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Yhdistyksellämme on uusi nuorisovastaava, 
Sini Rautiainen. Ensi viikolla Sini aloittaa en-
simmäisen tilaisuuden suunnittelun yhdessä 
Jyty Metropolin nuorisovastaava Jaakko 
Perttusen kanssa. Tavoitteena olisi järjestää 
nuorille pikkujouluristeily joulukuussa. Tästä 
tulee tarkempaa infoa, kun yksityiskohdista 
on päästy sopuun. Tilaisuudesta lähetetään 
tiedote meidän alle 36 vuotiaille nuorille jä-
senille. Odottele siis postia! 

 

Muistakaa tulla marraskuussa meidän syys-
kokoukseemme. Siellä päätetään ensi vuo-
den toimintasuunnitelma ja budjetti.  

 

Ja jos hallitustyöskentely tai toimikuntiin 
osallistuminen kiinnostaa, niin saa laittaa 
viestiä!  
 

 

Katja Vidgren 
puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue 

Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Kirkko-
nummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, perustur-
vakuntayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti) 
ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos rakenta-
vat yhdessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointi-
aluetta ja valmistelu etenee jokaisella alu-
eella. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kun-
nilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 
1.1.2023.    

Espoon kaupungissa aloitettiin yhteistoimin-
taneuvottelut 13.10.2021 henkilöstösiirrois-
ta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä 
hoitavan  henkilöstön sekä opiskelutervey-
denhuollon psykologien ja kuraattorien siir-
rot hyvinvointialueelle katsotaan liikkeen-
luovutukseksi. Samoin myös edellä mainittu-
jen tehtävien tukitehtäviä  vähintään 50% 
hoitavan henkilöstön siirrot.  Yhteistoiminta-
neuvotteluissa neuvotellaan tavoista, joilla 
määritellään tukipalvelujen osalta siirtyvät. 

Helmikuun 2022 loppuun mennessä on olta-
va selvillä siirtyvän henkilöstön määrä  
(täydentää voi kesäkuuhun 2022 asti). Es-
poosta tulee siirtymään noin 5000 henkeä 
(koko LU hyvinvointialueelle siirtyviä 
n.8000). Siirtyville siirrosta ilmoitetaan hel-
mikuun loppuun mennessä. 

Yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat 
27.10.2021. 

Elina Nyman 

Pääluottamusmies, Espoon Kaupunki 

Pääluottamusmiehen palsta 

http://www.jyty-espoo.fi
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Nyt on taas aika kokoontua perinteisille yhteisille yhdistyksen  

JOULUGLÖGEILLE!!! 
 
Glögitilaisuus (sis. ruuan ja arpajaiset) pidetään to 2.12.2021 klo 16.30 – 
19.00. 
Paikkana on Albergan kartano, Leppävaara, Sokerilinnantie 7, 02600 Es-
poo Albergan kartano - Visit Espoo 
 
HUOM! Vain 80 ensimmäistä ilmoittautunutta voi osallistua glögeille tila-
rajoitusten vuoksi. Ilmoittautuminen alkaa 26.10.2021 klo 10. 
Ole siis nopea ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä kivaan yhteiseen illan-
viettoomme pe 12.11.21 mennessä. 
Ilmoittautuneille vahvistetaan osallistuminen hyvissä ajoin ennen tilai-
suuden järjestämistä. 
 
Kaikki yhteydenotot toimikuntaan osoitteeseen: jytykouvi@gmail.com 
MUKAVAA MARRASKUUN ODOTUSTA! 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

https://www.visitespoo.fi/fi/palvelu/albergan-kartano/
https://forms.gle/834x58LPF1rgrF9z7
about:blank
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Majatoimikunta tiedottaa 

 

Nyt nauttimaan Saariselälle 
ensilumista! 

Vapaita viikkoja Majoilla voi 
kysyä jesmajat@gmail.com 

 
-Majatoimikunta 

Syyskokouskutsu 
 
Tervetuloa Jyty Espoon Seutu ry:n syyskokoukseen 
18.11.2021 klo 16.30 alkaen  Espoon Valtuustotalol-
le, Kokoomuksen ryhmähuoneeseen. 
Syyskokouksessa mm. hyväksytään toimintasuunni-
telma vuodelle 2022 ja valitaan uudet hallituksen 
jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle.  
Tule rohkeasti mukaan ! 

Majatoimikunta oli viime viikonloppuna laittamassa Väransbyn majaa talvikun-
toon. Ulkohuussia tyhjentäessä, sieltä löytyi miesten kalsarit ja maskeja. Edellise-
nä vuonna huussista löytyi halkoja. Tässä kohtaa olisi varmasti hyvä muistaa, että 
majat ovat meidän yhteistä omaisuuttamme ja niitä pitäisi käyttää, niin kuin olisi-
vat omia. Ilmoita heti, jos huomaat, että jotain on rikki tai menossa rikki.  
Pidetään huolta mökeistämme! 

mailto:jesmajat@gmail.com
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alan jotain asiaa tekemään, niin teen sen kunnolla. 

Minulle ammatillinen kehittyminen on tärkeää ja tyk-

kään haasteista. 

Olen kotoisin Kainuusta. Se kuuluu ja näkyy minussa. 

Luonto on minulle tärkeä rauhoittumisen paikka. Vapaa

-ajalla rakkaita harrastuksiani ovat laulaminen, italian 

opiskelu sekä padel ja sähly. 

 
 

Työsuojeluvaalien Jytyläiset ehdokkaat Espoon Kaupungissa 

Lippuäänestys on 26.10. ja sähköinen äänestys 1.-8.11.2021 

KOTO A alue (suomenkielinen perusopetus, 
suomenkielisen toisen asteen koulutus ja 
nuorisopalvelut sekä esikunta) 

Hei, 

olen Sini Rautiainen ja työskentelen etsivänä nuoriso-

työntekijänä nuorisopalveluissa. Koko työurani olen 

tehnyt töitä lasten ja nuorten parissa eri kaupunkien 

nuorisopalveluissa, järjestöissä ja koulumaailmassa. 

Olen opiskellut ammattikorkeakoulussa järjestö– ja 

nuorisotyötä sekä avoimessa yliopistossa erityispeda-

gogiikkaa. Ammatiltani olen Yhteisöpedagogi AMK. 

Olen toiminut työyksikköni työsuojeluasiamiehenä 

viimeiset kolme vuotta. Koulutusten myötä innostuin 

työsuojelusta entistä enemmän ja haluni oppia lisää 

on kasvanut. Siksi haluan asettua ehdolle tähän vaa-

liin ja uskon, että minusta tulisi loistava työsuojelu-

valtuutettu. 

Olen toiminut aktiivina niin ammattiliiton toiminnas-

sa kuin järjestökentällä. Tällä hetkellä olen oman am-

mattiyhdistyksen hallituksen varajäsen, varaluotta-

musmies sekä nuorisovastaava. Tämä vuosi on kulu-

nut luottamusmieskoulutuksissa ja teemakursseilla, 

jossa olen kasvattanut osaamistani. 

Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvoisuus, rehelli-

syys ja toisten kunnioittaminen. Olen hyvin avoin ja 

sovitteleva eikä minulle tuota haasteita nostaa vaikei-

takaan asioita keskusteluun. Minulle on tärkeää, että 

toinen ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja kohda-

tuksi. Ihmisenä olen utelias, elämänmyönteinen ja 

osaan pysähtyä hetkeen. Olen hyvin toimelias ja kun 
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Työsuojeluvaalit lähestyvät Omniassakin loppuvuoden aikana ja 

olen ehdokkaana työsuojeluvaltuutetuksi. 

Työtä tuntuu riittävän ja etenkin sen näkyväksi tekemistä. Riskien-

arviointi toimii jo hyvin sekä ilmoitukset vähältä piti -tilanteista. 

Mutta se ihmisläheinen jalkautuminen puuttuu. Toimipisteitä on 

tullut viime vuosina lisää kun Omnian katon alle on sijoitettu uusia 

toimintoja. Keskustelemme työnantajan kanssa työsuojeluvaltuu-

tettujen määrän lisäämisestä samoin ajankäytöstä. Toivon että 

meistä omnialaisista löytyy muitakin ehdokkaita tuleviin vaaleihin. 

Jos et itse halua tähän tehtävään niin käytä äänesi – minä olen 

kiinnostunut. Kaikkien ääniä tarvitaan jotta saadaan muutosta aikaan. Viimeeksi se jäi seitsemän äänen päähän. 

Tarvitaan siis tekoja ja sen jälkeen valtavasti työtä yhteisen turvallisuuden saavuttamiseksi. 

 Niina Sahramaa, pääluottamusmies Omnia 
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Konsernihallinto ja Elinvoiman tulosalue 

Hei,  

Olen Tommi Koivula ja työskentelen Palvelutorilla 

Isossa Omenassa kirjastoneuvojana. Päivätyöni kirjas-

tolla kuluu lasten ja nuorten osallisuuden tukemisen 

parissa. 

Olen tehnyt työni ohella työsuojeluasiamiehen tehtä-

viä jo useamman vuoden ajan ja tämän lisäksi olen 

ollut työsuojeluvaravaltuutettu nyt vuoden, eli työ-

suojeluun liittyvät tehtävät ovat lähellä sydäntäni ja 

haluaisin kehittää työolosuhteitamme vielä parem-

miksi. 

Näiden tehtävien lisäksi toimin omassa ammattiliitos-
sani luottamusmiehenä.  

Työsuojeluvaalien Jytyläiset ehdokkaat Koulutuskuntayhtymä Omniassa 

Vaalien ajankohta ei vielä ole tiedossa eikä ehdokkaaksi asettautumisai-

ka, mutta ainakin Niina on asettumassa ehdolle 
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Vi har grundat en Facebook-sida för förening-
en. Du hittar dem under namnet  

Jyty Espoon Seutu ry—Jyty Esbo Nejdens rf   

Föreningen har också tänkt att ta i bruk andra 
sociala medier.  

Om du har intresse som ”someoperatör” i vår 
förening, ta  kontakt till våran informations-
gruppen (Johanna Loima, Katja Vidgren, Elina 
Nyman).  

Vi skulle vilja ha av er, våra medlemmar, skri-
velser till Pinna! Om du kan skriva någonting 
så var modigt i kontakt till informationsgrup-
pen!  

Föreningen har inte ännu nämnt huvudförtro-
endeman i de västra kommunerna i vår reg-
ion. Särskilt nu, när ett nytt välfärdsområde är 
under arbete, skulle det vara oerhört viktigt 
att få Jytys huvudförtroendemen i Sjundeå, 
Ingå och Raseborg. Om saken är intreserar dig 
även lite, ta kontakt till Katja Vidgren eller  
Elina Nyman.  

Jyty Espoon Seutu ry—Jyty Esbo Nejdens rf  

Olemme perustaneet yhdistykselle            
Facebook-sivut, joten käy katsomassa myös 
niitä ja ota seurantaan.         

Löydät ne nimellä 

Jyty Espoon Seutu ry—Jyty Esbo Nejdens rf 

Yhdistyksen tavoitteena on saada myös mui-
ta somekanavia haltuun.  

Mikäli sinulla on kiinnostusta toimia yhdis-
tyksemme ”sometoimijana” niin ole yhtey-
dessä tiedotustoimikuntaamme (Johanna 
Loima, Katja Vidgren, Elina Nyman).  

Haluaisimme teiltä jäseniltä juttuja Pinnaan! 
Ole rohkeasti yhteydessä tiedotustoimikun-
taan! 

Yhdistys ei edelleenkään ole voinut nimetä 
pääluottamusmiehiä alueemme läntisiin 
kuntiin. Etenkin nyt, kun alueella valmistel-
laan uutta hyvinvointialuetta olisi ensiarvoi-
sen tärkeää saada Jytyläinen pääluottamus-
mies Siuntioon, Inkooseen ja Raaseporiin. 
Jos asia edes vähän kiinnostaa, niin ole yh-
teydessä Katja Vidgreniin tai Elina Nymaniin. 

 

Pinnan alustava julkaisuaikataulu syksyllä 2021:  

Viikot  46 ja 50. Materiaalin tulee olla toimituksella viikkoa ennen ilmestymistä. 
Palautetta ja ideoita otetaan ilolla vastaan! 


