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Torstai iltapäivällä sovittelulautakunnan puheenjohtaja ilmoitti, että tällä hetkellä on 
mahdotonta antaa sovintoesitystä kunta-alan työkiistaan. Neuvottelut tosin jatkuvat, 
joten emme vielä tiedä, että milloin mahdollinen sovintoesitys olisi tulossa. Pääkaupun-
kiseutua koskeva lakko alkaa ensiviikolla. Lakon viime hetken siirtäminen ennen pääsiäis-
tä toi pientä toivoa siitä, että sovittelulautakunta saisi rauhassa antaa oman sovintoesi-
tyksen. Työehtosopimus neuvottelujen etenemisestä on meille kerrottu, että tekstikysy-
myksissä on edetty hyvin ja seuraavaksi neuvotellaan korotuksista, eli palkoista. Toi-
vottavasti saamme pikaisesti sellaisen esityksen, jonka valtuusto voisi hyväksyä.   

Tästä on ollut hyvin hankala tiedottaa, kun ei ole ollut mitään uutta tietoa. Tällä hetkellä 
me suunnittelemme lakon aikaisia tilaisuuksia yhteistyössä JHL:n ja JUKO:n kanssa. Tilai-
suuksien ajankohdat ovat keskiviikko 4.5 Läkkitori, Leppävaara ja maanantai 9.5 Maail-
manMatti, Iso Omena. Mikäli lakko alkaa 3.5.2022 tai peruuntuu, niin tiedotamme lakko-
alueen jäsenistöä. 

Toivomme teidän jäsenten edelleen ilmoittautuvan lakkovahdeiksi. Lakkovahtina olo tar-
koittaa muutama tuntia aamupäivällä ja/tai iltapäivällä, sovittujen työpaikkojen edessä. 
Me toimitamme lakkovahdeille välineet ja tiedotteet, joita voi antaa ohikulkijoille. Olisi 
hyvä, jos pääsisit vaikka yhtenä päivänä paikalle.  

Lisätietoja ja lakkovahdiksi ilmoittautumislinkki löytyy meidän omilta sivuiltamme. 

Lakko 3.-9.5.2022  
Ammattiliitto Jytyn sivuilta voit lukea yleistä tietoa lakkoon liittyen.  

Sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimet 2022 
 

Me ansaitsemme #reilutkorotukset 

 

 Katja Vidgren 
 puheenjohtaja 

 

Jyty Espoon Seutu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään  

19.5.2022 klo 16.30, kokoustila Matti, Virastopiha 2 C, Espoon keskus. Kahvit klo 16:00. 

 

 Tervetuloa  

Puheenjohtajan palsta 

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

http://www.jyty-espoo.fi
https://www.jyty-espoo.fi/lakko-19-25-4-2022/
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx
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Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

Matka Prahaan on peruuntunut syksyltä 2022 ja samoin Cirque du Solein esitys on peruttu 
ja ilmoittautuneille on lähetetty tieto  peruuntumisista. 

       

Koulutus ja virkistystoimikunta on järjestämässä uusia tapahtumia peruuntuneiden tilalle ja 
tämä on nyt varmistunut: 

 

OLEN SUOMALAINEN -kesäteatteri 
 
Aika:  pe 12.8.2022, klo 17.00 
Paikka: Ravintola Backas, Tapahtumakeskus Puimala 
 Ylästöntie 28, 01510 Vantaa 
Hinta: Show & dinner lippu + väliaikatarjoilut  
 Yhteensä 40 €/jäsen  

Mahdolliset avecit normaalihintaan 87€  (Ilmoita lisätie-
doissa, mikäli varaat avecille lippuja). 
Ilmainen linja-autokuljetus jäsenille järjestetään Espoon 
keskus – Vantaa/Ravintola Backas – Espoon keskus. Linja-
autokyydin hinta aveceille on 5 €/hlö (edestakainen hinta). 
Mahdollisista linja-auton reittijärjestelyistä ilmoitetaan 
osallistujille erikseen. 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 13.5.2022. 
 
Olen Suomalainen -kesäteatteri nähdään kesällä Tapahtumakeskus Puimalassa Van-
taalla. Show & Dinner paketit sisältävät sekä ruokailun kartanolla, että upean Kari 
Tapion elämästä kertovan näytelmän. 
 

Näytelmä on komediallinen musiikkinäytelmä, joka kertoo rakastetun tulkitsi-
jan, Kari Tapion elämästä ja urasta iloineen ja suruineen, loistoineen ja kom-
melluksineen. Näytelmässä kuullaan Kari Tapion suurimpia hittejä, jotka yh-
dessä dialogin kanssa muodostavat mieleenpainuvan kuvan upeaäänisestä 
taiteilijasta. Näytelmä saa katsojan hymyilemään ja koskettaa sielun syöverei-
tä myöten. Musiikin ajattomuus puhuttelee meitä kaikkia ja piirtää kattavan 
kuvan suomalaisesta sielunmaisemasta. 
 
Kari Tapio oli yksi meistä. Mieleltään ja mielestään tavallinen mies, jolla oli 
käynyt suuri onni. Hän pääsi toteuttamaan unelmaansa. Kovan työn ja monien 
vastoinkäymisten kautta hän nousi koko kansan rakastetuimmaksi taiteilijaksi. 
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Kuulijat rakastuivat Kari Tapion koruttoman komeaan ääneen, mutta myös 
persoonaan, joka ei ylentänyt itseään, vaan halusi aina olla kuulijoidensa 
kaltainen. 
 

Käsikirjoitus Mika Räinä Ohjaus ja koreografia Osku Heiskanen ja Musiikki Antti 
Paavilainen Band. Rooleissa nähdään muun muassa Antti Paavilainen, Miia Nuutila, 
Mika Räinä ja Tatu Siivonen.  

   https://ravintolabackas.fi/tapahtuma/kesateatteri/ 
 

 SHOW & DINNER -ohjelma 

Klo 17.00 nautitaan kesäinen buffet kartanolla. (Tarjolla mm. marinoituja tomaatte-
ja, lipstikalla maustettua varhaisperunasalaattia, lohipastramia ja tillimajoneesia, 
leipävalikoima, levitettä ja tapenadea, naudan briskettiä ja yrttikastiketta). Muistat-
han ilmoittaa ennakkoon erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. 
Buffetin jälkeen tavataan kartanon pihapiirissä Tapahtumakeskus Puimalassa. 
Klo 18.30 alkaa teatteriesitys.   
Väliaikatarjoilut sis. pieni suolainen, pieni makea & kahvi/tee 
 

Ilmoittautumiset: 13.5.2022 mennessä tästä linkistä: ilmoittautumislomake  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezjunQJ2eE7pVbotTJM6XmvMqDvsphvtvphBcTe8s8ygGFKg/viewform?usp=sf_link
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Majatoimikunta tiedottaa  
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Majatoimikunta järjesti avoimet ovet Väransbyssä 23.4.2022. Paikalle saapui 
noin 20 jäsentä tutustumaan paikkaan ja osa osallistui myös pihan rapsutte-
luun ja muihin talkootöihin. Tuleva kesä on kesä- ja heinäkuun osalta jo va-
rattu, mutta touko-, elo- ja syyskuussa on vielä jonkun verran vapaata.  

mailto:jes.tiedotus@gmail.com

