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Keskustelua käytiin myös syksyllä alkavista 
työehtosopimusneuvotteluista, joihin liittyen 
Jytyltä tulee kysely neuvottelutavoitteista  
yhdistysten hallituksille. Jos sinä saisit 
muuttaa jotain nykyisestä työehtosopimuk-
sesta, niin mikä se olisi? Lisää liksaa tieten-
kin, mutta onko vielä jotain muuta, jota pitäi-
si korjata, tarkentaa tai lisätä? Jos sinulle tu-
lee joku idea, niin viestiä saa laittaa. Käsitte-
lemme tätä yhdistyksen seuraavassa hallituk-
sen kokouksessa kesäkuussa ja mahdollisesti 
vielä elokuussa. 

Oman yhdistyksemme sääntömääräinen ke-
vätkokous on myös pidetty ja saimme toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväk-
syttyä. Yksi asia jäi vielä pöydälle, kun emme 
saaneet valittua ketään hallituksen varajäse-
neksi. Myös luottamusmiespaikkoja ja vara-
paikkoja olisi avoinna. Jos kiinnostut, niin ota 
yhteys katja.vidgren@espoo.fi  
 
Kesälomaa odotellessa! 

Katja Vidgren       

puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 

Terveiset Ammattiliitto Jytyn valtuuston ko-
kouksesta.  

Olimme kaksi päivää Teamsin välityksellä hy-
väksymässä sääntömääräisiä kevätkokouksen 
asioita tällä viikolla. Toimintakertomus ja tilin-
päätös hyväksyttiin. Sääntöihin teimme muu-
toksen siitä, että jatkossa valtuuston kokouk-
set voivat olla sähköisiä ja mallisääntöihin vaih-
dettiin työttömyyskassa JYTK:n nimi Aariaan.  

Teimme myös valintoja STTK:n hallitukseen ja 
edustajistoon seuraavalle nelivuotiskaudelle, 
joka alkaa joulukuussa 2021.  

Ajankohtaisissa asioissa kuulimme selostukset 
Sote uudistuksen tilanteesta ja uuden sote 
alan työehtosopimuksen neuvottelutilantees-
ta, johon liittyen ilmeisesti joudumme vielä 
kokoontumaan ylimääräiseen valtuustonko-
koukseen, jossa hyväksytään uusi Sote-
työehtosopimus. Neuvottelut soveltamisalan 
tarkennuksista on meneillään ja tämä sopimus 
tulisi voimaan 1.9.2021. Jään siis odottamaan 
kokouskutsua.  

 

Valtuuston kokouksessa teimme myös lehdis-
tötiedotteen sopimusshoppailusta ja sen voit 
lukea täältä. 

 

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

http://www.jyty-espoo.fi
mailto:katja.vidgren@espoo.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-varoittaa-tyoehtojen-sopimusshoppailun-tiesta.aspx
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Linnanmäki-rannekkeet 

 

Toimikunta on varannut 100 kpl Linnanmäen kauden 2021 

yhden päivän hupirannekelippuja. Liput saa pdf-

lipukkeina, jotka lähetetään jäsenille sähköpostilla. Lipun 

voi joko tulostaa tai skannata kännykkään ja se vaihdetaan 

Linnanmäen lippuluukulla rannekkeeseen. Kukin jäsen voi 

lunastaa lipun haluamanaan ajankohtana kauden 2021 

huhti-lokakuu aikana. 

 

LIPPUJA ON VIELÄ JÄLJELLÄ, JOTEN OLE NOPEA JA 

NAPPAA OMASI LAITTAMALLA KOULUTUS– JA VIR-

KISTYSTOIMIKUNNALLE SÄHKÖPOSTIA! 

 

Hupirannekkeen hinta on normaalisti 42 € kpl, mutta jäsen 

maksaa lipusta vain 20 €/kpl.  

Sitova tilausilmoitus jytykouvi@gmail.com  

 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

Suunnitteilla olevia tapahtumia 

• Linnanmäen Peacock -teatterissa Juhlakunnossa-

revyy marraskuussa 2021 

• jouluglögi ja ruokailu joulukuussa 2021 

• vierailu Tammisaaren hyvän olon keskus Knipnäsis-

sä keväällä 2022 

Seuraathan Pinnasta, mitä tapahtumia voimme toteuttaa. 

Yhteydenotot toimikuntaan jytykouvi@gmail.com. 

IHANAA KESÄN ALKUA KAIKILLE! 

mailto:jytykouvi@gmail.com
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Kevään 2021 viimeinen Pinna ilmestyy alustavasti viikolla 25. Materiaalit tulee 
lähettää toimitukselle edellisellä viikolla.. 
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Majatoimikunta tiedottaa 

 

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

 

   - Majatoimikunta 


