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TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 6.12.2017
Näyttää kuitenkin siltä, että jokaiselle sieltä on
tulossa jonkinlainen palkankorotus. Onhan
moni erityisesti vientiteollisuuden liitoista jo
sopinut n. 1,5% vuosittaiset korotukset käsittävät ratkaisut. Minkälainen ratkaisu meille julkisen puolen väelle tulee lopulta, on siis vielä
täysin levällään.
Erityisesti naisten ja miesten palkkaerojen kaventaminen tulee olemaan neuvotteluissa iso
haaste ja pahaa pelkään, että siihen ei tällä kierroksella tule ainakaan parannuksia. Meneillään
oleva liittokierros ei ole parhain tapa pitkän
ajan palkkatasa-arvo tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta kun niitä keskitettyjä Tupoja ei enää
tehdä, niin tällä järjestelmällä pitää yrittää pärjätä.
Tänään, tätä kirjoittaessani, vietetään suomen
100. juhlavuoden merkeissä Itsenäisyyspäivää.
Maa on eilisen jäljiltä valkea ja aurinkokin
vilahtelee eli luonto on mukana juhlistamassa
arvokasta juhlaamme omalla panoksellaan.
Tänään on kaikkien syytä muistella erityisesti
niitä, jotka itsenäisyytemme varmentaneet
omalla panoksellaan ja tämän nykyisen Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneet.
Vaikka minä tätä nyt itsenäisyyspäivänä kirjoitankin, niin te luette tätä juuri Joulun alla. Toivottavasti Joulurauha pikkuhiljaa alkaa laskeutua itse kullekin teille omiin koteihinne.
Osa teistä saattaa Joulun aikana joutua olemaan
myös töissä, toivottavasti niissäkin paikoissa
Joulun sanoma näkyy jollain lailla.
Sitten näihin meneillään oleviin asioihin.
Meidän jäsenten osalta käydään parhaillaan
neuvotteluja tulevan vuoden, ehkä reilun kahdenkin, palkka- ja muista tes-ratkaisuista. Nyt
ei pysty muuta kuin arvailemaan mitä tapahtuu,
onhan varsinaisten neuvottelujen takaraja vasta
tammikuun lopulla.

Mahdollisesti tuleva maakunta- ja soteuudistus
on myös hivenen vaikeuttamassa näitä tesneuvotteluja, kun maakunnalle pitäisi rakentaa
ihan uusi työehtosopimus. Mikä ja minkälainen
se on, on täysin auki. Joillakin liitoilla on siihenkin omia intressejään omista sopimuksista
lähtien, joten vaikeuskerrointa tulee lisää.
Tällä(kin) hetkellä natisee koko maakuntauudistuspaketti.
Meneillään oleva soteen liittyvä valinnanvapaus-lausuntokierros on näyttämässä siltä, että
kukaan ei ole tyytyväinen. Jos ja varmaankin
kun, lausunnot ovat todella kriittisiä, niin jatkovaiheet hankaloituvat todenteolla.
Poliittisilla sopimuksilla on sovittu, että maakuntauudistus ja sote-valinnanvapaus kulkee
käsikädessä, ei toista ilman toista. Lopputuloksena tästä, ainakin näin yksinkertaisen ihmisen
näkökulmasta, on se, ettei koko uudistusta taida tulla.
Tämä on määrätyllä tavalla harmi, koska ainakin monessa kohden sote-uudistuksen tarve
olisi oikeasti olemassa. Tässäkin asiassa
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saamme siis odottaa ensi vuoteen. Lopulliset
päätökset tällä aikataulutuksella pitäisi olla
koko paketista ennen kesää -18.
Uudistuksen sisältöjen kehittämisen eteen tehdään koko maassa ja Uudellamaallakin koko
ajan töitä ja niin pitää ollakin. Kuitenkin lopullisia päätöksiä maakunnissa ei voi tehdä ennen
kuin ”isot pojat” ovat valtakunnantason päätöksensä tehneet.
Meistä moni työskentelee sellaisissa tehtävissä,
joissa tulee isojakin muutoksia, jos uudistus
etenee. Erityisen tärkeää onkin nyt pysyä mukana ja olla vaikuttamassa niihin kohtiin aina,
mikä eteen tulee.
Tämä sama asiahan on hyvän yhteistoiminnan
mukainen ihan jokapäiväisissä työtehtävissä.
Vaikka meidän kunkin roolit ovatkin joskus
vaikuttamismielessä pieniä, niin jokaisen olisi
hyvä näissä asioissa tehdä parhaansa.
Ilman henkilöstön panosta ei mikään järjestelmä toimi eikä varsinkaan kehity. Toisaalta monessa asiassa tulee luopumisen tuskaa, kun
totutuista työtavoista tai -tehtävistä pitää luopua kokonaan tai muuttaa niitä. Ja monelle
saattaa työnteon muuttaminen olla valitettavasti myös laadusta luopumista ja se ei tunnu kenestäkään kivalta.
Lopuksi oman yhdistyksemme asioihin.

jäsenemme osalta muutoksia työpaikoille on
tulossa. Ensi vuoden aikana tiedämme mihin
työnantajamaailma on menossa, joten meidän
joustava ammattiosastorakenteemme on onneksi hyvä vastaus moneen asiaan.
Nyt jo Vantaan ja HUS:n ammattiosastot ovat
tuoneet uusia näkökulmia jäsenten asioiden
hoitoon ja se on hyvä asia, se.
Yhdistyksemme hallitus. pääluottamusmiehet
ja muutkin aktiivit pyrkivät omissa tehtävissään/paikoissaan vaikuttamaan siihen. että
meidän näkemys asioista tulee riittävästi näkymään tulevissa ratkaisuissa, mitä ne sitten
kulloinkin ovatkaan.
Vuoden alusta alkaa uusi työsuojelutoimijoiden
kausi. Yhdistyksen jäsenistä ainakin kuusi toimii jatkossa päätoimisina työsuojeluvaltuutettuina omissa organisaatioissaan ja muutama
oman toimensa ohella sekä I varoina. Tsemppiä siihenkin, haastavaan tehtävään.
Tässä kohtaa vuotta kiitänkin kaikkia meidän
asioita edustuksellisesti edustaneita toimijoita,
niin yhdistyksen hallituksessa, ammattiosastojen johtokunnissa, pää- ja luottamusmiestoiminnassa, työsuojeluasioissa tms. hyvästä työstä tänäkin vuonna ja tsemppiä tulevaan, aina
vaan haastavampaan vuoteen.
Näillä mennään kohti Joulua ja vuotta 2018,
terveisin Jussi

Yhdistyksemme organisoinnin tulevaisuus on
varmasti aika haastavaa, koska monen meidän

JÄSENLEFFA 17.1.2018
Keskiviikkona 17.1. avataan yhdistyksemme vuosi 2018 yhteisellä jäsentapahtumalla.
Olemme varanneet oman Wonder-leffan näytöksen Kaisaniemenkadun Kinopalatsista.
Tapahtuma on keskiviikkona 17.1. alkaen klo 17.00, siten että pidämme alkuun pienen ayajankohtaispläjäyksen ja itse leffa alkaa klo 17.30. Tapahtumaan sisältyy popcornit limsalla.
Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti e-maililla toimistoon niina.karonen@jytyliitto.fi, 140 ensimmäistä pääsee mukaan. Tapahtuma on maksuton!

jäsentiedote 6/2017

2018 ALLAKAT
Jos sinulla on vielä tarvetta vuoden 2018 yhdistyksen allakalle, ota yhteyttä yhdistyksen toimistoon,
niin saat sen tavalla tai toisella.

TERVEISIÄ SYYSVALTUUSTOSTA
Jyty Metropoli ry:n ylin päättävä elin, valtuusto, kokoontui 30.11. puheenjohtajansa Liisa Paavolan
johdolla syyskokoukseensa Kallion virastotalossa. Paikalla kokouksessa oli 42 paikalla.
Valtuuston kokoonpanoon oli tullut hieman muutoksia, kun eritoten Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksessa osa valtuutetuistamme oli vaihtanut toiseen ammattiosastoon, joten he eivät voineet
enää osallistua kokoukseen. Tämän vuoksi mm. valtuustomme toinen varapuheenjohtaja jouduttiin
valitsemaan loppukaudeksi ja valituksi tuli Jari Markkanen Kympistä.
Lisäksi uusien ammattiosastojemme, VANTAA ja HUS, edustajat olivat kokouksessa ensimmäistä
kertaa puhe- ja läsnäolo-oikeudella mukana.
Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisten asioiden lisäksi sääntömääräisiä asioita. Uutuutena oli se, että
varsinaisesti valtuusto vain totesi jäsenmaksun tulevalle vuodelle. Syynä tähän oli se, että liittomme
Jytyn valtuusto oli päättänyt omassa syyskokouksessaan sen, että liitossa siirrytään yhtenäiseen jäsenmaksuun. Se on ensi vuonna 1,32% kokonaispalkasta.
Alla 1+13 jäseninen yhdistyksemme hallitus, jonka tehtävänä on vastata yhdistyksen käytännön toiminnasta vuonna 2018.
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet:

Arja Hellstén, ASSISTENTTI, KYMPPI
Seppo Ilvonen, VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, HAL
Ilkka Konola, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, SOTE
Eeva Laine, HAMMASHOITAJA, SOTE
Maija Laitila, SOSIAALIOHJAAJA, SOTE
Merja Liespalo, SUUNNITTELUSIHTEERI, HelKo
Sari Nieminen, KOORDINAATTORI, HeSYLi
Arja Eloranta, HALLINTOSIHTEERI, KUVA
Kaarina Salminen, HALLINTOSIHTEERI, HAL
Kaisa Soininen, PÄÄLUOTTAMUSMIES, KASKO
Kirsi Jaakkola, SOSIAALIOHJAAJA, KASKO
Eeva Vaittinen-Korkala, PUHELUNVÄLITTÄJÄ, HUS
Heidi Korpela, PALVELUNEUVOJA, VANTAA

Nina Huovilainen, HR-ASIANTUNTIJA, KYMPPI
Marja Juppi, TUOTANTOASSISTENTTI, HAL
Helena Krouvi, TOIMISTOSIHTEERI, SOTE
Katariina Ilves, SUUNNITTELIJA, SOTE
Tuija Hakkarainen, KOULUTUSSIHTEERI, SOTE
Tarja Rynö, SIHTEERI, HelKo
Airi Vahvaselkä, MAKSULIIKENTEENHOITAJA, HeSYLi
Antti Pajala, TIETOPALVELUVIRKAILIJA, KUVA
Sirpa Malin, PALKKASIHTEERI, HAL
Pirjo Meriläinen, KOULUSIHTEERI, KASKO
Pihla Alava, ERITYISSUUNNITTELIJA, KASKO
Anne Vartio, KOULUTUSSIHTEERI, HUS
Sari Luostarinen, PERHETYÖNTEKIJÄ, VANTAA

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Tilintarkastusrengas Oy:stä Kai Salmivuori, HT-tilintarkastaja ja
toiminnantarkastajaksi Jari Ritari, JHTT-tilintarkastaja (HAL).
Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki

Puheenjohtaja
Jussi Ruokonen
050 324 2340
jussi.ruokonen@hel.fi

facebook.com/jytymetropoli

jytymetropoli.fi

Jäsenpalvelusihteeri
Niina Karonen
050 342 3217

niina.karonen@jytyliitto.fi
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Hyvää Joulua
ja rauhallista vuotta 2018 kaikille tutun joululaulun sanoin
toivottavat
Jyty Metropolin tontut
Niina, Leea ja Jussi
Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy;
Sinne saattaa löytää, vaikka paikallansa pysyy.
Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa,
itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa.

Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta.
Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta.
Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä,
Joulumaa jos jokaiselta löytyy sydämestä.

Joulumaasta kuvitellaan paljon kaikenlaista.
Kuinka toiveet toteutuu ja on niin satumaista.
Voi, jos jostain saada voisin suuren puurokauhan,
sillä antaa tahtoisin mä maailmalle rauhan.

Joulumaa on muutakin kuin pelkkää toiveunta.
Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta.
Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä,
Joulumaa, jos jokaiselta löytyy sydämestä.

Joulumaasta uskoo moni onnen löytävänsä.
Mutta sepä kätkeytyy tai narraa etsijänsä.
Onnea kun mikään mylly valmiiksi ei jauha,
itsestään on löydettävä ihmisen vain rauha.

