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PINNA /2015
Elämme jatkuvassa muutoksessa
Hyvä kun edellinen muutos on saatu ”maaliin”, niin
jo alkaa uuden muutoksen valmistelu. Viimevuoden lopulla noin 900 Espoon kaupungin työntekijää uhkasi ulkoistaminen. Neuvottelujen tuloksena
olemme päässeet tilanteeseen, jossa olemme välttyneet jättiulkoistamisilta.
Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen
keskus yhdistyvät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitos ja Tilakeskus-liikelaitos yhdistyvät ja molemmat uudet tulosyksiköt sijoittuvat teknisen ja
ympäristötoimen toimialalle. Espoo Catering muutetaan inhouse yhtiöksi, eli Espoon kaupungin kokonaan omistamaksi yhtiöksi. Loput palveluliiketoi-

men toimialan liikelaitokset (paitsi LUP, joka jatkaa
liikelaitoksena) muutetaan nettobudjetoiduiksi
yksiköiksi ja ne yhdistyvät sellaisinaan konsernihallinnon kanssa. Ja nämä kaikki muutokset tapahtuvat 1.1.2016.
Lisäksi meneillään on kaupunkitasoisena HR toimintojen tarkastelu (mukana palkanlaskenta ja
työterveyspalvelut), esikuntatehtävien tarkastelu ja
omistaja- ja konserniohjauksen tarkastelu. Näiden
kolmen kaupunginjohtajan asettaman työryhmän
työskentely jatkuu 29.2.2016 asti.

Lapin majat
Hallitus päätti, että pieneen majaan - Hippuun - voi Loppuvuoden aikana on vielä runsaasti vapaita
viedä kotieläimen, Hoppu pysyy edelleen
viikkoja, varaukset
”eläimettömänä”.
markku.hyvarinen@espoo.fi
Myös majojen varausajat poistettiin, eli varauksia
voi tehdä koko ajan.

Syyskokous
Jyty Espoo ry:n syyskokous pidetään 19.11.2015, hallituksen jäsenten valinta
klo 16.30 alkaen Valtuustotalolla, kokoomuksen
Kokouksen alussa paikalla myös Jytyliiton Uudenryhmähuoneessa.
maan alueen alueasiamies Pekka Laukkanen
Esillä sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat, mm. pj:n ja
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Jyty Espoon perinteiset pikkujoulut
Aika: Torstai 10.12.2015
klo 16.15-18.30
Paikka: Valtuustotalon kahvio
Espoonkatu 5, Espoon keskus

Sitovat ilmoittautumiset tarjoilun
järjestämiseksi 20.11.2015 mennessä
anne.lagerstrom@espoo.fi

Jäsenilta: Opinmäen aktiivisen oppimisen keskuksessa
Oletko käynyt Opinmäen aktiivisen oppimisen
keskuksessa?
Vietetään mukava hetki siellä
torstaina 26.11. klo 16.30 alkaen
Ohjelmassa mm.
mindfullness/zen väritystä
oman pinssin/rintanapin tekoa,
3-D tulostamista

Kahvia ja pullaa
Jäsenasioista kertomassa Uudenmaan alueasiamies Pekka Laukkanen.
Ilmoittaudu Raisa.Alameri@espoo.fi

24.11.2015 mennessä.

Jäsenmatka: Mennään Tuuriin katsomaan Vesaa, vapaana 1 huone (kahdelle)

Aika:
Lähtö:
Paluu:
Hinta:
Hinta sisältää:

14.-15.11.2015 (Lauantai-sunnuntai)
Espoon keskuksesta lauantaina kello 7:00
Sunnuntaina kello 20:00
65 euroa/jäsen ja 97 euroa/avec
Bussimatkan, lounaan OnnenKivi -ravintolassa (noutopöytä) ja
hotellihuoneen +aamiaisen
Sitovat ilmoittautumiset: anne.lagerstrom@espoo.fi tai 043 8248533

