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Jäsenkirje 3/2021 

Sinustako luottamusmies? 

Juuri nyt on tärkeää, että meillä on luottamusmiehiä mahdollisimman 
laajasti kentältä, joten suosittelen jäsenistöämme ilmoittautumaan ehdolle 
luottamusmiesvaaleihin. Vahvalla ja laajalla luottamusmiesverkostolla 
voimme taata meille kaikille toimita ympäristön tuntevaa edunvalvontaa.  

Luottamusmiesten toimikausi on päättymässä ja nyt syksyllä valitaan uudet 
luottamusmiehet kaudelle 2022–2023.  

Ehdolle asettautumisesta lisää verkkosivuilla 
https://espoo920.jhlyhdistys.fi/edunvalvonta/luottamusmiesvaalit/ 

 

Työsuojeluvaalit 

Espoon kaupungin ja Espoo Caterin oy:n 
työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on 
päättymässä, työntekijät ja esimiehet pääsevät 
valitsemaan uudelle toimikaudelle 2022–2025 
työsuojeluvaltuutetut.  

Lisätietoa Espoon kaupungin 
työsuojeluvaaleista löytyy Essistä. 

 

 

 

JHL:n jäsen, miten ammattiliittosi pitää muuttua? Sano se 
ääneen! 

JHL vaikuttaa suoraan suomalaiseen työelämään. Ylintä päätösvaltaa 

liitossa käyttää edustajisto. 

Sinusta voi tulla edustajiston jäsen vaaleissa, jotka pidetään 

helmikuussa 2022. Edustajistossa äänesi kuuluu, on ammattisi sitten 

bussikuski tai lähihoitaja ja puhutpa kotikielenä turkua tai somalia. 

 

JHL:n vaalit pidetään 7.2.–1.3.2022. Laita päivät muistiin ja anna 

äänesi kuulua! Tarjoamme lisätietoa JHL:n vaaleista syksyllä 2021. 

Työ muuttuu ja ammattiliitto uudistuu. Edustajistossa sinä päätät 

JHL:n tulevaisuuden suunnan. 

Mikä on sinun äänensävysi? 

Jäsen, tule 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. 

lisätietoja https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/jhln-vaalit-2022/ 

 

https://espoo920.jhlyhdistys.fi/edunvalvonta/luottamusmiesvaalit/
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Henkilosto/SitePages/Ty%C3%B6suojeluvaalit-syksyll%C3%A4-2021.aspx
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/jhln-vaalit-2022/


 

Drive-in-elokuva: Bohemian Rhapsody 

Tervetuloa maksuttomaan drive-in-elokuvanäytökseen perjantaina 24.9.2021 Vermon raviradan 
parkkipaikalle, jossa esitetään elokuva Bohemian Rhapsody. Osoite Vermoon: Valjakkotie 1, 02600 Espoo 

Näytökseen on sitova ennakkoilmoittautuminen ja paikkoja on 80 autolle. Autossa voi olla enemmän kuin 
kaksi henkilöä mutta takapenkiltä voi olla näkyvyys huono.  

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen 869vapaaaika@gmail.com 23.9. asti. Kerro ilmoittautumisessa 
nimi, osallistujien määrä, puhelinnumero, jäsennumero sekä elokuvailtaan käytettävän auton rekisterinumero, 
sillä paikan varanneet pääsevät alueelle sen perusteella.  

Saavuthan paikalle viimeistään klo 19:45, koska autojen asetteluun parkkipaikalle menee aikaa noin 45 
minuuttia. Autoja ei sijoitella saapumisjärjestyksessä, vaan koko järjestyksessä niin, että isot autot sijoitellaan 
taakse/sivuille. Elokuva alkaa noin klo 20:30. 

Parkkipaikalle tuodaan 2 Bajamajaa. Tapahtuma on päihteetön.  

Yhdistys tarjoaa 2 x limu & popcorn / auto.  
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