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Pinna 2/ 2018
Väransbyn
majalla pidetään
talkoot 28.4.2018 ja
avoimet ovet 3.5.2018
Lisätietoja talkoista ja
avoimien ovien päivästä
seuraavassa Pinnassa.
Väransbyn majan hakuaika alkaa nyt ja kestää
3.4.2018 asti.
Maja on käytettävissä
4.5. – 28.10.2018.
Majojen varaukset ja
avaimet 1.5.2018 alkaen
Minna Lindforsilta.
Minna.Lindfors@espoo.fi
Jo sovitut varaukset edelleen Markku Hyvärinen.

Kevätkokous
19.4.2018
Valtuustotalolla

Lyhyesti uusien työehtosopimusten palkankorotuksista
Sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020

Kevätkokoukselle esitettävät aloitteet on
lähetettävä
puheenjohtajalle
5.4.2018 mennessä,
jotta ne ehditään käsitellä hallituksessa
10.4.2018.
Katja.Vidgren@espoo.fi
.

KVTES ja TS
Yleiskorotukset 1.5.2018 26€, vähintään 1,25% (2.080€/kk taitekohta) ja
1.4.2019 1%
Tuloksellisuuteen perustuva kertakorvaus on 9,2% varsinaisesta palkasta ja se maksetaan tammikuussa
2019 (esim. 2000€/kk kertaerä on
184€).
KVTES: paikallisesti sovittava järjestelyerä 1.1.2019 1,2% palkkaepäkohtien poistamiseen.
TS: keskitetty ja paikallinen järjestelyerä 1,2%, josta 1.1.2019 vähintään
0,9% paikalliseen järjestelyerään ja
0,3% TS:n palkkaryhmien uudistamiseen (siirtyy järjestelyerään, jos sopimukseen ei päästä).
AVAINTES
Yleiskorotukset 1.5.2018 25 euroa,
vähintään 1,25 prosenttia ja 1.4.2019
1,2 %
1.1.2019 järjestelyerä 1,0 % ja joka
kohdennetaan paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen ja palkkausepäkohtien korjaamiseen.
SEURETES
Yleiskorotukset:
1.5.2018 1,25 %, kuitenkin vähintään
15 senttiä / tunti
1.1.2019 1,2 %
1.4.2019 1,0 %

Elina Nyman, pääluottamusmies
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Toimikuntien esittelyt
Majatoimikunta:

Iiro Alaranta,

- huolehtii majojen markkinoinnista, kunnossapidosta,
hankinnoista sekä varauksista.
- Toimikunta tekee myös huoltokäyntejä majoille.

Tilapalvelut– liikelaitos/palvelutuotanto, turvallisuusvalvoja,
Vahtimestari Matinkylä terveysasemalla

Millaisen työpanoksen tuot toimikuntaan?
Mikä on mielestäsi tärkeää?

Anitta Myllynen,
Tilapalvelut -liikelaitos / palvelutuotannon tuki
Tuon mukanani tekemisen draivin ja yhteistyön myös
muille jäsenille ottaa osaa majojen hoitoon,
ei vain majatoimikunnalle, jotta majoilla voidaan säilyttää hyvä taso kaikille nykyisille ja tuleville käyttäjille.
Pidän omalta osaltani huolen, että majojen arvo säilyy,
huolehtimalla, että tarvittavat korjaus ja huoltotyöt tehdään budjetin puitteissa.
Budjettinihan tulee käyttökorvauksista, joten varsinkin
Lapin majojen käytön toivoisin lisääntyvän, myös muina aikoina kuin kevättalven viikkoina.
Toivoisinkin muilta jäseniltä yhteydenottoja, miten voisivat tulla mukaan talkoisiin tai ehdotuksia, hyviä vinkkejä käyttöasteen nostamiseksi.
anitta.myllynen@espoo.fi

Mielestäni on tärkeää pitää majat siinä kunnossa, että niitä
voi jäsenistölle vuokrata.

———————————
Terhi Lehtonen,
KOHA, henkilöstökeskus/palkanlaskenta
Olen vasta aloittanut, yksi kokous takana.
Tärkeää on - Yhteen hiileen puhaltaminen

—————————————Katja Pasanen,
Soster/ asumispalvelut yksikkö
Harrastan kaikenlaista liikuntaa kuten salibandyä, Taijia ja
polkujuoksua. Liikun koirani kansaa paljon luonnossa sekä
sienestän ja marjastan. Käyn mahdollisuuksien mukaan
teattereissa, oopperassa, elokuvissa, museoissa ja taidenäyttelyissä.
Teen kolmivuorotöitä, mutta vapaa-aikani puitteissa aion
olla aktiivisesti mukana kehittämässä, talkoilemassa ja
pitämässä huolta hienoista mökeistämme, jotta kaikilla
meillä olisi mukava vuorollaan käyttää mahdollisuutta virkistäytymiseen mökeillä.

______________________

Mielestäni on tärkeää, että kaikilla meillä on mahdollisuus
käyttää yhdistyksemme omia mökkejä rentoutumiseen ja
virkistäytymiseen sekä se, että niistä pidetään hyvää huolta edelleenkin, jotta kaikilla meillä on mukavaa niillä käydä.

________________________
Minna Lindfors,
Sivistystoimi, erityiskoulunkäyntiavustaja
hallituksen edustajana ja 1.5.2018 alkaen majojen varaukset ja avainten luovuttaminen.
Minna.Lindfors@espoo.fi
Tärkeänä pidän että mahdollisimman moni jäsenemme
saisi tietoonsa yhdistyksen majat ja vuokraisi niitä itselleen
ja perheelleen vapaa-ajan viettoon.
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Lakkotoimikunta:
Lakkotoimikunta aktivoituu vain siinä tapauksessa
että ollaan sopimuksettomassa tilanteessa ja neuvotteluihin tarvitaan painoarvoa.
Jäsenet:
Lakkopäällikkö Katja Vidgren
Varalakkopäällikkö Johanna Loima
Sihteeri Anne Ranta
Varasihteeri Jaana Matilainen
Lakkovartiopäällikkö Terhi Palenius
Tiedotusvastaava Katja Vidgren
Rahastonhoitaja Raimo Männikkö
Vararahastonhoitaja Leena Hilpas
Lakkopäiväkirjanpitäjä Taru Ritvanen

Edunvalvontatoimikunta:
Koostuu pää- ja luottamusmiehistä sekä varaluottamusmiehistä. Kaikki Espoon kaupungin toimialat
edustettuina ja lisäksi Omnian ja Kauniaisten pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet.
Koollekutsujana toimii Espoon kaupungin pääluottamusmies.
Lisätietoja löytyy Jyty Espoon seutu ry:n sivuilta :

