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JYTY ESPOON SEUTU RY:N
PUHEENJOHTAJA EILA FRISKN KIITOKSET
Kaikki päättyy aikanaan.
Minun kauteni Jyty Espoon
Seutu ry:n puheenjohtajana
päättyy 31.12.2017. Kuluneet neljä vuotta puheenjohtajana olivat mielenkiintoisia ja laaja näköalapaikka
työnantajani Espoon Kaupungin päätöksentekoon ja
yhteistoimintaan sekä
myöskin valtakunnan tason toimintaan Jytyliiton ja
keskusjärjestö STTK:n
kautta. Nyt voin hyvillä
mielin jättää ”kapulan” nuorempiin käsiin.

Yhdistyksemme tarvitsee
aktiivisia toimijoita. Viimeisen vuoden aikana
olemme saaneet uusia luottamusmiehiä ja tulevan
vuoden alusta myös uusia
hallituksen jäseniä. Kehotan jokaista jäsentä osallistumaan yhdistyksen toimintaan eri toimikunnissa
sekä henkilöstönedustajana
yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti.
Yhdessä olemme vahvempia.
Suuri Kiitos kaikille jäsenille yhteistyöstä!
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Jyty Espoon Seutu ry:n hallitus esittäytyy

PUHEENJOHTAJA
Kuka olet?
Olen Katja Vidgren, 43 vuotias Espoolainen
Missä työskentelet?
Tekninen ja ympäristötoimi, kaupunkitekniikan keskus, investoinnit -palveluyksikössä, katupäällikön
sihteerinä
Mitä harrastat?
Keilaan aktiivisesti EKK:ssa (Espoon kaupungin
Keila ry), laulan karaokessa ja yhdistystoiminta on
lähellä sydäntäni.
+ onko vielä jotain, mitä haluat kertoa jäsenille?
Tarkoitukseni on käydä mahdollisimman monilla
työpaikoilla esittäytymässä tämän vuoden aikana.
Pyydä minut kahville – lupaan tuoda kahvin ja pullapitkon mukanani. Ja tarvittaessa
voin kysyä esimieheltäsi lupaa kahvihetkeen.

JASEN
Kermit Haapalainen, 49-vuotias Espoolainen.
Työskentelen Kauniaisten kaupungilla nuorisotyössä.
Harrastan valmentamista, tällä hetkellä salibandya. Ja muuna aikana perheeni pitää minut
aktiivisena.
Motto; asiat riitelevät, eivät ihmiset.
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JASEN
Olen Johanna Loima, reilu kolmekymppinen tuore espoolaisnainen; muutin Tuomarilaan 2015.
Työpaikkani on Sito, esikunta. Työskentelen varhaiskasvatusmaksujen parissa. Kaupungin palkkalistoille siirryin
vasta lokakuussa, mutta minulla on pitkä työhistoria yksityiseltä sektorilta.
Ammattiyhdistystoiminta on lempiharrastukseni. Aiemman
ammattiliittoni toiminnassa olin mukana aktiivisesti vuosikymmenen verran. Toimin vuosien varrella mm. ammattiosastoni sihteerinä, nuorisovastaavana, varapuheenjohtajana, luottamusmiehenä ja työsuojeluasiamiehenä. Myös
keskusjärjestö tuli tutuksi. Lisäksi olen ollut mukana
SASK ry:n toiminnassa Kunnon Työn Lähettiläänä vuodesta 2013. Kansainvälinen ay-liike tarvitsee meitä suomalaisia edelleen ja enenevissä määrin.
Harrastuksiini kuuluu myös metsälenkit koiran kanssa ja muut vaihtelevat liikuntakokeilut -nyt
ilmoittauduin kaupungin työntekijöiden taijikurssille!
Olen innoissani saadessani teiltä luottamuksen toimia hallitustyössä, kiitos. On kiinnostavaa nähdä,
millaista paikallista edunvalvontaa meillä tehdään ja kehittämässä sitä entistä paremmaksi. Toivon,
että kokemuksestani on hyötyä ja saan tuotua uutta näkökulmaa toimintaan.

JÄSEN
Olen Sirpa Olander
Työskentelen toimistosihteerinä ,Sotet Vammaispalveluissa. Työhöni kuuluu erilaiset toimistotyön
tehtävät, päätyönä henkilökohtaisen avun palkat sekä omaishoidon tuki.
Harrastuksena ulkoilu koiran kanssa sekä kuntosali.

JÄSEN
Kuka olet?
Jaana Matilainen, Asustelen Kirkkonummella nykyään kaksin mieheni kanssa ja minulla 2 aikuista lasta.
Missä työskentelet
Olen työskennellyt Omniassa vuodesta 1986 erilaisissa
hallinnollisissa tehtävissä.
Tällä hetkellä työskentelen Omnian henkilöstöpalveluissa,
pääasiallisina tehtävinä palvelussuhdeasiat.
Mitä harrastat?
Harrastuksiini kuuluvat lukeminen, sanaristikoiden ratkaiseminen ja karaokelaulanta sekä yhdistystoiminta.
+ Onko vielä jotain, jota haluat kertoa jäsenille?
Olen toiminut Omniassa pääluottamusmiehenä vv. 2000 –
2011 sekä varaluottamusmiehenä vv. 2011 -2015.
Yhdistyksemme koulutus- ja virkistystoimikunnan jäsenenä olen toiminut vv. 2015 – 2017.
Olen ensimmäistä kertaa yhdistyksemme hallituksen jäsen ja yritän parhaani taitoni mukaan edustaa
jäseniämme. Toivon myös, että jäsenistö rohkeasti lähestyy minua mahdollisten asioiden kanssa, joita haluaisi tuoda hallituksen käsittelyyn.

JÄSEN
Kuka olet? Johanna Aarrekorpi
Missä työskentelet? Sivistystoimi, Postipuun koulussa
koulunkäyntiavustajana erityisluokassa
Mitä harrastat? Ani-koira ja ihanat mummi-hommat
täyttävät vapaa-ajan.
+ Onko vielä jotain, jota haluat kertoa jäsenille? Olen toiminut Sivistystoimen luottamusmiehenä jo vuodesta
2005

JÄSEN
Olen Terhi Palenius
Työskentelen nyt konserniesikunnassa talouspalveluissa suunnittelijana ja ollut siellä jo vuodesta 2010 lähtien
Vuoden 2017 alusta alkaen olen toiminut varaluottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä

Harrastan veneilyä

JÄSEN
Olen Anne Ranta ja työskentelen TYT:ssa, kaupunkitekniikan keskuksen hallinnossa.
Harrastukset liittyvät tällä hetkellä aika vahvasti yhdistystoimintaan, sillä olen Jyty Espoon Seutu ry:n lisäksi
kahden muun yhdistyksen hallituksessa ja niiden myötä
myös eri pesteissä eli pojan salibandyseura Sport Club
Wild Titansin hallituksen jäsen ja seuran taloudenhoitaja
sekä Ocicat ry:n hallituksen jäsen ja siellä jäsenrekisterin- ja taloudenhoitaja. Osa vapaa-ajasta on kulunut myös
kissanäyttelyissä sertejä metsäen ja tietysti iltaisella
pojan harkkoihin kuskauksissa ja sen myötä viikonloppuja
peleissä. Jos sitä aivan omaa aikaa joskus jää, vietän sen
kaikkein mieluiten hyvän kirjan parissa.

