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TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 26.1.2018
Hyvää alkanutta vuotta kaikille vielä kerran.
Talvi on kohta taittunut kevääseen, ehkä, tai sitten on tapahtunut lähes ihme
ja talvi on tullut ja jäänyt. Tätä kirjoittaessani on ilmat vaihdelleet viikon
aikana kymmenen asteen pakkasesta neljän asteen lämpöön.
Tämä viikko päättyy presidentinvaaleihin ja uusi presidentti on valittu suoraan ensimmäisellä kierroksella. Tai sitten on tulossa toinen kierros ja ratkaisu nähdään vasta sen jälkeen. Toivottavasti kävitte äänestämässä ja, jos vielä
on tarve, niin vielä uudestaankin käytte täyttämässä kansalaisvelvollisuutenne.
Ensi viikolla eli tammikuun lopussa on myös h-hetki meidän julkisen alan työntekijöiden osalta tesneuvotteluissa. Tammikuun loppuun mennessä pitäisi olla neuvottelutulos valmiina. Tätä kirjoittaessani ei valitettavasti vielä ole oikeastaan mitään uutisoitavaa aiheen ympäriltä. Voisi kuitenkin veikata, että kun tammikuun loppu lähestyy, niin neuvottelut tiivistyvät. Tästä aiheesta lienee viestejä tullut
riittävästi siinä vaiheessa, kun luette tätä tekstiä, ettei minun kannata ruveta arvailemaan sopimusten
sisällöistä. Mutta jos ei tuloksia ole tullut neuvotteluissa, olemme valmistautumassa lakkoihin – näinköhän sadan vuoden ajan ensimmäinen lakko oikeasti on tulossa??
Vaikka maakunta- ja soteuudistuksessa ei oikeasti ole vieläkään tullut lopullisia päätöksiä niin
vankkurit vyöryy Uudellamaalla eteenpäin. Lukematon määrä ammattilaisia on rekrytoitu Uudenmaan
maakunnan hankkeisiin tekemään uutta maakuntaa. Asioita valmistellaan eteenpäin ajatuksella, että
tehdään tosissaan hyvää ja turvallisesti. Mukana on jo tuhansia työntekijöitä jossain roolissa, mutta
pitää muistaa, ettei vielä voi päättää oikein mistään vaan vasta valmistella. Oikeasti päätöksentekijät
tulevat vasta maakuntavaalien jälkeen vuoden 2019 alkupuolella. Maltetaan siis odotella.
Tämä vuosi on Jytyliiton 100. vuosi eli liittomme juhlii koko vuoden ja sen pitäisi näkyä myös meidän jäsentapahtumissa. Miten se on vielä avoinna, mutta
osallistumalla joko yhdistyksen tai ammattiosastojen juttuihin, näet myös sen
teeman. Isompi jäsentapahtuma tällä teemalla on Jytyn syyspäivät Tampereella
7.-9.9. ja sinne on varattu sadalle Jyty Metropolilaiselle majoitus – kannattaa merkata jo allakkaan ylös.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut ja järjestäytynyt 18.1. ja niistä asioista enemmän oman otsikon
alla.
Samoin Stansvikin kesäkodista on asiaa ja viimeisellä sivulla onkin ensi kesän osalta hakemuslomake niin viikkoasumisen, venepaikkojen kuin kasvimaapalstan osalta.
Näillä mennään vuotta 2018 eteenpäin – paljon on uutta ja ihmeellistä edessä.
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JYTY METROPOLIN HALLITUS 2018
Yhdistyksen hallitus kokoontui 18.1. järjestäytymiskokoukseensa.
Hallituksen I varapuheenjohtajaksi valittiin pääluottamusmies Kaisa Soininen (KASKO) ja II varapuheenjohtajaksi työsuojeluvaltuutettu Heidi Korpela (VANTAA). Lisäksi Stansvik-vastaajaksi valittiin
jo useita vuosia tehtävässä toiminut pääluottamusmies Liisa Paavola (SOTE) ja yhdistyksen nuorisovastaavaksi kylmäkkö Heidi Kontturi (HELKO).
Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 100-vuotta ja sitä ja sen juhlistamista varten perustettiin juhlatoimikunta, jonka vetäjäksi tuli Kaisa Soininen ja jäseniksi Arja Eloranta, Heidi Korpela, Eeva Laine,
Liisa Paavola, Kaarina Salminen ja Eeva Vaittinen-Korkala sekä sihteeriksi jäsenpalvelusihteerimme
Niina Karonen.
Yhdistyksemmehän on perustettu heti liiton perustamisen jälkeen ja perustamispäiväksi tuli silloin
aikanaan 25.2.1919. Aika todennäköistä on, että ensi vuonna tuona päivänä tapahtuu jotain – sitä odotellessa.
Lisäksi päätettiin lukuisa määrä henkilövalintoja, jotka kaikki löytyvät jytymetropoli.finettisivuiltamme.
Hallitus keskusteli myös pitkään tulevien vuosien yhdistys- ja ammattiosastorakenteestamme, jonka
”notkeaa” uudistumiskykyä haastetaan taas kerran mm. maakuntauudistuksen vuoksi.

Kuvassa vasemmalta järjestyksessä Kaisa Soininen, Jussi Ruokonen, Niina Karonen, Heidi Korpela,
Kaarina Salminen, Eeva Laine, Liisa Paavola, Arja Eloranta, Eeva Vaittinen-Korkala, Merja Liespalo,
Seppo Ilvonen, Arja Hellstén, Maija Laitila, Kirsi Jaakkola ja Heidi Kontturi.
Kuvasta puuttuvat Sari Nieminen ja Ilkka Konola.
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KALENTERIT
Vaikka vuosi 2018 on jo pitkällä, niin perinteistä almanakkaakin vielä ehkä tarvitaan. Nyt on vielä
tilaisuus tilata itsellesi yhdistyksen oma kalanteri - niitä on jonkin verran jäljellä.
Laita viesti toimistolle, niin saat kalenterin itsellesi!!
MÖKKI 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.

STANSVIK KESÄLLÄ 2018
Stansvikin kesäkoti on ollut yhdistyksellämme vuosikymmeniä ja toki näin on jatkossakin. Valitettavasti kuitenkin olemme joutuneet luopumaan viime syksynä Lahdensivun ja Koirasaarentien rakennuksista ja meillä on enää varmasti Kartanon puoli rakennuksineen ja mökkikylineen käytössä.
Nuottaniemen puolella olevat rakennukset - Tallbacka, Normén, Huussi ja Lahdensivu - sekä Koirasaarentien varressa olevat – Kaivoshuvila ja Alppimaja – eivät ole enää varmasti meidän käytössä ensi
kesänä. Kesäajan vuokrauksesta kuitenkin neuvotellaan koko ajan ja, jos toiveemme toteutuu, ne tulevat ihan normaalisti käyttöön. Mikäli näin ei käy on oma juttunsa ja se vaatii keväällä mm. talojen
tyhjentämisprosessit, mutta niistä sitten tarvittaessa myöhemmin.
Mikäli kuitenkin asiat sujuvat suotuisasti, tulevat nekin talot mahdollisimman nopealla aikataululla
haettavaksi viikkovuokrauskohteiksi. Eli nyt tämän tiedotteen takana olevalla hakulomakkeella ei
kannata hakea Lahdensivun puolen eikä Koirasaarentien rakennuksia.
Ensi kesän osalta on myös tehty muutos vuokrahuoneiden sisältöihin. Entinen tapa, että huoneissa on
sekä tyynyt että peitot, on jäänyt historiaan ja jokainen vuokraaja tuo tullessaan omat vuodevaatteet.
Tämän on jokaisen syytä huomioida.
Muuten Stansvikin ensi kesään ei ole tulossa isoja muutoksia, huoneiden ja muutenkin hinnat ovat
pysyneet entisellään ja kaikki muutkin palvelut ovat pääosin entisenlaisia.
Hakulomakkeessa on myös kohta venepaikkavarauksille. Te, joilla vene on ollut Stansvikin alueella,
tehkää myös anomus ja uusille veneillekin on tilaa.
Lisäksi alueen kasvimaata on uudistettu ja sinne on mahdollista sijoittaa uusia palstoja, joten samalla
periaatteella kuin veneiden kanssa, laittakaa ruksaus palstakohtaan niin vanhat palstanpitäjät kuin te
uudet halukkaatkin.
Liisa Paavola jatkaa Stansvik-vastaavana ja kesäisin Stansvikin toimisto on perinteisesti auki maanantaisin.
Nähdään Stanarissa kesällä!!
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

HAKEMUSLOMAKE
Hakemukset toimitetaan yhdistyksen toimistoon

 HUONEENVUOKRAHAKEMUS
 KASVIMAAPALSTAHAKEMUS
 VENEPAIKKAHAKEMUS

Hakijan sukunimi ja etunimi

Puhelin

Kotiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Työpaikka

Huvila, josta halutaan vuokrata huone/huoneisto

Varausviikot

Toissijainen vaihtoehto

Varausviikot

Kuinka monta henkilöä tulee asumaan haettuun huonetilaan
Aikuisia ___ henkeä
Lapsia ___ henkeä
Venepaikkahakemus
Kasvimaapalstahakemus
 Laituri
 Uusi
 Rantapaikka
 Jatkava
1. Vuokrausaika on maanantaista – maanantaihin.
2. Vuokraajan vaihtuessa edellinen luovuttaa huoneen/huvilan viimeistään ma klo 12.00 mennessä.
3. Huoneen avaimet luovutetaan vuokralaiselle kartanon toimistosta maanantaisin klo 18-19.
4. Huoneenvuokrausaika on viikkokohtainen ajalla 7.5.-17.9.2018.
5. Asukas tuo omat peitteet, tyynyt ja liinavaatteet sekä huolehtii huoneen siivouksesta ja jääkaapin
sulattamisesta ennen kohteen avaimen luovuttamista.
6. Jos vuokraaja haluaa ottaa lemmikkieläimen mukaan, niin käytössä on ainoastaan Pitkähovi.
7. Mikäli joudut perumaan varaamasi viikon, niin voit tehdä sen ehdoitta kahta viikkoa ennen vuokraaikaa yhdistyksen toimistoon, muuten vuokrauksesta laskutetaan normaali hinta.
Vapautuvia kohteita voi tiedustella kesän aikana yhdistyksen Stansvik-vastaavalta, puh. 09 698 0005.
Kesän aikana kesäkodin alueella on mahdollista harrastaa erilaisia liikunnallisia ja luontoon liittyviä asioita ja
ravintola on käytössä päivittäin. Alueella on suihku ja pyykinpesukoneet.
Alueen saunaa voi vuokrata yhdistyksen toimiston kautta sekä kesäaikana alueelta ns. perhesaunoja.
Tutustu kohteisiin ja hinnastoon kesäkodin sivuilla osoitteessa www.jytymetropoli.fi Stansvikin kesäkoti.

Lisätietoja, toiveita tai muuta kommentoitavaa

Päiväys ja allekirjoitus

Jyty Metropoli ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
jäsenpalvelusihteeri Niina Karonen, puh. 050 342 3217, s-posti niina.karonen@jytyliitto.fi

