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Puheenjohtajan palsta 

Yhdistyksen toimintasuunnitelma hyväksyttiin tammi-
kuussa pidetyssä syyskokouksessa. Pääpainona on 
sähköisten palvelujen päivittämisessä Jytyn uuteen 
graaffiseen ilmeeseen ja sisällön päivittäminen. Näin 
korona-aikana pitää miettiä uusia tapoja kohdata jäse-
niä.  Kouvi on taas koonnut listan mahdollisia we-
binaareja, jonne voi osallistua. Tulemme järjestämään 
myös tilaisuuden, jossa jäsenillä on mahdollisuus tu-
tustua hallituksen jäseniin – teamsin välityksellä. Py-
rimme järjestämään myös näitä teams tapaamisia eri 
paikkakunnille. Mistä aiheesta sinä haluaisit webinaarin?    

Luottamusmies täydennysvaalit tulossa!             
Luottamusmiespaikkoja jäi vapaaksi syksyn luottamus-
miesvaaleissa, joten järjestämme täydennysvaalit 
puuttuville paikoille helmikuun aikana. Tämä jälkeen 
vapaisiin paikkoihin on jatkuva haku päällä.    
   ***                    
Föreningens handlingsplan godkändes vid höstmötet i 
januari. Huvudfokus är att uppdatera elektroniska 
tjänster till Jytys nya grafiska utseende och uppdatera 
innehållet. Således måste Korona-perioden överväga 
nya sätt att möta medlemmar. Utbildnings- och rek-
reationskommittén har åter sammanställt en lista över 
möjliga webbseminarier att delta på. Vi kommer också 
att vara värd för ett evenemang där medlemmar kom-
mer att få träffa styrelseledamöter - genom teams. Vi 
strävar också efter att organisera dessa teamsmöten 
på olika platser. På vilket ämne vill du ha ett webinar?  

                
En förtroendeman i det extra valet kommer!                 
De förtroendeman platserna lämnades lediga i valet, 
så vi kommer att hålla tilllägsval  under februari. Efter 
detta söks ständigt efter lediga platser.  

Katja Vidgren,  puheenjohtaja 

Olemme saaneet Espoon kaupungissa pää-
tökseen neuvottelut paikallisen järjestely-
erän jakamisesta 1.4.2021. Jyty osallistui 
KVTES, TS ja perhepäivähoitajien järjestely-
erää koskeviin neuvotteluihin. 

Omassa kodissaan toimivien perhepäivä-
hoitajien neuvotteluissa saavutettiin yksi-
mielinen tulos ja koko erä suunnataan hoi-
topaikan hintaan eli 4,1€/hoitopaikka 
(2,05€/enintään 5t hoitopaikka). 

KVTES ja TS neuvottelut päättyivät erimieli-
sinä ja työnantaja päättää erien kohdenta-
misista. Neuvoteltavana oli 0,8% järjestely-
erä, josta 0,3% osuus suunnattiin teknisten 
työehtosopimuksen mukaan henkilökohtai-
siin lisiin ja KVTES neuvotteluissa sovittiin 
0,12% osuus henkilökohtaisiin lisiin. Lisäksi 
molemmissa neuvotteluissa sovittiin käy-
tettäväksi pohjana lokakuun palkkasum-
maa. TS järjestelyerän työnantajan esityk-
sen Jyty olisi hyväksynyt. KVTES järjestely-
erän neuvotteluissa työnantajan esitykses-
sä ei kohdennus ollut Jytyn mielestä sopi-
muksen mukaisesti mahdollisimman tasa-
puoleinen eikä Jytyn esityksiä otettu riittä-
västi huomioon ja siksi sitä ei voinut hyväk-
syä. Työnantajan esityksissä on kuitenkin 
paljon hyviä kohdennuksia ja kaikkiaan ko-
rotuksen saa 3556 henkilöä/KVTES ja 476 
henkilöä/TS. 

Elina Nyman                   

Pääluottamusmies, Espoon kaupunki 

Pääluottamusmiehen palsta 

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

http://www.jyty-espoo.fi
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Tulevat tapahtumat 

KAPEN KOKKIKOULU 14.2 KLO 16 #YSTÄVÄNPÄIVÄ 
Haluaisitko ilahduttaa sinulle tärkeää ihmistä itse tehdyllä illallisella?  
Nyt se onnistuu helposti ja hauskasti kokki Kari Aihisen virtuaalitapahtumassa. Tapahtuman aikana Kari 
näyttää yksityiskohtaisesti, miten valmistat kolmen ruokalajinillallisen kahdelle. Liityt vain linkin kautta 
tapahtumaan sunnuntaina 14.2. klo 16.00 Ystävänpäivä Kokki koulu Live. Saatat samalla oppia kokkaus-
vinkin tai kaksi! Kokkikoulun lopussa vieraaksi saapuu Sommelier kertomaan illalliselle sopivista viineistä.  

YSTÄVÄNPÄIVÄ MENU 
Merilohi “tostada” kookosta, limeä, chiliä ja avokadoa 
Rosmariini voissa paahdettua karitsanpaistia, minttujogurttia, rapeaa perunaa ja mausteista harissa-kastiketta 
Suklaa “Namelaka” ja basilika mehustettuja tuoreita vadelmia 

Lippu virtuaalitapahtumaan maksaa 20 €, josta Jyty maksaa 12 € eli jäsenelle maksettavaa jää 8 €.  
Sinun tehtäväksesi jää hankkia illalliseen tarvittavat tarvikkeet raaka-aineiden arvioitu kustannus per hlö 
on 20–25€). Kokkailun jälkeen saat reseptit itsellesi. 
Tapahtumaan osallistuaksesi tarvitset hyvän verkkoyhteyden (nettiyhteyden) ja tietokoneen tai muun 
mobiililaitteen (isolta näytöltä on mukavampi ja helpompi seurata kokkailua).  
Laita sitova ilmoittautuminen 5.2.2021 mennessä (jytykouvi@gmail.com) 
 
MENOPAUSSI MUSIKAALI -esitys on siirtynyt alun perin varatusta ajankohdasta 8/2020 koronatilan-
teen vuoksi. Uusi ajankohta on 17.3.2021, mutta ajankohtaan saattaa tulla vielä muutoksia sen hetkises-
tä koronatilanteesta riippuen. Näytökseen on vapaana vielä yksi paikka. Hinta jäsenelle on 35 € ja jos 
osallistuja on avec, silloin hänen hintansa on 58 €. Hinnat sisältävät lipun näytökseen sekä väliaikatarjoi-
luna kahvin ja Aleksanterinleivoksen. 
Ilmoittautuminen 15.2.2020 mennessä (jytykouvi@gmail.com). 

 
Suunnitteilla olleet tapahtumat  

 Nykyisistä kokoontumisrajoitteista johtuen tarkempaa tapahtumakalenteria ei ole vielä julkaistavissa, 
vaan mahdollisista tapahtumista tiedotetaan seuraavissa Pinnoissa. 

 

 CIRCUE DE SOLEIL-esitys on siirtynyt (piti olla su 30.1.2022 klo 13.00). 

 Ilmoittautumisista tapahtumaan tiedotetaan Pinnassa syksyllä 2021. 

 

Alla työhyvinvointilinkkejä, joista voisi löytyä lisävoimavaroja etätyöskentelyyn: 

Työtehtävien priorisointi auttaa ajanhallinnassa – kiireellinen pyyntö ei aina ole tärkein. 
Työhyvinvoinnin ohjaamisen välineet 
Ole itsellesi paras mahdollinen pomo. Seitsemän keinoa parantaa itsensä johtamisen taitoja. 
 

Terveisin Anne, Jaana, Laura, Sanna ja Tarja 

Koulutus- ja virkistystoimikunnan sähköposti, jonne kaikki tapahtumia koskevat viestit ja kyselyt toivotaan lähetettävän: jytykouvi@gmail.com  

mailto:jytykouvi@gmail.com
https://www.ttl.fi/tyopiste/tyotehtavien-priorisointi-auttaa-ajanhallinnassa-kiireellinen-pyynto-ei-aina-ole-tarkein/
https://www.tjs-opintokeskus.fi/kehittamispalvelut/tukea-tyoelaman-kehittamiseen/tyohyvinvoinnin-ohjaamisen-valineet
https://www.ttl.fi/tyopiste/ole-itsellesi-paras-mahdollinen-pomo-seitseman-keinoa-parantaa-itsensa-johtamisen-taitoja/
mailto:jytykouvi@gmail.com
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Pinnan alustava ilmestymisaika-
taulu keväällä 2021: 

VK 8 / 26.2., VK 12 / 26.3., VK 16 / 
23.4., VK 21 / 28.5., VK 25 / 24.6. 
Materiaali tulee olla toimitettuna 
viikkoa ennen ilmestymispäivää. 
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Väransbyn maja Kirkkonummi Hirsala; 

Lapin majat 

Hoppu, isompi maja  

 

 Maja vapaana viikolla 13! 

 

Hippu, pienempi maja  
 

Jatkamme taas keväällä majan vuokraamista, vuokra-ajoista ilmoitetaan kevään Pinnoissa. 

Kysymyksiä voi aina esittää, ota yhteyttä jes.majat@gmail.com  

mailto:jes.majat@gmail.com

