Espoo JHL 869

e-ESTERI
Jäsenkirje 6/2021
Yhdistyksen syyskokous 19.11.2021 klo 18:00 alkaen
Espoon VPK:n juhlasalissa osoitteessa: Itäinen Jokitie 1, 02770 Espoo
Kokouksen esityslista ja liitteet nähtävillä kaksi viikkoa ennen kokousta
yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistyksen pikkujoulut 19.11.2021
Aloitetaan: noin klo 19:30, heti syyskokouksen jälkeen
Paikka: Espoon VPK:n juhlasalissa
Osoitteessa: Itäinen Jokitie 1, 02770 Espoo
Ilmoittautumisohjeet ja ohjelma:
JHL869 verkkosivuilla

Drive-in-elokuva: Bohemian Rhapsody
Yhdistys tarjosi jäsenilleen kosteana syyskuun perjantaina
Drive-In leffa näytöksen Vermon raviradan parkkipaikalla.
Vaikka sää oli sateinen, niin leffakokemus oli todella mukava.
Kiitos kaikille mukava olleille ja toivottavasti näemme
teidät seuraavissakin tapahtumissa mukana.
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Yhdistyksessämme eläkeläisjaos Ikikarpalot kokoontuu jälleen!
Tapaamme kerran kuussa Espoon keskuksen palvelutalolla Kamreerintie 3, III
krs.
Tapaamiset tiistaisin klo 14.00–16.00
Tarkasta verkkosivuilta kokoontumisajat:
https://espoojhl869.jhlyhdistys.fi/tapahtumat-ja-vapaa-aika/elakelaisetikikarpalot-2/

Millaista vapaa-ajan toimintaa haluaisit
yhdistyksen järjestävän?
Vastaa kyselyyn ja osallistu samalla arvontaa
mukaan! Vastaus aikaa 7.marraskuuta asti.
>> Linkki Webropol kyselyyn! <<

Liity JHL Espoo Facebook ryhmään tai käy
kurkkaamassa mistä käydään keskustelua!
osoitteessa:
https://www.facebook.com/groups/JHLEspoo

Sinustako luottamusmies?
Ehdokkaaksi ilmoittautumisaika on 18.11. – 24.11.2021 klo 15:00 asti.
Aikataulu ja muut ohjeet vaaliohjeessa 2021
Terveisin vaalitoimikunta
Espoon kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry 920

JHL:n edustajistovaalit ovat keväällä 2022
Nyt jäsen on sinun mahdollisuutesi asettua ehdokkaaksi. Olit opiskelija,
työntekijä, työtön, henkilökohtainen avustaja, bussikuski, lähihoitaja, metsuri,
nainen, mies, muunsukupuolinen, maahanmuuttaja tai kantasuomalainen. JHL:n
edustajistossa sinun äänesi kuuluu, oli äänensävysi vaativa, hauska,
sovinnollinen tai kiltti.
Ehdokasasettelu käynnissä!

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/jhln-vaalit-2022/
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JHL:n jäsenet mukana Espoon
kaupungin työsuojeluvaalissa!

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala (HYTET)
alue C Terveyspalvelut ja esikunta
JAUHONEN MARI
Olen Mari Jauhonen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden liikkuvasta tiimistä. Olen
työskennellyt nykyisessä työssäni vuodesta 2006. Työssäni korostuvat
vuorovaikutustaidot, kyky kuunnella ja kuulla ihmistä.
Työvuosien saatossa kiinnostukseni työsuojelua kohtaan on kasvanut. Lähdin
kerryttämään osaamistani ryhtyessäni työsuojeluasiamieheksi vuonna 2015.
Osallistuminen lukuisiin ammattiliiton työsuojelukoulutuksiin on entisestään lisännyt kiinnostustani asiaa
kohtaan. Erityisesti työssä jaksaminen ja työhyvinvointi kiinnostaa. Olen ollut hyvällä näköalapaikalla
toimiessani asiamiehenä kaksi edellistä kautta. Olen myös tämän kauden työsuojelun ensimmäinen
varavaltuutettu.
Työsuojelun lisäksi toimin JHL:n alakohtaisena luottamusmiehenä terveyspalveluissa. Mielestäni nämä
tehtävät täydentävät toisiaan. Ja niin kuin elämässä toisinaan käy niin nälkä kasvaa syödessä. Nyt koen,
että olisin valmis työskentelemään kokopäiväisesti työsuojelun parissa. Tiedän, että työssä voi viihtyä ja
voida hyvin.
Olen luonteeltani tiedonhaluinen ja utelias. Kestän hyvin painetta ja keskeneräisyyttä. Näitä taitoja olenkin
päässyt kasvattamaan työssäni ja neljän lapsen äitinä.
Olen innokas veneilijä, joten vapaa-aikani kuuluukin kesäisin pääosin merellä. Harrastukset ja ystävät ovat
minulle tärkeä voimavara.
Kasvun ja oppimisen toimiala (KOTO)
alue B: Suomenkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut
AHONEN HANNA
Hei, olen Hanna Ahonen, 48-vuotias varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Espoon
kaupungilla olen ollut palveluksessa nyt 20 vuotta.
Työsuojelussa mukana työsuojeluvaltuutetun varana olen ollut jo 3 kautta. Ja
edelleen työsuojelu on minusta niin tärkeätä, että haluan olla sitä toteuttamassa
yhdessä muiden kanssa.
Arki on viimeisten vuosien aikana ollut koronan takia hektistä työyhteisöissä. Monia käytännön muutoksia
on tullut myös työsuojelun toteuttamiseen.
Kaikkia meitä tarvitaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Tehdään yhdessä hyvä työyhteisö,
jossa kaikilla on hyvä olla ja työskennellä. Muistathan äänestää, sinun äänesi on tärkeä tulla kuulluksi.
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Kasvun ja oppimisen toimiala (KOTO)
alue B: Suomenkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut
FALKSTEDT KATJA
Hyvinvoiva henkilöstö ja työpaikka ovat minun ja sinun yhteinen tavoitteemme.
Haluan tehdä turvallisen työpaikan eteen töitä, jotta sinä ja minä voimme hyvin
työssämme.
Onnistuneella työturvallisuustyöllä edistämme työn sujuvuutta arjessa sekä
Kukaan meistä ei yksin pysty laittamaan työturvallisuus asioita kuntoon -tehdään
se yhdessä. Työsuojelu kuuluu meille kaikille. Äänestä -tehdään yhdessä.
Sinun äänesi on Tärkeä
Konsernihallinto (KOHA, Elinvoima)
alue: Konsernihallinto ja elinvoima tulosalue
JUSSI TERÄVÄ
Hei, sinä Konsernihallinnon tai Elinvoiman työntekijä. Olen Jussi Terävä, Hallinto
ja lakiasiat -yksikön työsuojeluasiamies, jolla on kahdeksan vuoden kokemus
aiheesta. Työsuojeluasimiehenä Asiointi-yksikössä sain onnekseni kouluttautua
JHL-opistolla liittoni kautta yhteensä kolmen viikon ajan, ja suoritin työsuojelun
perus- ja jatkokurssin vuosina 2014 ja 2019.
Olen osallistunut työsuojelun kehittämiseen eri yhteistoimintaelimissä, projekteissa ja arjen
työsuojelutoimissa paitsi työsuojeluparini, myös kaupungin muiden työsuojelutoimijoiden kanssa.
Kehitystyö on koskenut konsernihallintoa laajemminkin. Työsuojelu on mielestäni se kivoin ja haastavin
oman työni ohella tekemäni luottamustoimi.
Työntekijänä luonnehtisin itseäni asioihin hyvin perehtyväksi ja ahkeraksi innostujaksi. Olenkin mukana
monissa projekteissa, joita työtehtävien ohella tarjoutuu oman työmme kehittämiseen. Uskoisin
työsuojeluvaltuutettuna pääseväni kehittämään meidän kaikkien työoloja parempaa päin omalla tarmollani
ja osaamisellani.
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
OTTO HELPI
Hei! Olen Otto Helpi Espoosta. Teen töitä viheraluehoitajana.
Työtehtäviini kuuluu mm. leikkipaikkojen turvallisuus ja käyttöönotto tarkastukset.
Toimin myös työsuojeluasiamiehenä ja olen käynyt työsuojelun perus- sekä
jatkokurssin. Suuri halu päästä kehittämään meidän jo loistavaa
työsuojelukulttuuria vielä paremmaksi.

MUISTA TAPAHTUMATUKI!
Jäsenemme voivat hakea tänä vuonna ostamastaan yhdestä festarilipusta tai konserttilipusta yhdistykseltä 30€
tuen esittämällä ostostaan kuitin marraskuun 2021 aikana. Tuki haetaan lähettämällä kuva henkilökohtaisesta
lipusta ja kuitista tai sähköisestä kuitista sähköpostitse osoitteeseen 869vapaaaika@gmail.com marraskuussa.
Laita viestiin: nimesi, jäsennumerosi ja tilinumerosi.
Tuet maksetaan jäsenille joulukuussa.
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