
Puheenjohtajan palsta: 

 
Sopimustilanne 

Olemme tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Jytyn liittovaltuusto 
antoi liittohallitukselle mandaatin ilmoittaa mahdollisista toimenpiteis-
tä, mm. ylityökielto ja mahdollinen lakkovaroitus. Neuvotteluissa tällä 
hetkellä suurin ongelma liittyvät Kiky -sopimukseen.  Uusista neuvot-
teluista ei ole sovittu, mutta neuvotteluja ei ole keskeytetty. Jytyn si-
vuilta voi lukea päivitetyt tiedot neuvottelutilanteesta (http://
www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx).  
 

Yhdistyksen tilanne 

Meidän yhdistyksessä on tapahtunut muutoksia myös. Olemme nyt 
liittoperinnässä, joka tarkoittaa sitä, että Jytyliitto perii jäsenmaksut ja 
palauttaa sitten yhdistykselle sille kuuluvan osan - jälkikäteen. Tämä 
tarkoittaa, että budjettia seurataan tarkasti. Onneksi kirjanpitäjä ja ra-
hastonhoitaja ovat ammattilaisia ja pitävät meistä hyvää huolta. Jäse-
nelle tämä muutos ei näy millään tavalla.  

Jytyn liittovaltuusto päätti kuitenkin keväällä 2017 yhtenäisestä jäsen-
maksuprosentista, joka on 1,32 % 1.1.2018 alkaen. Meillä tämä muu-
tos tarkoitti 0,06 prosenttiyksikön kasvua. Tässä esimerkkilaskelmat, 
mitä tuo korotus konkreettisesti tarkoittaa: 

Prosentti ennen 1,26 % ja muutoksen jälkeen 1,32 % eli korotus 0,06 
prosenttiyksikköä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyydä kahville! 

Tarkoitukseni on jalkautua jäsenten pariin - kahvin ja pullan merkeis-
sä. Jos haluat minun tulevan juuri teidän yksikköön, niin ota yhteyttä. 
Voin tarvittaessa myös kysyä esimieheltäsi, että onko vierailu tervetul-
lut. Alustavasti on sovittu, että käyn ainakin Kauniaisissa.  

Talvitunnelmin,  
 
Katja 

 

Tiedotteen pvm 
Jyty Espoon Seutu ry  www.jyty-espoo.fi 
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Työehtosopimusten voimassaolo 

on päättynyt 31.1.2018 ja nyt 

olemme sopimuksettomassa 

tilassa.  

 

Voimassa olevan työehtosopi-

muksen päättymisen jälkeen 

neuvottelut jatkuvat sopimukset-

tomassa tilassa. Sen aikana 

työtaistelutoimet ovat mahdolli-

sia. Työpaikoilla noudatetaan 

vanhan työehtosopimuksen 

määräyksiä.  
Neuvottelut jatkuvat 8.2.2018 

klo 17 ja niiden vauhdittamisek-

si Jytyliitto on asettanut ylityö- ja 

vuoronvaihtokiellon, joka alkoi 

6.2.2018 klo 7:00. 

Tarkemmat tiedot ja liiton ajan-

kohtainen tiedotus  Jytyliitto 

ajankohtaiset tiedotteet 

 

Palkka, brutto Korotus per 

vuosi 

Verojen jälkeen 

per vuosi 

Korotus per kk, 

verojen jälkeen 

2300 €/kk 16,56 € eli 

1,38€/kk 

n. 10 € 0,90 € 

2500 €/kk 18 € eli 

1,50€/kk 

n. 12 € 1,00 € 

2800 €/kk 20,16 € eli 

1,68€/kk 

n. 13,50 € 1,15 € 

3200 €/kk 23,04 € eli 

1,92€/kk 

n. 15 € 1,25 € 

 

Työtaistelutoimenpiteiden aikana 

tiedottaminen tulee suoraan lii-

tosta. Käy jäsenrekisterissä kat-

somassa, että yhteystietosi ovat 

ajan tasalla JÄSSÄRI. 

http://www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx
http://www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx
http://www.jyty-espoo.fi
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/Sivut/default.aspx
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/Sivut/default.aspx
https://palvelu.jytyliitto.fi/loginapp/LoginApp?LA_ACTION_ID=0000&LA_LANGCODE=FI&LA_APP_ID=weblyyti&LA_AUTH_METHOD=RULE&LA_BROWSER=null
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PIN N A 1/2 018  

Jyty Espoon Seutu ry:n hallituksen 2018-2019 
varahenkilöiden esittely 

 
KAUNIAISTEN KAUPUNKI 
 
Olen Eeva Hyttinen,  
Kermit Haapalaisen varajäsen. 
Työskentelen kaupungilla palkkasihteerinä 
Harrastan uintia, kuntosali + Spinningiä 
Olen työskennellyt kaupungilla 15 v. ja koko sen 
ajan olen ollut Jytyn jäsen (aluksi KVL) 
ja toiminut Yhdistyksen sihteerinä, puheenjohta-
jana ja aktiivisena hallituksen jäsenenä.  
———————————————- 
 
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI 
 
Olen Asta Sahramaa,  
Sirpa Olanderin varajäsen. 
Työskentelen yksityisenä lastenhoitajana -
perheen kotona.  
Harrastuksiani on sulkapallon peluu ja  
kansallispukukurssi; missä korjaan tällä hetkellä 
Mikkelin Tuukkalan muinaispukua.  
Tykkään myös kovasti käydä oopperassa ja  
baletissa. Viimeisimpänä olen nähnyt La travia-
tan ja Kamelianaisen.  
Olen uusi jäsen hallituksessa. Taidan myös olla 
koko joukon nuorin! Mielenkiinnolla odotan tule-
via kokouksia ja uuden oppimista.   
Mukava kevään alkua kaikille!  
 

 
—————————————— 
 
 

 

 

 
KONSERNIHALLINTO 
 
Olen Taru Ritvanen,  
Terhi Paleniuksen varajäsen. 
Kaupungin palveluksessa olen ollut useita vuo-
sia. Aloitin tämän vuoden alussa työt ostoasian-
tuntijana Talouspalvelujen Ostot -
palvelualueella.  Aiemmin olen työskennellyt 
Koulutustoimistossa ja sen jälkeen Hankintapal-
veluissa hankinta-asiantuntijana.  
Harrastan liikuntaa. - Kuntoa kohennan kävely-
lenkeillä sekä käymällä pari kertaa viikossa kun-
tosalilla. 
Olen aiemmin toiminut JYTY Espoon hallitukses-
sa varsinaisena jäsenenä sekä koulutus- ja vir-
kistystoimikunnassa. 
 

 

 
 

—————–———————————— 
 
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 
 
Olen Marina Bäckström,  
Anne Rannan varajäsen. 
Työskentelen Kaupunkitekniikan keskuksessa 
hallinnossa.  
Harrastuksiini kuuluu paljon erilaisia yhdistystoi-
mintaa, olen monessa hallituksessa mukana.  
 
Ei ole vapaa ajan ongelmia. 
————————————————— 
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SIVISTYSTOIMI 
 
Olen Taina Ruotinen,  
Johanna Loiman varajäsen. 
Työskentelen Suomenkielisen opetuksen hallin-
nossa. 
Harrastan mökkeilyä Länsi-Suomessa, luen mie-
lelläni dekkareita, teen palapelejä ja leikin lasten-
lasteni kanssa mm. Peppi Pitkätossu-leikkejä. 
 
-Mottonani on: ”Jokaiseen päivään on kätketty 
uusi mahdollisuus”. 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------- 
SIVISTYSTOIMI 

 
Olen Minna Lindfors,  
Johanna Aarrekorven varajäsen. 
Työskentelen Järvenperän koululla erityiskoulun-
käyntiavustajana. 
Harrastan tällä hetkellä partiota ja luottamusteh-
täviä, olen työsuojeluvaltuutetun 1. varajäsen, 
varhaiskasvatuksen luottamusmies, työpaikkani 
johtokunnassa henkilöstön edustajana ja Karam-
zinin koulun johtokunnan puheenjohtaja.  
Minusta on kiva olla Jytyssä mukana ja saada 
sitä kautta uusia ystäviä. Toivon että mahdolli-
simman moni jäsen tulisi toimintaan mukaan. 
Itse lähdin teatterireissulle ja sitä kautta olen in-
nostunut toiminnasta. 
 
—————————————————- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OMNIA 
 
Olen Satu Koivisto,  
Jaana Matilaisen varajäsen  
Olen aloittanut Omniassa vuoden 2008 alussa 
opintosihteerin tehtävissä. 
Tällä hetkellä työskentelen opiskelijahallinnon 
assistenttina Lakelan opintotoimistossa. 

Vuoden 2017 alusta olen toiminut pääluottamus-
miehenä. 

Harrastan lukemista ja kävelylenkkejä lähimaas-
tossa. 

Kotijoukoissa minulla on 19-, 16- ja 14-vuotiaat 
tyttäret. 

Tulkaa rohkeasti mukaan toimintaan! 

 
—————————————————— 



 

Muista varata talvilomasi Saariselän majoillemme.  

 

Varaa oma lomasi Markku Hyväriseltä,   

markku.hyvarinen@espoo.fi  
 

Hippu 34 m2 

 
 

Hoppu 69 m2 
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