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Osallistuimme Turussa yhdistyspäiville. Iltatilai-
suudessa meidät palkittiin kategoriassa Innova-
tiivisin idea vuodelle 2022. Taustalla oli, kun vih-
doinkin saimme nuorisovastaavan yhdistyk-
seemme ja aloitimme yhteistyön toisen yhdis-
tyksen nuorisovastaavan kanssa ja samalla aloi-
tettiin nuorisovastaavien toiminnan kehittämi-
nen. Hyvä me! 

 

Syyskokous meillä oli eilen. Asialistalla oli henki-
lövalintoja, toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on hyväksyminen sekä yhteistyön aloittaminen 
Jyty Metropolin kanssa majojen vuokraamisessa. 
Tätä kirjoittaessa en vielä tiedä, että miten tuos-
sa asiassa kävi. Taustalla tässä on varattujen ma-
javiikkojen vähyys. Meillä majat ovat tyhjä-
käytöllä. Jos Hippua on varattu 14 viikkoa 53 vii-
kosta tai Hoppua varattu 19 viikkoa, onhan se 
todella vähän. Enemmän tyhjää kuin täyttä.  
Yhteistyösopimus on aluksi määräaikainen. Es-
poolla on etuoikeus varata viikkoja. Muista oh-
jeista tiedotetaan tarkemmin jäsenkokouksen 
jälkeen. 

 

 

Katja Vidgren 
puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 

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

Sinustako Omniaan työsuojeluvaltuutettu? Tässä 
sinulle ennakkotietoa, jotta voit lähteä laatimaan 
vaali-ilmoitusta ja asettua ehdolle! Saamme pian 
uuden sopimuksen mukaiset aineistot valmiiksi 
ja päivitämme ne Omnian intraan.  

Työsuojelutyöryhmän toimijoiden toimikausi on 
1.1.2022–31.12.2023. Vaalit käynnistyvät 15.11. 
vaali ilmoituksella. Sinun pitää ilmoittautua eh-
dokkaaksi (Lyyti) vaalitoimikunnalle 29.11. men-
nessä. Vaalit toteutetaan sähköisenä vaalina 14.
–16.12.2021, jonka jälkeen tulokset lasketaan ja 
tulos ilmoitetaan intrassa 17.12.   

Omniassa valitaan nyt uutena kaksi OVTES työ-
suojeluvaltuutettua ja kaksi KVTES/TS/SOTE 
työsuojeluvaltuutettua sekä yksi esimiesten 
työsuojeluvaltuutettu ja heille varavaltuute-
tut. Työsuojeluvaltuutetut ovat myös työsuoje-
luryhmän jäseniä. Heidät perehdytetään työteh-
tävään tammikuussa ja mukaan pääset rakenta-
maan uutta Työsuojelun toimintaohjelmaa.   

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä sopii henkilölle, 
joka tarttuu rohkeasti ja rakentavasti työpaik-
kansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vai-
kuttaviin asioihin. Työ on näköalapaikka Omnian 
moninaisuudesta ja mahdollisuus kouluttautua 
työsuojeluasioihin. Työ on todella monipuolista, 
opettavaista ja yhdessä tekemistä sekä vaikutta-
mista.   

Tule keskustelemaan työstä työsuojelupäälli-
kön ja nykyisten työsuojeluvaltuutettujen kans-
sa Teamsiin 22.11. klo 15–16  

 

Niina Sahramaa 

Omnian Jytyläinen pääluottamusmies  

Pääluottamusmiehen palsta 

http://www.jyty-espoo.fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.fi%2Fquestions%2F11e6ae54be&data=04%7C01%7C%7Caba26b14c75b4db408f608d9a9c11b06%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637727469106614766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.fi%2Fquestions%2F11e6ae54be&data=04%7C01%7C%7Caba26b14c75b4db408f608d9a9c11b06%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637727469106614766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw


 

Jyty Espoon Seutu ry—Jyty Esbo Nejdens rf  www.jyty-espoo.fi    Pinnan toimituksen osoite Johanna.Loima@espoo.fi ja  

            Elina.Nyman@espoo.fi 

Kaikki jouluglögeille ilmoittautuneet ovat tervetulleita to 
2.12.2021 klo 16.30-19.00.  
 
Albergan kartanoon, Leppävaara, Sokerilinnantie 7, 02600 Espoo 
Albergan kartano - Visit Espoo 
 

HUOM! Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) valtuuttamana 
tarkistamme jokaiselta osallistujalta koronapassin https://
stm.fi/koronapassi ennen juhlatilaan saapumista. 
 

Toivomme kaikkien saapuvan glögeille terveinä ja noudattavan 
tilaisuudessa hygieniasuosituksia. 

 
 
 
 

Tervetuloa nauttimaan yhdessä glö-
gistä, hyvästä ruuasta, seurasta ja 
katsomaan, minkälainen arpaonni 
suosii sinua tänä vuonna!  
 
 

 
Kaikki yhteydenotot toimikuntaan 
osoitteeseen: jytykouvi@gmail.com  

 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

Jyty Espoon Seutu ry –Jyty Esbo Nejdens rf.  www.jyty-espoo.fi 

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

about:blank
https://stm.fi/koronapassi
https://stm.fi/koronapassi
about:blank
http://www.jyty-espoo.fi


 

Jyty Espoon Seutu ry—Jyty Esbo Nejdens rf  www.jyty-espoo.fi    Pinnan toimituksen osoite Johanna.Loima@espoo.fi ja  

            Elina.Nyman@espoo.fi 

SIVU 3 

 

 

Vuoden 2021 viimeinen Pinna ilmestyy viikolla 50. Materiaalin tulee olla toimituk-
sella viikkoa ennen ilmestymistä. Palautetta ja ideoita otetaan ilolla vastaan! 

 

 

Vapaita viikkoja Majoilla voi kysyä jesmajat@gmail.com 

-Majatoimikunta 

 

Pinnan toimitus onnittelee lämpi-

mästi Etelä-Suomen Jytyn Innovatii-

visin idea vuodelle 2022– palkin-

non saajaa, omaa ammattiyhdistys-

tämme Jyty Espoon Seutua!  

Majatoimikunta tiedottaa 

mailto:jesmajat@gmail.com
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Pikkujouluristeily  pe 10.12.21 22 h   

Tallink Europa 
 

Risteilyn aikataulu: 

Laiva lähtee 10.12.2021 klo 18.30 Helsingistä, länsiterminaali 1  

Laiva saapuu Tallinnaan 22.00, ei maihinnousua illalla.  

Maihinnousu aamulla 11.12.2021 klo 08.00- ja paluu laivaan klo  12:00 

laiva lähtee takaisin Tallinnasta klo 12.30 ja saapuu Helsinkiin klo 16.00.  

Risteily sisältää buffet-illallisen klo.17.45 ja buffet- aamiaisen, lauantai 

aamuna.  

Matkustus 4-hengen b-luokan hyteissä. 

Risteilyn omavastuu hinta on 30 euroa. 
 

Ilmoittautuminen, Perjantaihin 26.11.2021 mennessä 

Metropoli: jaakko.o.perttunen@vantaa.fi 

Espoon seutu: sini.rautiainen@espoo.fi 

Valituille ilmoitetaan ma 29.11.2021 

 

Liitä ilmoitukseesi: nimi, syntymäaika, kansalaisuus, jäsennumero + 

mahdollinen hyttikaveritoive.  

Hytit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti.  

Ilmoittautuminen on sitova.  

Maksa osallistumismaksu 30 euroa yhdistyksesi tilille: 

Metropoli: FI48 1575 3007 2000 71  

Espoon seutu: FI69 5721 1520 0543 42 

(maksun viestikenttään: Jytynuorten risteily 10.12.2021) 

 

Huomioithan vallitsevat koronarajoitukset! 

 

Lämpimin jouluterkuin, nuorisovastaavat 


