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Pääluottamusmiehen tervehdys
Hyvää alkanutta vuotta kaikille jäsenille!
Vuosi 2014 oli täynnä muutoksia ja niihin liittyviä yhteistoimintaneuvotteluja ja -työpaikkakokouksia. Monet projektit
jatkavat työtään myös vuonna 2015 ja uusia aloitetaan.
Joulukuussa allekirjoitettiin henkilöstösopimus, jonka keskeinen sisältö on se, ettei Espoon kaupunki irtisano tai lomauta henkilöstöä taloudellisin tai tuotannollisin perustein
vuosina 2015—2016. Tämä on parempi uutinen, kuin monissa muissa kunnissa, joissa lomautuksia ja taloudellisin
perustein irtisanomisia oli jo vuonna 2014.

Tammikuussa on aloittanut työnsä Kaupunginhallituksen
asettama työryhmä, joka valmistelee kiinteistöpalvelujen ja
kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnin tarkastelua osana omistaja-tilaaja-tuottaja menettelyn uudistamista.

Tähän työryhmään on nimetty kaksi henkilöstön edustajaa,
Kai Liistokki ja Juha Lindqvist ja heidän varaedustajiksi
Elina Nyman ja Melitta Lempiäinen. Koska valmisteltava
asia laaja ja aikataulu on tiukka, on valmisteluun asetettu
alatyöryhmä, johon nimettiin henkilöstönedustajiksi PALI:sta
Reino Leimola ja TYT:stä Toni Korjus.
Työryhmän tavoiteaikataulu on saada esitys valtuuston
käsittelyyn 13.4.2015

Syyskokouksen päätöksiä
Yhdistyksen syyskokous valitsi eronneiden tilalle hallitukseen vuodeksi 2015 Anne Lagerströmin Palveluliiketoimesta ja Johanna Aarrekorven Sivistystoimesta. Anne ja Johanna ovat olleet aikaisemminkin hallituksen jäseninä ja toimineet jo pitkään luottamusmiehinä.
Syyskokous velvoitti majatoimikunnan ja hallituksen kevätkokoukseen mennessä selvittämään lapin majojen tulevaisuutta.

Majojen käyttöaste on ollut viime vuodet laskeva. Lisäksi
tehty kuntokartoitus osoitti, että majoilla on lähivuosina
tehtävä korjauksia.
Jäsenistölle tulee lähiaikoina kysely majojen käyttöhalukkuudesta ja ehdotuksista vaihtoehdoiksi. Kyselyyn toivomme runsasta osallistumista.
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Eläkeinfo
Aika: 4.2.2015, klo 16.30,

Sitovat ilmoittautumiset 26.1.2015 mennessä;

Paikka: Valtuustotalon kahvio, Espoonkatu 5

anne.lagerstrom@espoo.fi

Jytyliiton Uudenmaan alueasiamies Mikko Valtonen
esittelee eläkeuudistusta.

Koulutusristeily työssä oleville jäsenille
Aika: 18.4.2015
Paikka: Viking EXPRS:llä (tarkka aikataulu myöhemmin)

Pääluottamusmies Elina Nyman ja puheenjohtaja Eila
Frisk kertovat ajankohtaisista asioista.

Hinta: 25 €
Sisältää matkalipun, menomatkalla kahvi + sämpylä ja
paluumatkalla Bistrobuffet.

Sitovat ilmoittautumiset 9.3.2015 mennessä
anne.lagerstrom@espoo.fi

Majatoimikunta tiedottaa
Lapinmajoilla on vielä keväällä vapaita viikkoja:
Hippu; viikot 5, 6, 8, 10 ja viikosta 15 eteenpäin
Hoppu: viikot 5 - 9 ja viikosta 17 eteenpäin
Tiedustelut: markku.hyvarinen@espoo.fi

Väransbyn majan rakennusluvan poikkeuslupa-anomus
on hyväksytty Kirkkonummella ja asia on siirtynyt ELY keskuksen käsiteltäväksi. Mikäli käsittely on nopea ja
meille myönteinen, niin maja on käytössä jo kesällä.
2015.

Muistathan Jyty Espoon jäsenhankintakampanjan, joka jatkuu 31.3.2015 asti!

Merkitse jo nyt yhdistyksen kevätkokouksen ajankohta kalenteriisi
24.3.201 klo 16:30

