
  

tulos 29.6.2022. Osa-
puolten on vielä hyväk-
syttävä neuvottelutu-
lokset omissa hallin-
noissaan ja sitten Jyty-
liitto tiedottaa sopimus-
ten sisällöistä.  
 
Jytyliiton sivuilla lisää: 
Yksityinen (jytyliitto.fi) 

  

Elina Nyman 

jäsenasiainhoitaja 

Jytyliiton neuvottelee 
kaikkiaan 18 eri työ-
ehtosopimuksesta ja 
suurimmalle osalle 
on jo saatu uusi TES 
voimaan tai ainakin 
neuvottelutulos. 
 
AVAINTES:n 
15.6.2022 saavutettu 
neuvottelutulos on 
hyväksytty.  Sopimus-
kausi on 1.5.2022—

30.4.2025. Yleiskorotus 
vuonna 2022 on 2% 
(vähintään 46€) ja pai-
kallinen järjestelyerä 
0,5%. Tarkemmat tiedot 
löydät liiton sivuilta. 
 
Yksityisellä sosiaalipal-
velualalla saavutettiin 
neuvottelutulos 
22.6.2022 ja yksityisellä 
terveyspalvelualalla 
saavutettiin neuvottelu-

 
Työehtosopimusneuvotteluissa on 
saavutettu lisää neuvottelutuloksia 

J Y T Y  E S P O O N  S E U T U  R Y : N  

Y H T E Y S T I E D O T  

Puheenjohtaja 

Katja Vidgren 

puh. 043 825 8010  

katja.vidgren@espoo.fi  

Jyty Espoon Seutu ry  

Koulutus- ja virkistystoimikunta  

jytykouvi@gmail.com 
 

Edunvalvonta  

 

elina.nyman@espoo.fi  

kermit.haapalainen@kauniainen.fi  

niina.sahramaa@omnia.fi  

johanna.helska@kirkkonummi.fi 

Pinna toimitus 

Sini Rautiainen 

jes.tiedotus@gmail.com 

Seuraava Pinna ilmestyy viikolla  
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Seuraa meitä somessa

  

 ExtraPinna 2 2022 
2 9 . 6 . 2 0 2 2   

Lomat: 
Puheenjohtaja Katja Vidgren 20.6.-24.7.2022 
Pääluottamusmies (Espoo), Jäsenasiainhoitaja Elina Nyman 1.-28.8.2022 
Pääluottamusmies (Omnia) Niina Sahramaa 24.6.-31.7.2022 
Pääluottamusmies (Kirkkonummi) Johanna Helskä 25.7.-28.8.2022 
Pääluottamusmies (Kauniainen) Kermit Haapalainen 18.7-9.8.2022  

  

Hyvää 
kesää 
kaikille 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  

https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Sivut/default.aspx
mailto:katja.vidgren@espoo.fi
https://www.jyty-espoo.fi/
https://www.jyty-espoo.fi/jasenyys-ja-jasenedut/koulutus-ja-virkistystoimikunta-kou/
mailto:jytykouvi@gmail.com
https://www.jyty-espoo.fi/yhteystiedot/edunvalvonta/
mailto:elina.nyman@espoo.fi
mailto:kermit.haapalainen@kauniainen.fi
mailto:niina.sahramaa@omnia.fi
mailto:johanna.helska@kirkkonummi.fi
mailto:jes.tiedotus@gmail.com
https://www.facebook.com/Jyty-Espoon-Seutu-ry-Jyty-Esbo-Nejdens-rf-105921371108117/
https://instagram.com/jyty_espoonseutu_ry?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 
 
Koulutus– ja virkistystoimikunnan järjestämä risteily 14.5 - 15.5.2022 Turku - Tukholma, 
Viking Glorylla 
Toimikunta päätti toteuttaa suunnitellun laivamatkan uudella Viking Glorylla 14.-15.5.2022, 
vaikka osallistujia oli vain 6 henkilöä. Matka oli siitä poikkeuksellinen, että Viking Glory oli 
tällöin iltaliikenteessä, normaalisti laiva liikennöi siis aamulähdöllä.  
Laiva osoittautui kaikin puolin ensiluokkaiseksi, tilat olivat avaria ja siistejä, kaikkialta näki 
hyvin ulos, ruuat olivat erinomaisia. Myös matkaseurasta muodostui hyvä ryhmä, jolta ei 
jutunaiheet loppuneet kesken. Kiitos kaikille mukana olleille. 
 
Saadut kommentit matkalaisilta: 
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Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  

Jyty kryssningen 14 -15 maj 2022 
Den 14 -15 maj åkte vi några på Jyty-kryssning med den nya Viking Glory. På kvällen 
åt vi i Mimmis buffé, maten var mycket mångsidig fräsch o sällskapet mycket trevligt.  
Följande morgon hade vi Premium-frukost i Kobba Bistron på 11 våningen. Frukosten 
var mycket lyxig o vi njöt av den o Stockholms skärgård. 
Sedan blev det shopping i den stora fina tax-freen. Därefter blev det rundvandring på  
fartyget o upptäckte alla fina utrymmen. Glory är väldigt lyxig o positivt annorlunda. Da-
gen avslutades med en underbart läcker middag i buffén.  
Det var en mycket avkopplande resa med Anne Ranta som reseledare.  
 Kate Modig, medresenär 

Risteilyllä mukana kolme yhdistyksen jäsentä ja kolme ave-
cia, mikä oli todella ikävää, että osallistujia niin vähän. 
Matka oli todella mukava ja rentouttava näin korona ajan 
jälkeen. Muutenkin risteilyllä oli aika normaalisti väkeä niin 
uin ennen koronaa.  Ensin meno iltana Buffet-illallinen ja aa-
mulla premium -aamiainen tunnelmallisessa Kobba Res-
taurantissa, josta olivat kauniit näkymät merelle. Sitten sunnuntaina vielä klo 17 Buffet-
ruokailu.  
Lauantaina ja sunnuntaina saimme nauttia Vista Roomissa upeasta Divet Showsta, Marko 
Vainion esittämänä. Hytit olivat merinäköalalla, josta oli ihanat näkymät merelle sekä Tuk-
holman ja Maarianhaminan saaristomaisemat todella kauniita, varsinkin näin kun kevät on 
kauneimmillaan.  
Spa-osastolla emme tällä kertaa käyneet, mutta sekin olisi varmaan ollut kokemisen arvoi-
nen, se ehkä sitten ensi kerralla. Lopuksi sitten Tax free -ostokset mukaan.  
Takaisin olimme sunnuntaina klo 20, josta lähdimme junalla tai omalla autolla kotia kohti.  
Suosittelemme ja toivomme jatkossa runsaampaa osanottoa yhteisille matkoille mukaan.  
 Matkalaiset Eeva ja Jonna 


