen skulle på så vis 

fungera mycket enklare till huvud förtroendeman-

nen i Esbo och vice versa. 

I medierna i Raseborg har vi även fått läsa att vårt 

härliga sommarställe Tovö , nu är sålt...det var ju 

det vi visste när vi avsade vår nyttjande rätt. Många 

fina minnen har Raseborgs medlemmar därifrån 

I föreningens verksamhetsberättelse för 2021 har vi 

beslutat att styrelsen skall besöka kranskommuner-

na under 2021 om Corona restriktioner tillåter det. 

Senaste styrelsemöte beslöt vi att i Augusti / Sep-

tember 2021 kommer styrelseordföranden Katja 

Widgren och huvud förtroendemannen Elina Ny-

man besöka Ekenäs, håll utkik efter den informa-

tionen. 

Önskar alla en skön sommar och semester ! 

Raseborgs f.d Ordförande och Huvudförtroende-

man 

Styrelsemedlem i Esbonejdens Jyty r.f  

Gun-Britt ”GeBe” Färm 

                        Kuulumisia Raaseporista 


