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Olin kuuntelemassa Jytyliiton Hyvinvointialueet 
tulevat, Jyty on valmis - webinaaria. Siellä pu-
heenjohtajan muistilistassa korostettiin luotta-
musmiesten, sekä siirtyviä että peruskuntiin 
jäävien luottamusmiesten tukemista.  

 

Me tarvitsemme lisää luottamusmiehiä! 

Meiltä puuttuu pääluottamusmiehet ja vara-
pääluottamusmiehet Raaseporista, Siuntiosta 
ja  Inkoosta sekä luottamusmies ja varaluotta-
musmies Espoon kaupunkiympäristön toimi-
alalta. Lisäksi tarvitsemme varapääluottamus-
miehet  Koulutuskuntayhtymä Omniaan ja Kau-
niaisiin.  

Nyt jos koskaan kannattaisi ilmoittautua luotta-
musmieheksi. Liitto kouluttaa luottamusmiehet 
ja me yhdistyksenä tuemme luottamusmiehiä, 
monilla eri tavoilla.  

Ota yhteys puheenjohtajaan niin kerron tästä 
lisää katja.vidgren@espoo.fi .  

 

Työehtosopimusneuvottelut ovat menossa juu-
ri nyt. Voit seurata tilannetta tästä linkistä: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/
sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx 
Osassa sopimuksista on jo päästy neuvottelutu-
lokseen ja liittovaltuuston ylimääräinen kokous 
vahvistaa sopimukset. KVTESS neuvottelut ovat 
vielä kesken.  

 

Katja Vidgren 
puheenjohtaja 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUHVA) 
valmistelu etenee.  

LUHVA:lle tulee siirtymään kaikkiaan alueen 
kaupungeista, kunnista ja kuntayhtymistä noin 
8500 työntekijää, joista noin 5000 Espoosta.  

 

Espoossa on yhteistoimintaneuvotteluja käyty 
jatkuvana 13.10.2021 alkaen noin 2 viikon vä-
lein. Tammi-helmikuun aikana on myös pidetty 
YT työpaikkakokouksia muutosalueilla (KOHA, 
KYT), joista siirtyy tukipalvelu henkilöstöä LUH-
VA:lle.  

Suoraan liikkeenluovutuksella (väh.50% työ 
HYTEn) tukipalvelu henkilöstöä siirtyy tietohal-
linnosta, palkanlaskennasta, talouspalveluista, 
rekrytoinnista, hankinnasta, siivouspalveluista 
ja vahtimestaripalveluista. Näiden lisäksi on 
suunnatuissa kiinnostuksenosoitusmenettelyis-
sä ollut muutama kymmenen tehtävää, joista 
täyttämättä on vielä kymmenkunta. Viimeinen 
kiinnostuksenosoitus tullaan järjestämään kesä
-syyskuun aikana ja viimeiset nimeämiset tul-
laan tekemään vasta sen jälkeen.   

 

Espoosta siirtyviä Jytyläisten tarkka määrä ei 
ole tiedossa, koska työnantaja ei vielä ole jo-
kaista siirtyvää tukipalvelu henkilöä nimennyt.  

 

 

 

Elina Nyman 

Pääluottamusmies, Espoon kaupunki 

Puheenjohtajan palsta 

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

Pääluottamusmiehen palsta 
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Olemme aloittaneet yhteistyön Jyty Metropolin kanssa majojen vuoraamisesta. Jyty 
Metropoli sai varata mökkejämme tammikuun ja helmikuun ensimmäisen viikon ajan. 
Meillä oli etuoikeus varata mökkejä vuodelle 2022 vuoden 2021 loppuun asti. Nyt tällä 
hetkellä molemmat voivat varata mökkejä.  

Väransbyn mökkien varaaminen alkaa Jyty Espoon Seutu ry:n jäsenten kohdalla maa-
liskuussa 2022. Sen jälkeen huhtikuussa 2022 on Jyty Metropolin jäsenten vuoro. Tä-
män jälkeen vapaita viikkoja voi varata kuka vaan. Väransbyssä järjestetään avoimet 
ovet lauantaina 23.4.2022. Siitä tarkempia tietoja lähempänä.  

Vuoden 2023 mökkien vuokrauksessa on Jyty Espoon Seutu ry:n jäsenillä etuoikeus 
vuoden 2022 aikana. Tämän jälkeen tammikuu 2023 on Jyty Metropolin varausaika. Ja 
helmikuussa 2023 taas molempien yhdistyksen jäsenet voivat varata mökkejä. Tästä 
tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtana.  

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

Suunnitteilla olevia tapahtumia 
 
 Risteily keväällä Turku-Tukholma-Turku, laivana mahdollisesti uusi Viking Glory 

https://www.vikingline.fi/            
 Cirque de Soleil, esitys Corteo su 5.6.2022 klo 13.00, Hartwall Areena                
 Ulkomaanmatka Prahaan, Tsekki 15.9. – 18.9.2022         
 
 -> Tarkemmat yksityiskohdat ja sitovat ilmoittautumiset tiedotetaan seuraavassa       
      Pinnassa 

 
 Jouluglögit 

 
 
 

Seuraathan tarkemmin Pinnasta, mit-

kä tapahtumat toteutuvat. Myös ta-

pahtumaehdotuksia otetaan vastaan. 

Yhteydenotot tapahtumien järjestä-

misistä jytykouvi@gmail.com 

Majatoimikunta tiedottaa  

https://www.vikingline.fi/
mailto:jytykouvi@gmail.com
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Tutustu SASKin tapahtumiin! 
 
Saskin nettisivuille on nyt 
koottu SASKin vuoden 2022 
tapahtumat alustavin päi-
vämäärin. Lista täydentyy 
vielä, ja muutoksia päiviin 
sekä toteutustapoihin 
saattaa tulla. 

Helmikuun verkkokoulutuk-
sen lisäksi syyskuussa jär-
jestetään toinen lähettiläs-
koulutus, joka on tarkoitus 
pitää lähikoulutuksena. Oh-
jelmassa on myös teema-
koulutuksia sekä seminaari 
Qatarin siirtotyöntekijöiden 
tilanteesta.  

 

 

 

Yhdistyksemme tiedottajana on vuoden alusta aloittanut Sini 
Rautiainen.   

Hän toimii etsivänä nuorisotyöntekijänä Espoon kaupungilla 
nuorisopalveluissa. 

 

Mikäli sinulle tulee jotain, josta olisi hyvä tiedottaa jäse-
niämme, niin laitathan postia: 

jes.tiedotus@gmail.com 

 

 

Pinna Ilmestyy viikoilla 11, 15, 19, 24, 35, 39, 44, 48 ja 51 
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