
Yhdistyksen syyskokous valitsi minut puheenjohtajaksi
kaudelle 2014 -2015. Kiitokset äänestäjilleni!

Uuden kaksivuotiskauden aloittavaan hallitukseen valit-
tiin varsinaisiksi ja varajäseniksi joukko uusia henkilöitä,
mukana jokunen konkarikin. Ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa valittiin lisäksi toimikuntiin uudet jäsenet.
Osa ihan uusia, osa jo kokeneempia aktiiveja. Kunhan
toimikunnat saavat toiminnan käynnistettyä, on varmasti

tällekin vuodelle tiedossa kaikenlaista mukavaa toimin-
taa.

Pitäkää yhteyttä yhdistyksen aktiiveihin ja antakaa ideoi-
ta toimintaamme. Yhteystiedot löytyvät netistä: www.jyty-
espoo.fi ja siellä kohdasta Yhteystiedot.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille jäsenille!

Eila Frisk, puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys
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Uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja esittelyssä

Jyty Espoolle valittiin syyskokouksessa puheenjohtaja sekä
uudet hallituksen jäsenet kaudelle 2014-2015.

Eila Frisk, sivistystoimi
Olen Eila Frisk, nykyisin asun Kirkkonummella. Olen työs-
kennellyt Espoon kaupungilla erilaisissa toimistotehtävissä
vuodesta 1989.  Lukuisten organisaatio- ym. muutosten
jälkeen tämänhetkinen työpaikka on Sivistystoimen toimi-
alalla opetustoimessa.

Jäseneksi silloiseen KVL:ään olen liittynyt 1991. Olen toi-
minut luottamusmiehenä vuodesta 1999 ja varapääluotta-
musmiehenä 2006 alkaen. Hallituksen jäseneksi minut
valittiin ensimmäisen kerran kaudelle 2006 - 2007.  Lisäk-
si olen kuulunut jäsenenä koulutus- ja virkistystoimikun-
taan ja hoitanut myöskin koulutusvastaavan tehtävää.

Puheenjohtajaksi päädyin edellisen puheenjohtajan luo-
vuttua tehtävästä, ja toivon että hallitus toiminnallaan

pystyy kehittämään Jyty Espoon toimintaa jäsenistöä tyy-
dyttävällä tavalla.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Tarja Holmström, palveluliiketoimi
Hei olen Tarja Holmström ja työskennellyt Espoon kaupun-
gilla liki 40 vuotta. Syntyjään olen espoolainen mutta nyky-
ään asun Vihdin Otalammella.

Näiden vuosien aikana useat organisaatiomuutokset ovat
liikuttaneet minua paikasta toiseen ja tänä päivänä työs-
kentelen Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksessa. Jäsen-
vuosia minulle on kertynyt yli 20 vuotta.

Hallituksen jäsenenä työskentelyn näen mahdollisuutena
vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen, hyvinvointiin ja oi-
keudenmukaiseen kohteluun sekä kehittää Jytyn toimin-
taa.
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Taru Ritvanen, palveluliiketoimi
Nimeni on Taru Ritvanen. Olen asunut Espoossa lähes
koko ikäni ja tällä hetkellä kotimme sijaitsee Lippajärvellä.

Aloitin tämän pitkän urani kaupungilla lähettinä 70-
luvulla.  Lähetin tehtävistä siirryin silloiseen Koulutustoi-
mistoon töihin. Koulutustoimistossa tein monia mielen-
kiintoisia töitä ja tutustuin moneen kaupungin työnteki-
jään. Koulutustehtävistä siirryin 2004 Materiaaliyksikköön
tekemään kilpailutuksia ja niissä tehtävissä olen edelleen.

Työskentelen Hankintapalvelut -palveluyksikössä joka
kuuluu Palveluliiketoimen toimialaan ja Espoon talouspal-
velut -liikelaitokseen. Vastuualueinani on tällä hetkellä
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kilpailutukset sekä
toimistolaitteisiin ja -tarvikkeisiin liittyvät kilpailutukset.

Hallituspaikat ovat yleensä sellaisia, ettei niihin ole kauhe-
asti pyrkijöitä ja samat henkilöt istuvat hallituksissa use-
ampia vuosia. Minusta hallitusten jäsenten on hyvä aina
välillä vaihtua.  Oltuani muutaman kerran mukana yhdis-
tyksen tilaisuuksissa heräsi kiinnostukseni tähän toimin-
taan. Olen myös valmis opettelemaan jotain ihan uutta ja
vaikuttamaan asioihin.

Olen liittynyt yhdistykseen 1995. Tähän saakka en ole
ollut lainkaan aktiivinen jäsen. Vasta viime vuosina olen
osallistunut muutamiin tilaisuuksiin ja siitä heräsi kiinnos-
tus tähän toimintaan.

Kaisa Pitkänen, sivistystoimi
Olen Kaisa Pitkänen. Syntyjään olen helsinkiläinen, mutta
olen Vantaan ja Espoon kautta päätynyt Vihdin Ojakka-
laan.

Espooseen tulin töihin reilut kymmenen vuotta sitten.
Nykyisin olen töissä sivistystoimessa suomenkielisessä
varhaiskasvatuksessa.

Jytyn jäsen olen ollut vuodesta 2008.

Hallitukseen halusin liittyä, koska haluan nähdä ja oppia,
miten asioita siellä jäsenten näkymättömissä hoidetaan ja
miten asioista päätetään. Haluan vaikuttaa jäsenistön
yhteisiin asioihin ja kehittää aktiivisesti Jyty Espoon toi-
mintaa.

Liisa Koponen, sosiaali- ja terveystoimi
Olen Liisa Koponen ja asun Espoossa. Työpaikkani on
sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa.

Olen ollut Jyty Espoon (alkujaan KVL:n) jäsen 1.3.1977
alkaen. Aktiivina toimin palkkatoimikunnassa 70-luvun
lopulla ja sitten Jyty Espoon hallituksessa ja sotetin luotta-
musmiehenä. Pidin kahden vuoden tauon yhdistyksen
aktiivitoiminnasta ja nyt taas liityin hallitukseen, kun mi-
nua siihen pyydettiin.

Anne Ranta, tekninen- ja ympäristötoimi
Olen Anne Ranta ja asun Espoossa. Työpaikkani on tekni-
sessä ja ympäristötoimessa, teknisen keskuksen hallinto-
ja asiakaspalvelussa, jossa työskentelen sihteerinä.

Jytyyn (tuolloin vielä  KVL ) liityin vuonna 1987. Olin tavalli-
nen rivijäsen vuoteen 2006, jolloin Sirkka Saarinen pyysi
minua  TYT-toimialan toiseksi luottamusmieheksi. Tässä
pestissä olen edelleen sillä muutoksella, että olen nyt
toimialan ainoa varsinainen luottamusmies, sillä organi-
saatiomuutosten vuoksi jäsenistöä siirtyi TYT:stä PALI:in,
jonne meni myös tekniseltä toimelta toinen luottamus-
miespaikka. Kaudella 2012-13 olin myös hallituksen vara-
jäsenenä, ja parissa kokouksessa pääsinkin tässä roolissa
tutustumaan myös hallitustyöskentelyyn.

En varsinaisesti hakeutunut hallitukseen, mutta kun mi-
nua sinne esitettiin, en nähnyt syytä kieltäytyäkään tästä
kunnianosoituksesta. Hallituksessa käytetään yhdistyksen
ylintä päätäntävaltaa, joten se on varsin keskeinen paikka
olla mukana yhdistyksen toiminnassa.

Niina Sahramaa, Omnia

Hallituksen varajäsenet:

Pasi Virta, palveluliiketoimi
Olen Pasi Virta. Mistäkö tulen? Kätilöopistolta, olen siis
syntyjään helsinkiläinen kaveri mutta asunut suurimman
osan elämästäni Espoossa. Työskentelen Palveluliikelai-
toksen Talouspalveluissa.

Olen ollut Jytyn jäsen kohta 20 vuotta. Lisäksi olen yksi
PALIn luottamusmiehistä.

Reetta Ronkainen, palveluliiketoimi
Olen Reetta Ronkainen ja olen asunut koko ikäni Espoos-
sa. Espoon kaupungin ERP-Käyttäjätuessa olen työsken-
nellyt kohta 8 vuotta.

Aloitin tietotekniikkapalveluissa vuonna 2006, josta mei-
dät siirrettiin 2010 Henkilöstöpalveluihin. Tämän vuoden
alussa meidät taas siirrettiin, tällä kertaa Espoon Talous-
palvelut -Liikelaitokseen ja Hankintapalveluiden palveluyk-
sikköön.

Jyty Espooseen olen kuulunut muistaakseni vuodesta
2007 lähtien.

Jyty Espoon hallitukseen lähdin mukaan vuonna 2012
mielenkiinnosta, en ole koskaan aikaisemmin ollut muka-
na hallitus toiminnassa, enkä tiennyt että mitä kaikkea se
pitää sisällään. Olen nyt siis toista kautta mukana hallituk-
sessa, varahenkilönä.

Jemina Sirviö, sivistystoimi
Olen Jemina Sirviö, naimisissa, 32 v. ja nykyinen asuin-
paikka Espoo. Olen syntynyt Ruotsissa ja asunut Tukhol-
massa 7-vuotiaaksi saakka, muuttanut Helsinkiin ja asu-
nut siellä 30-vuotiaaksi saakka. Vuoden pyörähdin Espan-
jassa ja päädyin Espooseen asumaan 32-vuotiaana.

Olen töissä Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä,
suunnittelu- ja hallintopalveluissa.
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JYTY Espoon jäsen olen ollut vuodesta 2001 alkaen.
Parin organisaatiouudistuksen myötä yhdistys on tullut
erityisen tutuksi.

Halusin Jyty Espoon hallituksen siksi, että verkostot,
joissa kuulee ajankohtaisia asioita ja joissa on mahdol-
lisuus päästä vaikuttamaan, kiinnostavat.

Raili Monto, sosiaali– ja terveystoimi

Katja Vidgren, tekninen– ja ympäristötoimi
Olen Katja Vidgren. Olen töissä teknisen ja ympäristö-
toimen esikunnassa, kehittämisjohtajan sihteerinä.
Olen toiminut aktiivisesti Jytyssä vuodesta 2007 ja tällä
kaudella toimin hallituksen varajäsenenä. Olen myös

liittovaltuutettu ja toimin kaupungilla erilaisissa toimi-
kunnissa (teto, henkilöstöneuvosto) Jytyläisenä edusta-
jana.

Satu Koivisto, Omnia
Olen Satu Koivisto ja kotipaikkani on Vantaa. Olen toi-
minut opintosihteerinä Omnian aikuisopistossa 6 vuo-
den ajan. Omniassa työskentelee huomattava määrä
yhdistyksen jäseniä, ja haluan olla mukana vaikutta-
massa yhteisiin asioihimme. Olen ollut yhdistyksen
jäsen vuodesta 2008. Hallituksessa olen ollut varajä-
sen vuodesta 2012.

Jyty Espoon sääntömääräinen kevätkokous

Merkitse jo nyt kalenteriisi, että kevätkokous on
torstaina 10.4. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myö-
hemmin.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,
kuten vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös.


