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Jäsenhankintaa ja työpaikkakäyntejä
Maaliskuussa päättynyt jäsenhankintakampanjamme onnistui kohtalaisen hyvin – olimmehan me Jytyliiton kampanjassa kolmannella sijalla – hyvä me! Siitä huolimatta jäsenmäärä vähenee hiljalleen koko ajan, eläköityviä ja eri syistä
muualle siirtyviä henkilöitä on enemmän kuin uusia jäseniä
saadaan. Asia ei koske yksin Jyty Espoota vaan tilanne on
sama koko järjestökentässä. Jäsenmäärän vähentyessä
myös vaikutusmahdollisuutemme heikkenevät ja aikoinaan
saavutetut edut ovat vaarassa heiketä – edeltävät sukupolvet ovat taistelleet meille voimassaolevat työsuhteen ehdot.
Mistä siis saamme uusia jäseniä? Jyty Espoo ry:n hallitus
vetoaa nyt jäseniimme – olkaa aktiivisia jäsenhankinnassa,
kertokaa mahdollisille uusille työntekijöille ja työtovereillenne järjestäytymisen merkityksestä ja tietenkin Jytyliitosta.

Materiaalia jäsenhankinnan tueksi voitte pyytää puheenjohtajalta ja luottamusmiehiltä.
Tulemme myös mielellämme käymään työpaikoilla, vaikkapa päiväkahvin merkeissä. Vahvistukseksi saamme mukaan
Jytyliiton edustajan, myös he tutustuvat mielellään erilaisiin
työpaikkoihin. Ole siis rohkeasti yhteydessä puheenjohtajaan, pääluottamusmieheen, oman alueesi luottamusmieheen tai hallituksen jäseniin.

Jyty Espoo ry:n hallitus toivottaa kaikille jäsenille Hyvää
kesää ja rentouttavaa lomaa!

Espoon kaupungin meneillään olevat selvitykset ja muutokset
Kuluva kevät on ollut todella työntäyteistä edunvalvonnan
näkökulmasta. Mm. vuodenvaihteessa keskitettiin Espoon
tietotekniikkapalvelut, koko talvi on työskennelty eIlon ohjausryhmässä (sähköiset itsepalvelulomakkeet), TILTU –
työskentely eli omistaja-tilaaja-tuottaja –mallin kehittäminen
ja sen jatkona kiinteistöpalveluiden ja kaupunkitekniikan
tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointi, ovat
kaikki työllistäneet ja työllistävät vielä kesän ja syksylläkin
edunvalvontaa. TILTUn valmistelussa Espoon henkilöstöjärjestöjen toiminta yhteisessä rintamassa Kaupungin suunnittelemaa ulkoistamista vastaan toi hyvän tuloksen; nyt jatkotyöskentelyssä lähdetän siitä, että ulkoistusuhan alla ollut
toiminta keskitetään TYT:n alaisuuteen.
Lisäksi kevään ajan on selvitetty Espoo Cateringin ulkoisen
myynnin määrää ja kaupunki suunnittelee nyt koko catering
toiminnan siirtämistä niin sanottuun In House yhtiöön
(kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö). Henkilöstönedustajat ovat yksimielisesti tätä suunnitelmaa vastaan
ja me olemme esittäneet vain ulkoisenmyynnin (mm. henkilöstöruokailu, eläkeläisateriat ja oppilaiden välipalat) kilpailuttamista. Asia on kaupungin hallituksen käsittelyssä tänään 15.6. ja asiaa ollaan viemässä elokuun valtuustoon

päätettäväksi. Yksi ammattijärjestö on järjestänyt mielenilmauksen KH:n kokousta ennen ja sen ajaksi (14:00-16:00)
Asemakujalle ja Pääluottamusmiesten kesken on sovittu,
että kaikki ovat tervetulleita mukaan. Myös viesti mielenilmaisuista on lähetetty jokaiselle Espoo Cateringissa työskentelevälle.
Toukokuussa aloitti työskentelynsä etuuskäsittelyn siirtymistä Kelaan 1.1.2017 valmisteleva ohjausryhmä ja tämä työ
jatkuu aina sinne vuoden 2017 alku puolelle asti. Tämän
valmistelun etenemistä voi seurata ryhmätyötiloihin avattavilta sivuilta ja myös Jyty Espoo lähettää syksyn aikana jäsenilleen tähän valmisteluun liittyvää viestiä.
Vaikka työtä on paljon niin lomaakin pyrimme pitämään.
Pääluottamusmies on lomalla 18.-28.6. ja 27.7.– 30.8.
(akuutit asiat 22.-26.6. elina.nyman(at)espoo.fi)
- työryhmien toiminnan jatkuessa elokuussa saattaa lomaan
tulla joitakin muutoksia
Vara pääluottamusmies on lomalla 22.6.– 2.8.
(akuutit asiat 27.7.-31.7. eila.frisk(at)espoo.fi)
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Koulutus– ja virkistystoimikunta tiedottaa:

Sirkus Finlandian lippujen kysyntä
oli kovaa ja ne menivät nopeasti
kaupaksi.

Leffalippuja voi vielä tiedustella:
anne.lagerstrom(at)espoo.fi.

Syksyn tapahtumista tiedotetaan
lomien jälkeen syyskuussa.

Majatoimikunta tiedottaa:
Lapinmajat kaipaavat käyttäjiä!
Lapin majoilla vielä runsaasti vapaita viikkoja. Varaukset ja kyselyt:
Markku Hyvärinen p. 0438255201
markku.hyvarinen@espoo.fi

HOPPU: vapaat viikot
29, 34-36, 38, 40, 42 - 53
HIPPU: vapaat viikot
25 -29, 31 - 36, 38 - 53
Kysy myös vapaita vuorokausia

Jyty Espoossa tapahtunutta
Nice Run 10.6.2015
Jo viidennen kerran osallistui Jyty
Espoosta 2 joukkueellista naisia
Nice Run tapahtumaan. Yhdistyksen
huoltojoukot saapuivat Otaniemen
viheriölle jo hyvissä ajoin ja varasivat
mukavan leirialueen tapahtuman
ajaksi. Myös alueasiamies Mikko
Valtonen tuli tsemppaamaan liikkujia.

Alkulämmittelyn jälkeen Jytyläiset
juoksivat, hölkkäsivät ja kävelivät
viiden kilometrin matkan. Hikisinä ja
itsensä voittaneina he saapuivat
leiriin, jonne huoltojoukot olivat
järjestäneet piknikin. Sää suosi
liikkujia ja tuuli helli mukavasti hikistä ihoa.

http://www.saariselka.fi
lisätietoja: http://www.jytyespoo.fi/jasenyys-jajasenedut/yhdistyksen_majat/

