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PINNA 6/2014
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja Kunnallisen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) yleiskorotukset
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.7.2014 alkaen 20 eurolla. Osa-aikaisen korotus
on samassa suhteessa alempi kuin tekemänsä työaika
on säännöllisestä työajasta.

KVTES:n palkkausluvun 11§ mukaista henkilökohtaista
lisää korotetaan 0,88 prosentilla. TS:n 12§:n mukaista
henkilökohtaista lisää ja 14§:n mukaista erillislisää korotetaan 0,82 prosentilla.

Nice Run
NiceRun -tapahtuma järjestettiin jo yhdeksännen kerran ja
Jyty Espoo oli mukana kolmatta kertaa. Sää suosi kahtatoista reipasta Espoon Jytyläistä, kun he kokoontuivat lähes
tuhannen muun kanssa Otaniemen urheilukentälle
5.6.2014.
Alkutahdit sykkeen nousulle antoivat Skandinavian Hunksit
ja Fressin liikunnanohjaajat ohjasivat lihasten lämmittelyä.

Kaikki kiersivät viiden kilometrin lenkin ja nopeimmat taittoivat sen noin 25 minuuttiin.
Juoksu-/kävelylenkin aikana puheenjohtaja Eila Frisk ja
pääluottamusmies Elina Nyman järjestelivät piknikin. Piknikin loppupuolella alkoi taivaalle kerääntyä sadepilviä ja oli
aika jälleen kerätä kimpsut ja suunnistaa kotia kohti.
Teksti: Elina Nyman

Puheenjohtajalta
ohjelmasta tullaan toteuttamaan kaupunkitasoisina ja osa
Espoon kaupunginhallitus on valtuuston kehotuksesta valmistellut toiminnan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuus- toimialojen projekteina ja kehittämistoimenpiteinä.
ohjelman - TATU:n - vuosille 2014 - 2016. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaupungin talouden tasapainoa ja tuottaJäämme mielenkiinnolla seuraamaan TATUN kehitystä tulevuutta.
vien vuosien aikana.
Toteutuksessa huolehditaan siitä että Espoon peruspalvelut
ja henkilöstön työhyvinvointi säilyvät hyvällä tasolla. Osa

Oikein hyvää kesää ja rentouttavaa lomaa kaikille jäsenille!

Muistathan Jyty Espoon jäsenhankintakampanjan! Lisätietoja Pinnan mukana lähetetyssä liitteessä.
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Suomenlinnan kesäteatteri—Liisa Ihmemaassa 28.8.
Suomenlinnan kesäteatterissa nähdään klo 19.00 koko perheen seikkailu Liisa Ihmemaassa – Tyttö, joka
aikaan putosi. Ryhmäteatterin enLähde nauttimaan kesäteatterista
nennäkemätön näyttämöversio
historialliseen miljööseen!
perustuu löyhästi Lewis Carrollin
Ilta aloitetaan Suomenlinnassa Cafe "Liisa Ihmemaassa" ja "Liisa PeilinBar Valimossa klo 17.30 jossa nau- takamaassa" -teoksiin, mutta sekoittaa mukaansatempaavaan koko
timme ruokaisan salaatin.
perheen seikkailuun myös muiden
tuttujen tarinoiden aineksia.

Aika: 28.8. klo 17.30 alkaen
Paikka: Suomenlinnan kesäteatteri

HUOM. Retki toteutuu vain, jos
osallistujia on 20.
Hinta: 24 €/jäsen sisältäen salaatin
ja teatteriesityksen.
Sitovat ilmoittautumiset: 24.7. mennessä: pirjo.lehtinen@espoo.fi

Valtakunnallinen Jyty-tapahtuma—luentopäivä ja jäsenristeily 4.-5.10.
Luentopäivä
Aika: 4.10. klo 10-16.45
Paikka: Finlandia-talo, Helsinki
Finlandia-talolla keskustellaan ajassa liikkuvista teemoista huippuasiantuntijoiden johdolla. Mukana
keskustelemassa mm. Mato Valtonen, Aino Suhola ja Tom Pöysti.
Hinta: 49 euroa/jäsen
Jäsenristeily
Aika: 4.10. klo 18.30—5.10. klo
16.00
Paikka: Silja Europa

Luentopäivän päätteeksi on mahdol- tautunutta jäsentä. Vielä mahtuu
lisuus tulla mukaan Jytyn jäsenristei- mukaan!
lylle Silja Europalla,
Hinnat: A2-hytissä 120 euroa/jäsen
Jäsenristeily on pullollaan ohjelmaa ja B2-hytissä 100 euroa/jäsen. Hinnat sisältävät risteilyn valitussa
molempina päivinä.
hyttiluokassa, buffet-illallisen ruokaMahdollisuus maissa käyntiin Tallin- juomineen ja meriaamiaisen.
nassa sunnuntaina 5.10.2014 klo
8.00–12.10. Laiva lähtee Tallinnas- Sitovat ilmoittautumiset luentopäivälle ja/tai risteilylle 15.7. mennesta klo 12.30.
sä: anne.lagerstrom@espoo.fi
HUOM. Luennolle pääsee mukaan
15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta
jäentä. Ja risteilylle 20 ensin ilmoit-

Jäsenmatka Tallinnaan 29.-30.11: Tanssiaiset Savoyssa
Aika: 29.-30.11.
Alustava aikataulu: Lähtö Katajanokalta klo 11.30 Viking XPRS-laivalla.
Paluu klo 16.30 Tallinnasta samalla
laivalla. Helsingissä ollaan klo
19.00.
Savoyn tanssiaiset sijoittuu 1930luvulle, joka muistetaan swingmusiikista ja upeista revyista. Estonia-teatterin esityksen ohjaa Mart
Sander, joten luvassa on mahtavaa
1930-luvun tunnelmaa.

Näytös kestää noin 3 t 30 min, näy- HUOM. Mukaan pääsee 30 ensin
ilmoittautunutta jäsentä. Vielä mahtöksessä on 2 väliaikaa. Esityskieli
on viro, tekstitys englanniksi ja virok- tuu mukaan!
si.
Hinta: 100 euroa/jäsen. Hinta sisältää laivamatkat, kuljetukset sataSamalla matkalla on mahdollisuus
masta hotelliin, yöpymisen kahden
käydä omatoimisesti Tallinnan Raati- hengen huoneessa hotelli Palaceshuoneenaukiolla joulumarkkinoilla.
sa, illallisen, teatterilipun ja aamiaiJoulumarkkinoiden sydän on joulusen.
kuusi, jota ympäröivät myyntipaviljongit. Myynnissä käsitöitä, jouluruoSitovat ilmoittautumiset 15.7. menkia ja –juomia.
nessä: anne.lagerstrom@espoo.fi

Lapinmajat kaipaavat käyttäjiä! Vapaita viikkoja voit kysellä: markku.hyvarinen@espoo.fi

