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Syksyn Esterin toimituksessa on haasteita, joten syksyn 
tiedottaminen korvataan jäsenkirjeillä sähköpostiin. Lehden 
toimittamisen jatkosta päätetään yhdistyksen 

syyskokouksessa. Huolehdithan, että sähköpostiosoitteesi ja 
puhelinnumerosi ovat jäsenrekisterissä kunnossa 

Jos sinulla on tietojen päivittämisen kanssa ongelmia, niin ole yhteydessä jäsenasianhoitajaan 
Tarja Lehmoseen (tarja.lehmonen(at)espoo.fi) tai Inka Serpolaan (inka.serpola(at)espoo.fi) 

 
Sinustako luottamusmies? 

Syksyn Espoon kunta-alan yhteisjärjestön luottamusmies vaalit 
siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Syynä siirtoon on mahdollinen 
yhdistys rakenteen muutos. Tämän vuoksi vaalit järjestetään marras – 
joulukuun vaihteessa sähköisesti. Tarkempi vaalien aikataulu ja 
vaaleihin liittyvää tietoa on luettavaisessa yhteisjärjestön verkkovivuilta. 
https://espoo920.jhlyhdistys.fi/edunvalvonta/luottamusmiesvaalit/ 

Terveisin vaalitoimikunta 
Espoon kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry 920 

 

Huomenna mennään Korkeasaareen.. 

Lauantaina 19.6. vietimme mukavan ja aurinkoisen perhepäivän Korkeasaaren eläintarhassa 
seuraamassa eläinten touhuja. 

Perhepäivä oli todella 
suosittu tapahtuma ja 
osallistujia oli runsaasti, 
toivottavasti kaikilla oli 
mukava päivä.  
Kiitos kaikille jäsenille ja 
perheille osallistumisesta! 
 

Anu Järvi 

 

 

 

https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fespoo920.jhlyhdistys.fi%2Fedunvalvonta%2Fluottamusmiesvaalit%2F&data=04%7C01%7C%7C9c6bd1c6365e44dc0e9308d979c86839%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637674723904905922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=at7W0g6yyACgnOOBw8So7Zt1pEGYQPwVku1ar58lfzU%3D&reserved=0


 

 

  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue: 

• Hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut 
1.1.2023 alkaen 

• 10 kuntaa 

• 470 000 asukasta 

• 74 % suomenkielisiä, 12 % ruotsinkielisiä, 13 % 
vieraskielisiä 

• Suomi pienoiskoossa: kaupunkikeskuksia, 
maaseutua, erämaata, 150 km rantaviivaa 

• 8500 työntekijää 

• 2 mrd euron vuosibudjetti 

• Pelastuslaitos toiminut alueellisesti vuodesta 
2004 

Liity hyvinvointialueen henkilöstön kahvihuoneeseen! 

Yhteisessä virtuaalisessa kahvihuoneessa pysyt ajan tasalla. Kahvihuoneen kautta löydät ajankohtaiset 
henkilöstöaineistot ja tallenteet. Voit myös osallistua kehittämiseen ja keskusteluihin. Perjantaikahvit järjestetään 
joka viikko klo 13 teams-kokouksena. Jos et ehdi paikalle, voit katsoa esittelyn tallenteena Henkilöstön 
kahvihuoneessa 

• Kirjaudu tästä, jos olet jo liittynyt  

• Jos et ole vielä liittynyt, lue ohjeet tästä 

Sote-hankkeen julkiset kanavat ovat muuttuneet hyvinvointialueen kanaviksi 

Twitteristä ne löytyvät tunnuksella @LUhyvinvointi ja Facebookista tunnuksella 
@LansiUudenmaanHyvinvointialue. 

Kysy Espoon nimistöstä! 

Bembölen lähellä, Miilukorven ja Vesirattaanmäen 
välissä on pienessä joessa hieno koski. Ulkoilen siellä 
aina välillä, ja minua kiinnostaisi tietää, mitä nimiä 
siihen paikkaan liittyy! 

Inka Serpola 

 

 

Sami vastaa! 

Koskesta ja myllystä on otettu aiheita kosken 
molemmin puolin oleville asuinalueille. Lännessä on 
kulmakunta nimeltä Ylämylly, joka on osa Miilukorpea. 
Kosken itäpuolella on puolestaan Vesirattaanmäki. Itse 
koski saa kuohua rauhassa rakentamiselta, sillä se on 
luonnonsuojelualuetta. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.lu-palvelut.fi%2Fgo%2F8583452-294989-51974225&data=04%7C01%7C%7C67ce15329a564ebf1b7c08d979ed1fc1%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637674881832077224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5Ra3aUEZxyLtQyXnKJ%2Bn649rhzMoWmTTV1wjcPWENrs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuutiskirje.lu-palvelut.fi%2Fgo%2F8583438-776897-51974225&data=04%7C01%7C%7C67ce15329a564ebf1b7c08d979ed1fc1%7C6bb04228cfa542139f39172454d82584%7C1%7C0%7C637674881832077224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HDfGmHtUm5kY0XY1aE3hCVl%2FECT3fyNJ7Rpt4RKKANk%3D&reserved=0


 

 

Koskessa oli entisaikaan kaksi vesivoimalla pyörinyttä 
myllyä, toinen kosken yläosassa ja toinen alaosassa. 
Niillä oli ruotsinkieliset nimet Övre kvarn ja Nedre 
kvarn. Alueennimi Ylämylly – Övre kvarn muodostettiin 
1984. Vastaavasti kadunnimenä on Ylämyllyntie. 

 

Vesirattaanmäen talot on rakennettu 2000-luvun 
puolella, ja myös alueennimi Vesirattaanmäki – 
Vattenhjulsbacken annettiin noin 20 vuotta sitten. 

Vesirattaanmäki on lisäksi kadun ja puiston nimenä. 
Toinen asuntokatu on Vesirattaantie. Nimissä on 
aiheena vesiratas, myllyn osa. 

Myllyn osien mukaan on annettu myös 
viheralueennimet Rattaanpyöränranta ja Rattaansiipi. 
Myllyistä alempi on aiheena nimessä Alamyllynpolku. 

Joki on nimeltään Glomsinjoki – Glomsån. Nimensä 
joki on saanut siitä, että kosken alapuolella on ollut 
kylä nimeltä Gloms. Joki saa vetensä Bodominjärvestä 
ja sen ympäristöstä. Koskeakin on tietenkin voitu 
tarpeen tullen kutsua jollain nimellä, varmaankin 
myllyn tai kylännimen mukaan, mutta tämän kosken 
nimeä ei ole tallennettu paikannimikokoelmiimme. 

Myllyistä on vielä jäljellä koskessa jännittävän näköisiä 
kiviraunioita. Glomsinjoen koski on hieno käyntikohde 
kaikkina vuodenaikoina, ja kuohut ovat erityisen 
näyttäviä keväällä lumien sulamisen aikaan tai kovan 
sadejakson jälkeen! 

Koskeen voi parhaiten tutustua ulkoilutieltä, jonka nimi 
on Purohyrränpolku. Se taas on saanut nimensä 
Glomsinjoessa elävästä uhanalaisesta hyönteislajista, 
purohyrrästä. 

Sami Suviranta 

 
 

Mikä on sinun äänensävysi? 
 
 
JHLn 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 aukeaa 1.10.    
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/jhln-vaalit-2022/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

Yhdistyksen syyskokous 25.11.2021 klo 18:00 
alkaen 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin ja julkaistaan myös 
yhdistyksen verkkosivuilla. 

  
 Tietoa yhdistyksestä! 

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/jhln-vaalit-2022/
https://espoojhl869.jhlyhdistys.fi/tapahtumat-ja-vapaa-aika/
https://espoojhl869.jhlyhdistys.fi/yhdistyksemme-2/

