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Puheenjohtajan palsta 

Espoon kaupungilla on ajankohtainen asia, jo-
ka koskettaa jokaista täällä työskentelevää jä-
sentämme. Palkanmaksujärjestelmämme vaih-
tui ja nyt sen toimivuudessa on havaittu  on-
gelmia, joita pyritään korjaamaan.  
 
Meillä on oikeus saada palkkamme sovittuna 
ajankohtana. Mikäli sinulla on palkka tai osa 
palkasta maksettu myöhässä, niin sinulla on 
oikeus pyytää viivästyneelle palkkasaatavallesi 
viivästyskorkoa. Viivästyskorko on nyt 7% ja 
ohessa on linkki, jossa voit käydä laskemassa 
saatavallesi koron, jotta tiedät mitä odottaa 
viivästyskorkolaskuri.                                      
Voit myös pyytää apua alueesi luottamusmie-
heltä tai allekirjoittaneelta. 
 
Palkkoja tai niiden osia ei ole pystytty maksa-
maan ajallaan, koska uusi Sarastia HR-
järjestelmämme ei toimi kaikilta osin. Korjauk-
set ja ohjeiden tekeminen vie aikaa. Palkanlas-
kennan sähköpostit ja puhelinpalvelu ovat pa-
hoin ruuhkaantuneet.      

Palkkasihteerit, koulusihteerit ja muut palkka-
hallinnon tietoja käsittelevät sihtee-
rit/asiantuntijat toimivat  nyt suuren paineen 
alla, koska heistä riippumattomista syistä palk-
koja on mennyt maksuun väärin. Toivon, ettei 
yksikään meistä lisää heidän haasteita epäasi-
allisella käytöksellä tai -viestittelyllä vaan ar-
vostamme heidän työtään tässä vaikeassa ti-
lanteessa!  

Elina Nyman      
Pääluottamusmies, Espoon kaupunki 

Pääluottamusmiehen palsta 

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

Korona on vaikuttanut toimintaamme nyt 
vuoden verran. Vuosi etätöitä. Vuosi teams-
palavereita. Vuosi maskin käyttöä. Vuosi mat-
kustamattomuutta. Rokotukset ovat alka-
neet, todella hitaasti.  

 

Luultavasti vielä tämä vuosi menee vähäisellä 
toiminnalla, mutta; 

 Miten me yhdistyksenä voisimme 
auttaa koronasta selviämistä?  

 Millaista toimintaa voisimme järjestää 
tässä ajassa?  

Tästä lisätietoa Jyty liiton webinaarista sih-
teeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työn teki-
jöille  Oman hyvinvoinnin edistäminen poik-
keusaikana webinaari 17.3.2021  

 

Luottamusmiesten täydennysvaalit alkavat 
maaliskuussa. Ja tarvitsemme:  
 Espoon kaupungin tekniselle ja ympä-

ristötoimelle luottamus-  ja varaluotta-
musmiehen  

 Koulutuskuntayhtymä Omniaan ja Kau-
niaisten kaupunkiin varapääluottamus-
miehet  

 Siuntion ja Inkoon kuntiin ja Raaseporin 
kaupunkiin pääluottamusmiehet ja va-
rapääluottamusmiehet. 

 
Kiinnostuitko?  
Seuraa postiasi ja ilmoittaudu mukaan!  
 

Katja Vidgren       
puheenjohtaja 

http://www.jyty-espoo.fi
https://www.laskurini.fi/raha/viivastyskorkolaskuri
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/oman-hyvinvoinnin-edistaminen-poikkeusaikana-17-3-2021.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/oman-hyvinvoinnin-edistaminen-poikkeusaikana-17-3-2021.aspx
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Jyty Espoon Seutu on valinnut uuden hallituksen, joka järjestäytyi kokouksessaan 19.1.2021 

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa keskustelemaan ja päättämään yhdessä yhdistyksen asioista. Tässä ja seu-

raavassa Pinnassa vastavalitun hallituksen jäsenet esittäytyvät. 

Anne Ranta 

Olen yhdistyk-

sen hallituksen 

jäsen, sen sih-

teeri ja koulutus-

vastaava sekä 

koulutus- ja 

virkistystoimi-

kunnan jäsen. 

Työpaikkani on 

Espoon kaupun-

gilla, teknisessä ja ympäristötoimessa, kaupunkitekniikan 

keskuksen hallinnossa, jossa toimin osastosihteerinä. 

Olen kokenut tärkeäksi omalta osaltani yrittää tehdä 

yhdistyksen toimintaa näkyvämmäksi jäsenistölle eli mitä 

yhdistyksessä teemme jäsenistön hyväksi ja selventää 

aina välillä, mitä eroa on liitolla ja yhdistyksellä, sillä välil-

lä nämäkin aina välillä sekoitetaan. 

Minuun tulee siis olla yhteydessä, jos jokin Jytyliiton kou-

lutukseen osallistuminen kiinnostaa, niin vien asian ensin 

koulutus- ja virkistystoimikunnan käsittelyyn ja sieltä 

sitten lopullisesti hallituksen päätettäväksi. 

Gun-Britt Färm  

Jag heter Gun-Britt Färm 

kallas GeBe, då Raseborg 

sammanslogs med Es-

bonejdens Jyty genom 

avtal 1.1.2020 fick Ra-

seborg en styrelse-

plast som jag fick. 

Detta är nu mitt andra år i 

Esbo, eller egentligen mitt 

första fulla år :)Tidigare 

fungerade jag i Raseborg 

som Huvudförtroendeman i 10 år och de sista  åren föreningen 

även som ordförande 

Jag gillar styrelsearbete och det som jag de senaste året tyck 

varit roligt är storleken på föreningen, så att de verkligen finns 

människor som brinner för  fackligt arbete. De senaste åren i 

Raseborg var vi endast några aktiva och bördan blev nog 

för  tung för oss alla. 

Delad glädje / bekymmer är både lättare och  roligare att bära. 

Problemlösning är t.om roligare. 

I Esbo fins även en STOR stor sakkunskap, så man känner sig inte 

ensam! 

Nu när vi har  pandemi , har alla möten varit på distans, men 

före pandemin deltog jag redan på distans, dvs jag behövde inte 

om kvällen i mörkret köra till Esbo från Ekenäs för att deltaga i 

mötet, det gillar jag! Tack för det! Enda bekymmer som nu är att 

vi borde få en Förtroendeman till Raseborg  

VAD JOBBAR JAG MED; Jo som vårdare för utvecklingsstörda på 

ett boende i Hangö  och älskar mitt jobb!

Fridtidsintressen;  Blogga och skriva 50 + Om känslor och 

företeelser och lite Rappakalja (gebefarm.blogspot.com) 

Dans, vinterbad, musik, motion (stavgång, skid-

ning,vattenjoggning , sommarstugan och vardagsliv 

Johanna Loima 

Olen hallituksen jäsen ja 

toimin varapuheenjoh-

tajana ja tiedottajana. 

Mukaan JES:n toimin-

taan lähdin syksyllä 

2017, lähes välittömästi 

siirryttyäni Espoon kau-

pungin palkkalistoille. 

Ay-toiminta on kuulunut harrastuksiini viidentoista vuo-

den ajan, mielenkiintoni kumpuaa halusta kantaa oma 

korteni kekoon oikeudenmukaisemman yhteiskunnan 

eteen ja yleisestä solidaarisuudesta, joka on mielestäni 

koko ammattiyhdistysliikkeen kivijalka. 

Tällä hetkellä työskentelen orkesterikoordinaattorin opin-

tovapaan sijaisena Tapiola Sinfoniettassa, varsinainen 

virkani on sivistystoimen talousyksikössä. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgebefarm.blogspot.com%2F&data=04%7C01%7C%7C9d064072cd474c5e0c8b08d8d49a27dd%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637493105869590344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgebefarm.blogspot.com%2F&data=04%7C01%7C%7C9d064072cd474c5e0c8b08d8d49a27dd%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637493105869590344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2
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Sini Rautiainen 

Olen Sini ja työs-
kentelen etsivä-
nä nuorisotyön-
tekijänä Espoon 
kaupungilla nuo-
risopalveluissa. 
Teen 15-28 vuo-
tiaiden nuorten 
yksilöohjausta. 
Jeesaan heitä 
kaikissa arkeen 
liittyvissä asiois-
sa. Työssäni 
vastuullani on 
kirkkonummelai-
set nuoret. Espoon työpisteeni sijaitsee Karaportissa. 

Vapaa-ajalla tykkään pelata Padelia, sählyä ja laulaa. 

Olen ollut yksikköni (Nuoriso Espoo 16+) työsuojelu-
asiamies parin vuoden ajan. Tämän pestin ja siihen liitty-
vien koulutusten myötä kiinnostuin työsuojelullisista asi-
oista ja yhdistystoiminnasta yhä enemmän. Tykkään Es-
poon seudun yhdistystoiminnasta erityisesti siksi, koska se 
pieni. Jokaista kuullaan. 

Olen hallituksen varajäsen. 

Johanna Helskä 

Hallituksen jäsen 

Työpaikkani on Kirkkonummen kunta/perusturvan hallinto 

Yhdistyksen hallituksen toiminnassa pidän tärkeänä asioiden kä-
sittelyn avoimuutta. Jäsenet otetaan huomioon päätöksissä. 

Peter Rynin 

Hallituksen jäsen 

Olen tällä hetkellä töissä Espoo Talouspalveluissa. 

Pidän tärkeänä yhdistyksen hallituksen toiminnassa sitä, että yhdis-
tyksen velvollisuudet tulevat asianmukaisesti hoidettua ja taloutta 
ja toimintaa asianmukaisesti jäsenten edunmukaisesti valvottua. 

Raisa Alameri 

Raisa-Hannele Alameri-Sajama (Raisa.Alameri at espoo.fi) 
Olen entinen kirjaston luottamusmies ja yhdistyksemme 
hallituksen varajäsen. 

Olen kirjastopedagogi ja toivoakseni viimeistä vuotta töis-
sä. Liityin ammattiyhdistykseen 18- vuotiaana kirjastohar-
joittelijana ja siitä lähtien on työyhteisön, työntekijöiden 
ja esimiesten kanssa käytävä vuoropuhelu ollut minulle 
tärkeää. Rakennamme aina yhteisiä pelisääntöjä niin yh-
distystasolla kuin ammattiliittomme kautta suhteessam-
me työnantajaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa minä olen se, jolla on silmälasit :) 
Puolikas profiilikuva hoikistaa aina! Kuvassa myös kirjas-
ton lukukoira Emil. 
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Pinnan alustava ilmestymisaikataulu keväällä 2021: 

VK 12 / 26.3., VK 16 / 23.4., VK 21 / 28.5., VK 25 / 
24.6. 
Materiaali tulee olla toimitettuna viikkoa ennen ilmesty-
mispäivää. 
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Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–
30.6.2021 välisenä aikana uusia jäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla. Neljästä uudesta jäsenes-
tä saat jopa 150 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin! 

Palkitseminen lahjakortein 

Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2021 välisenä aikana uusia varsinaisia tai opiskelija-

jäseniä, sinut palkitaan: 

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-
ryhmän lahjakortti 
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-
ryhmän lahjakortti 
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-
ryhmän lahjakortti 

 

Lisätietoja:  

Suosittele Jytyn jäsenyyttä 

Majatoimikunta tiedottaa: 
Avainten luovuttaja on vaihtunut. Jatkossa avaimet saa Kristiina Alholta. Hänet tavoittaa parhai-
ten jesmajat@gmail.com osoitteesta. Sieltä voi kysellä myös vapaita viikkoja Lapin majoille.  

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx
mailto:jesmajat@gmail.com

