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Puheenjohtajan palsta 

 

 

Kevätkokous on lähestymässä, onko sinulla 
jotain, jota haluaisit tuoda jäsenkokoukselle 
päätettäväksi. Aloitteet voi toimittaa puheen-
johtajalle 12.4.2021 mennessä.  

 

Luottamusmiesten täydennysvaaleissa emme 
saaneet yhtään ehdokasta vapaina oleville 
paikoille. Jatkossa avoimille paikoille voi il-
moittautua puheenjohtajalle suoraan.  

 

Kuntavaaleja joudutaan siirtämään koronan 
takia. Eilen tulleessa Jytylehdessä oli jytyläisiä 
ehdokkaita esillä. Onko meidän yhdistykses-
tämme kukaan asettumassa ehdolle kuntavaa-
leissa? Haluatko sinä esitellä itsesi meidän jä-
senillemme? Ota yhteys minuun kat-
ja.vidgren@espoo.fi niin tehdään erikoispinna 
kuntavaaliehdokkaista.  

Kevättä kohden 

Olemme jo keväässä ja päivä on yötä pidem-
pi. Koronapandemia ei kuitenkaan vielä ole 
menossa ”valoa kohden”, vaan se pitää meitä 
otteessaan.  Alueemme sairaalat ovat täytty-
mässä koronaan sairastuneista ja tehohoidos-
sa on myös entistä enemmän potilaita. Kriitti-
siä toimintoja turvatakseen Espoon kaupun-
ginjohtaja on päättänyt ottaa käyttöön mää-
räajaksi (26.3.-6.6.2021) 90 euron suuruisen 
korvauksen ylimääräisestä työvuorosta ja 
tuplavuorosta sekä samansuuruisen korote-
tun hälytysrahan Katso täältä mitä toimintoja 
KJ:n päätös koskee.  

Espoon kaupungissa on neuvoteltu lomaraho-
jen vaihtamisesta vapaaksi ja 1.4.2021 alkaen 
voit sopia esimiehesi kanssa lomarahojen 
vaihtamisesta vapaaksi. Esimies päättää aina 
viime kädessä kunkin yksikön työtilanteen 
mukaan, voiko yksikössä vaihtaa lomarahoja 
vapaaksi Lue lisää täältä. 

Ainakin PKS alueelle on tällä hetkellä valmis-
teilla liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa sisä-
tiloihin ja joukkoliikenteeseen. Ottakaamme 
nyt kaikki vastuu omasta ja muiden tervey-
destä; pidättäydytään tarpeettomista tapaa-
misista, käytetään maskia ja pestään käsiä.  

 

Elina Nyman            

Pääluottamusmies, Espoon kaupunki 

Pääluottamusmiehen palsta 

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

Katja Vidgren       

puheenjohtaja 

http://www.jyty-espoo.fi
mailto:katja.vidgren@espoo.fi
mailto:katja.vidgren@espoo.fi
https://espoo365.sharepoint.com/sites/henkilosto-sotet-1/Ohjeet%20esimiehille/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fhenkilosto%2Dsotet%2D1%2FOhjeet%20esimiehille%2FSosiaali%2D%20ja%20terveystoimessa%20toteutettava%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen%20korvausten%20kor
https://espoo365.sharepoint.com/sites/henkilosto-sotet-1/Ohjeet%20esimiehille/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fhenkilosto%2Dsotet%2D1%2FOhjeet%20esimiehille%2FSosiaali%2D%20ja%20terveystoimessa%20toteutettava%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen%20korvausten%20kor
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/s/hr-neuvomo-koha/ERv7Hp5u3adJgIOFWiEB0X0BGx2UvCEHKDnjcX2lkiytjA?e=ksblxU
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Espoon kaupunginteatterin Voi Luoja! -näytös 
omana ryhmäesityksenä  

 

Toimikunta on hankkinut ryhmälippuja Martti 

Suosalon ja Sanna-Kaisa Palon tähdittämän ju-

malallisen komedian Voi Luoja! -diginäytäntöön 

16.4.2021. Ryhmälippujen ostajat saavat linkin 

laadukkaaseen tallenteeseen, jonka kukin voi 

katsoa kotona Vimeo-palvelun kautta. Linkki toi-

mii 48 tunnin ajan sen saamisesta ja kukin lipun 

ostanut voi käyttää linkkiä vain yhden kerran. 

Näytöstä voi katsoa useampikin katsoja, koska 
videon voi siirtää televisioon esim. HDMI-
piuhalla tai Chromecastin avulla. 

 

Näytöksestä: Jumala on ahdistuksen ja epäus-
kon vallassa, hän tarvitsee terapiaa. Psykotera-
peuttina toimivan yksinhuoltajan elämä ei myös-
kään ole taivaallisen ihanaa. Ella on moderni, 
akateemisesti koulutettu ihminen, joka ei usko 
Jumalaan. Jumalan taas on vaikea uskoa ihmi-
seen. Potilassuhde on siis perin haastava; lopulta 
on hyvin epäselvää, kuka terapoi ja ketä. Esitys 
sinkoilee tämän hetken maailmasta Raamatun 
tapahtumiin ja takaisin. Elämän peruskysymyk-
set ovat olleet samat viimeiset 6000 vuotta. 
Kumpi on sekopäisempi, Jumala vai ihminen? 
Saako tälle edes nauraa? 

 

Ryhmälipun hinta on 12 €/kpl, josta jäsenet 
maksavat 8 €/kpl.  

Sitovat ilmoittautumiset tästä linkistä. 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScffMWcSEfmpMkOOsnuM0wraVUrrb0OyRuekp7CA83D7PFvTw/viewform?usp=sf_link
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Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

 

Linnanmäki-rannekkeet 

Toimikunta on varannut 100 kpl Linnanmäen 

kauden 2021 yhden päivän hupirannekelippu-

ja. Liput saa pdf-lipukkeina, jotka lähetetään 

jäsenille sähköpostilla. Lipun voi joko tulostaa 

tai skannata kännykkään ja se vaihdetaan Lin-

nanmäen lippuluukulla rannekkeeseen. Kukin 

jäsen voi lunastaa lipun haluamanaan ajankoh-

tana kauden 2021 huhti-lokakuu aikana. 

Hupirannekkeen hinta on 42 € kpl, josta jäsen 

maksaa 20 €/kpl. Yksi jäsen voi hankkia max. 3 

lippua. 

lSitovat ilmoittautumiset tästä linkistä.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJxn9oZLPrRjFOUSR_qIRQxQoBZI7voBM9dc_BDcLD8rORtQ/viewform?usp=sf_link
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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 edellisessä Pinnan numerossa vastavalitun hallituksen jäsenet 

esittäytyvät. 

 Uusi hallitus esittäytyy 

Jaana Matilainen 

Olen Jaana Matilainen ja työskentelen Omni-

an henkilöstöpalveluissa. Ennen hallituksen 

jäsenyyttä olen toiminut Omnian pääluotta-

musmiehenä noin 15 vuotta ja nykyään toimin 

myös yhdistyksemme Koulutus- ja virkistystoi-

mikunnan puheenjohtajana. 

Minusta yhdistyksen hallitustyöskentelyssä on 

tärkeää se, että yhdistyksellämme on aktiivi-

nen hallinto, joka on koko ajan kartalla siitä, 

mitä jäsenille kuuluu ja missä yhdistys voi par-

haiten tukea omia jäseniään. On tärkeää, että 

jäsenten toiveet ja tarpeet tulevat kuulluksi 

esim. luottamusmiesten kautta hallitukselle. 

 

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 ilmestymispäivää. 

 


