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TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 1.11.2017
Marraskuu on jo pitkällä, kun tätä luette. Ja jouluun on aikaa reilu kuukausi.
Ja sitten on jo vuosi 2018 ovella. Tuntuu ettei kissaa ehdi sanoa, kun päivämäärät ja vuosiluvut muuttuvat.
Edellisessä tiedotteessa taisin lupailla, että moni asia olisi tähän mennessä
mennyt eteenpäin, mutta näin ei ole valitettavasti käynyt.
Maakuntauudistus tosiasiassa polkee vähän paikallaan, kun päätöksiä ei
eduskunnasta vielä ole eikä Uudellamaallakaan päätöksentekijöitä ole vielä
olemassa. Ja sitten jotkut puhuvat jopa siitä, ettei koko uudistusta tule ollenkaan.
Sote-asioihin liittyvä valinnanvapaus on ilmeisesti tullut lausuntokierrokselle
näinä päivinä. Jos ennakkotietoihin on luottamista, ei sekään ihan läpihuutojuttu ole, onneksi. Toivottavasti siinäkin asiassa asiantuntijajärki voittaa pelkän politiikan sijaan eikä varsinkaan osaoptimointia
harrastavat lobbarit pääsisi liikaa vaikuttamaan.
Helsingissä on pormestari ottanut roolia niin oman kaupungin kuin koko Suomen asioissa. Se on varmaan hyvä asia. Parhaillaan on kaupunginhallituksissa menossa ”yhteistyösopimus” pks-kuntien kanssa siitä, että nämä neljä kaupunkia pyrkivät löytämään yhteisen sävelen erityisesti pääkaupunkiseudun
elinvoimaisuuden takia. Toivottavasti tämä ajattelu jatkuu myös muissa asioissa – ei nämä kaupungit
vaikkapa maakunta-asioissa vielä ole toisiaan kunnolla löytäneet.
Vantaalla valitaan parhaillaan myös uutta kaupunginjohtajaa. Toivottavasti valinta osuu sen ehdokkaan kohdalle, joka parhaiten ymmärtää kaupunkien yhteistyön merkityksen.
Viikolla 47 Jytyn valtuusto kokoontuu käsittelemään mm. ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Liittohallituksen yhtenä ehdotuksena siellä on Jytyn siirtyminen yhtenäiseen jäsenmaksuprosenttiin ja se olisi 1,32% kokonaispalkasta. Nyt jäsenmaksu on 1,30%.
Liittomme aloittaa seuraavan vuoden neuvottelukierrosta Julkisen alan unionin (ent. Kunta-alan union) puitteissa. Neuvotteluvauhti vasta kiihtyy pikkuhiljaa ja lopullisia ratkaisuja löytynee vasta tammikuun lopulla. Saa nähdä minkälaisia palkankorotuksia onkaan tulossa!
Meidän oma valtuusto kokoontuu 30.11. ja sillä on suunnilleen samoja asioita päätettävänä kuin liitollakin. Meillä on lisäksi mm. henkilövalintoja yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle. Näitä ehdotuksia käsiteltiin ja tehtiin ammattiosastojen vuosikokouksissa lokakuussa.
Tässä tämän hetken viestittelyä ”talvisessa” marraskuussa ja kääntöpuolella on lisää asioita.
Käykää lukemassa myös jytymetropoli.fi -sivuja sekä käykää facebook-ihmiset tykkäämässä meidän
face-sivuista, niin saatte myös lisätietoa asioista ja tapahtumista.
Näillä mennään, Jussi

jäsentiedote 5/2017

2018 KALENTERIT
Yhdistyksemme hankki jälleen jäsenistölle omia Jyty Metropoli-kalentereita. Niitä ei kuitenkaan lähetetä jokaiselle jäsenelle kotiin niin kuin ennen.
Jos haluat itsellesi kalenterin ensi vuodeksi, niin tule meidän jäsentilaisuuksiin, joko yhdistyksen tai
ammattiosaston, vielä tänä syksynä – niissä kaikissa on kalentereita jaossa. Lisäksi kaikilla pää- ja
luottamusmiehillämme on ”allakkavarasto”, joten heiltä voitte myös sitä kysellä.
Yksi tapa on hakea kalenteri yhdistyksemme toimistolta tai laittaa viestiä jäsenpalvelusihteeri Niinalle, niin hän toimittaa niitä myös postitse.

STANSVIK
Stansvikin kesäkodin kesäkausi on taas takana ja uusi on jo odotuksissa monilla. Ensi kesän osalta osa
majoitustiloista on edelleen epävarmuudessa, mutta Stansvikin kartanon alue rakennuksineen ja mökkikylineen on edelleen varmasti käytössä.
Tulevan talven aikana on koko ajan mahdollisuus vuokrata upeata saunaa paljuineen kuten myös itse
kartanoa – käyttäkää näitä mahdollisuuksia hyväksenne!!
MYYTÄVÄNÄ

Stansvikin Uudessakylässä on myytävänä mökki vähintään vuoden yhdistyksemme jäsenenä olleelle
ja lisäksi ostajan tulee olla helsinkiläinen.
Tiedustelut; mökki 50, Irmeli Halinen, gsm 050 409 9858.

TALVIKLASSIKOT
Jääkiekon Talviklassikot pelataan Kaisaniemessä, ensin lauantaina 2.12.2017 Jokerit-SKA Pietari
klo 17.00 ja sitten tiistaina 5.12.2017 HIFK-Kärpät klo 18.30.
Molempiin tapahtumiin on varattu 14 lippua 10 euron omavastuulla. Ilmoittaudu sähköpostilla jompaankumpaan tai molempiin tapahtumiin 17.11. mennessä jäsenpalvelusihteerille. Mikäli halukkaita
tulee enemmän, niin lähtijät arvotaan ja ”voittajille” ilmoitetaan. Tarkoitus on kokoontua Pasilaan
ennen tapahtumaa ja siitä lähteä porukalla tapahtumapaikalle.

PIKKUJOULUT
Pikkujoulut järjestetään 15.12.2017 Stansvikin ravintolassa klo 18- . Illan aikana syödään ja nautitaan
virvokkeita, lauletaan karaokea ja pidetään muutenkin hauskaa.
Ilmoittaudu 5.12. mennessä jäsenpalvelusihteerille, 150 ensimmäistä sopii mukaan ja tähänkin 10 euron omavastuu.
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