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Tiedotteen pvm

Pinna 9 2018
Puheenjohtajan palsta:

Jyty Espoon Seutu ry:n
sääntömääräinen syyskokous to
22.11.2018 klo 16.30Valtuustotalo,
kokoomuksen ryhmähuone,
Espoonkatu 5,
02770 ESPOO
Kahvitarjoilu klo 16 alkaen.
TERVETULOA

Jyty Kirkkonummi päätti kokouksessaan
26.10.2018 liittyä Jyty Espoon Seutu
ry:hyn. Nyt sitten syyskokouksessa
teemme tarvittavat muutokset omiin
sääntöihimme toimialueen muutoksen
myötä.
Päätämme myös, että Kirkkonummelta
tulee yksi hallituksen edustaja ja hänelle
varaedustaja. Näin varmistamme, että
Kirkkonummi saa äänensä kuuluviin.
Samalla päivitämme säännöt Jytyn mallisääntöjen mukaisiksi.

Ajankohtaista
Pääluottamusmieheltä:
Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisesta
Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan/kuntayhtymän koko henkilöstö.
Kertaerä maksetaan tammikuussa 2019
jokaiselle työntekijälle/viranhaltijalle, jonka
palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on
alkanut viimeistään maanantaina
3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka.
Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/
viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään
palkallista päivää.
Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla käytetään osa-aikaprosenttina
18.11.2018 voimassa olevaa osaaikaprosenttia.
Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta
varsinaisesta palkasta tai OVTES Osio A 21
§:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
TS II luvun 18 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta, riippuen siitä, minkä sopimusalan piirissä työntekijä/viranhaltija on
31.12.2018.
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Muistakaahan ilmoittautua meidän glögitilaisuuteen, tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löytyy koulutus- ja virkistystoimikunnan alta.
Ja jos kiinnostaa tulla mukaan toimintaan, niin otathan yhteyttä suoraan minuun (katja.vidgren@espoo.fi) niin katsotaan, että millä tavalla pääsisit mukaan aktiiviksi.
Katja Vidgren
puheenjohtaja
Ps. Muistakaa käyttää heijastinta!

:

Elina Nyman
Pääluottamusmies Espoon Kaupunki

Sote-Maku rintamalta ei kuulu vielä mitään uutta. Nyt perustuslakivaliokunta
käsittelee asiaa ja päätöksiä pitäisi tulla
aika pian. Viimeistään joulukuussa pitäisi asiasta tietää tarkemmin.

Pinnan toimituksen osoite terhi.palenius@espoo.fi ja
Elina.Nyman@espoo.fi
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Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa:
Tulevat tapahtumat:
- Kulissikierros ja draamapaja Espoon
kaupunginteatterilla ti 27.11.2018.
Tapahtumaa ei järjestetä vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
- Lapsiperheille Teatteri Hevosenkenkä ” Lumikuningatar” Su 2.12. klo
15.00. Lippuja on varattu 30 kpl. Lipun
hinta on 14,50 €/kpl ja ne jaetaan periaatteella maksa yksi, saa kaksi eli saattajalle lippu ilmaiseksi. Sopii lapsille 4-5
vuotiaasta ylöspäin.
Ilmoittaudu mukaan 19.11.2018 mennessä tästä linkistä.

Lippujen hinnat jäsenille 15 €/kpl ja mikäli
lippuja jää, lippu ei-jäsenelle maksaa
38,40 €.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 25.11.2018
mennessä tästä linkistä.

Suunnitteilla olevat tapahtumat:
•

Matka Orimattilan Hellimölle ystävänpäivän aikoihin. Tästä tiedotetaan lisää lähempänä.

•

Ulkomaanmatka Kroatiaan syksyllä
2019, lisää asiasta myöhemmin.

- Yhdistyksen perinteinen jouluglögija ruokailu Valtuustotalon kahviossa
to 13.12.2018 klo 16.30-19.00
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 23.11.2018
mennessä tästä linkistä.
- Abba & Elvis Tribute -kiertue
Tapiolasalissa 16.12.2018.
1974 TRIBUTE ABBA
Englantilainen 1974 - Tribute ABBA kokoonpano vie kuulijan takaisin vuoteen
1974, jolloin Abba dominoi maailman musiikkialaa. Kokoonpanoon kuuluvat
Aileen McLaughlin, TJ Davies, Robert
Arnall ja Jules Dodd, joiden esiintyessä
yleisö joutuu todella miettimään, onko lavalla sittenkin alkuperäinen ruotsalainen
yhtye.
ELVIS TRIBUTE
Upean illan täydentää Suomessa ja Euroopassa suosittu Elvis Tribute kokoonpano. Koko illan kestävän shown
aikana luvassa on täydellinen 70lukuteemainen show, jonka aikana yleisö
pääsee nauttimaan ikivihreistä hiteistä
vuosien takaa kahden ehdottomasti maailman kuuluisimman kokoonpanon tuotannosta.
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YHDISTYKSEN MAJOILLA VAPAITA VIIKKOJA
Saariselän majoille on vielä
vapaita viikkoja.
Vietä talviloma Saariselällä.
Varaa mökit
jytyespoo.majat@gmail.com
Hinnat:
Hoppu, 69 m2; 4-8 henkilölle
viikot 8-18 400 euroa
muut viikot 300 euroa
vuorokausi 70 euroa
Hippu, 34 m2; 2 - 4 henkilöä
viikot 8-18 270 euroa
muut viikot 190 euroa
vuorokausi
50 euroa

Tiedoksi:
Yhdistyksen kalenterit saadaan
marraskuun lopussa tai joulukuun
alussa jakeluun.
Pinna ilmestyy seuraavan kerran
viikolla 49
Aineiston tulee olla toimituksella mielellään edellisen viikon perjantaihin
(30.11.) mennessä, mutta viimeistään
keskiviikkona 5.12.
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