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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 18.9.2018
Hyvää helteisen kesän jälkeistä aikaa ja hyvää syksyn odotusta.
Ensiksi pahoittelut edellisen tiedotteen puuttumisesta kesäkuun
lehden välistä. Asialle ei enää mitään voi, mutta sekin tiedote on
luettavissa meidän jytymetropoli.fi-sivuilta niin kuin kaikki
aikaisemmatkin tiedotteet.
Keväällä vielä hallituksessa ja eduskunnassakin arvottiin ja kesän alkuun odoteltiinkin
päätöksiä, miten maassamme asioita järjestellään mm. sote- ja maakuntauudistuksen osalta.
Niitä ei silloin tullut eikä niitä ole vieläkään. Toki kesällä tuli maamme hallitukselta ilmoitus,
että uudistus siirtyy alkamaan aikaisintaan 2021. Itse uudistus prosessi lakiehdotuksineen on
nyt perustuslaki- ja sote-valiokunnissa valmistelussa ja ne pitäisi niistä tulla ulos eduskunnan
käsittelyyn marras- tai joulukuussa. Pääseekö eduskunta käsittelemään asiaa tänä syksynä
vai ei ja, jos pääsee niin hyväksyykö vai ei.
Nyt on spekuloitu sillä, että uudistus ”kaatuu eteenpäin” eli valmistelu jatkuisi, mutta
loppukeväästä valittava seuraava eduskunta vasta veisi asioita eteenpäin – minkälaisina ja
mitä asioita on silloin kysymyksenä.
Tällä hetkellä ay-järjestöt osoittavat mieltään hallituksen valmistelussa olevasta esityksestä
pienten yritysten ”irtisanomissuojan” heikentämisestä. Liittomme Jytykin on tehnyt
päätöksiä osallistumisesta työtaistelutoimenpiteisiin, jotka käytännössä ovat ylityö- ja
vuoronvaihtokieltoja. Nämä toimenpiteet ovat ehkä tämän ilmestyessä jo takanapäin, mutta
voi olla, ettei nämä asiat tähän jää.
Jytyssä järjestetään myös tänä syksynä luottamusmiesvaalit, joissa eri työnantajille valitaan
pää- ja luottamusmiehet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi eli vuosiksi 2019-2020. Jos olet
kiinnostunut luottamusmiehen tehtävistä, niin ole yhteydessä omaan ammattiosastoosi.
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Erityisesti niillä työnantajilla, joissa ei ole Jytyläistä luottamusmiestä, pitäisi jonkun innostua
aiheesta – koulutus ja toiminnan tuki kyllä löytyy ammattiosastoista, meiltä yhdistyksestä tai
liitostamme.
Lokakuussa kokoontuu ammattiosastomme vuosikokouksiinsa, joissa valitaan mm. omat
johtokunnat sekä ehdokkaat yhdistyksemme hallitukseen ja valtuustoon. Tässä tiedotteessa
on kutsut kaikkien ammattiosastojen kokouksiin, joten kannattaa kurkata aika ja paikka ja
tulla mukaan kokoukseen. Kokouksissa kuulee ajankohtaisia asioita ja saa (tietääkseni) hyvää
ruokaa – ole siis aktiivinen ja tule mukaan – vain osallistumalla voit vaikuttaa valintoihin ja
asioihin.
Ja tärkein asia lopuksi. Mikäli sinulla on tai tapahtuu omalla työpaikallasi tai itselläsi jotain
sellaista, mitä ei pitäisi olla, niin ota yhteyttä luottamusmieheesi. Toki puhu ensin esimiehesi
kanssa. Luottamusmies on sinun tuki ja turva monessa asiassa – kannattaa ottaa yhteyttä
mieluummin liian aikaisin, kuin vasta silloin, kun asiat ovat menneet jo liian solmuun.
Nauttikaa syksystä, ottakaa energiaa talteen ja pitäkää itsestänne huolta, olipa tilanteenne
sitten millainen – töissä, sairaslomalla, opiskelemassa, työttömänä tai eläkkeellä…
Jussi

JOA-AMMATTIOSASTO
Yhdistyksemme saa uuden ammattiosaston, kun valtakunnallinen Jytyn opetusalan yhdistys
JOA (entinen ATL) lakkauttaa itsensä ja muuntuu meidän yhdistykseemme JOAammattiosastoksi. Samalla uuteen JOA-ammattiosastoon siirtyy HELKO-ammattiosastosta
siellä olevat opetusalan jäsenet.
Tässä muutoksessa JOA:ssa työskennellyt Leea Järvinen siirtyy Jyty Metropoli ry:n
palvelukseen talousasioita hoitamaan, mutta hän jatkaa JOA:laisten kanssa myös
edunvalvonta- ja muissa ammattiosaston perinteisissä tehtävissään.
Tervetuloa JOA:laiset yhdistykseemme – olkaa aktiivisia ja tehdään ammattiosastosta
yksityisen opetusalan edunvalvonnan keulakuva.
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AMMATTIOSASTOJEN VUOSIKOKOUKSET
Lokakuun aikana järjestetään ammattiosastojemme vuosikokoukset. Virallisesti niissä
käsitellään sääntöjen mukaisesti vuosittain toimintakertomus, tilinpäätös sekä tehdään
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi tehdään erilaisia valintoja.
Tänä vuonna valitaan ehdokkaat puheenjohtajaksi sekä valtuutetuiksi yhdistyksen
valtuustoon ja jäsenet tarvittaessa yhdistyksen hallitukseen sekä valitaan ehdokas
yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Tässä kutsuna eri ammattiosastojen kokousten ajat ja paikat. Mikäli et tiedä mihin
ammattiosastoon kuulut, niin soita yhdistyksen toimistoon, niin saat varmistuksen asiasta.
Ammattiosastosi lähettää sinulle sähköpostia, missä on tarkempaa tietoa mm.
ilmoittautumisista.
VANTAAN AMMATTIOSASTO
Tiistai 16.10. klo 16.00 ravintola Oklahoma, Tikkuraitti 15.
HeSYLi-AMMATTIOSASTO
Keskiviikko 17.10. klo 16.30 Jytyn tiloissa, Asemamiehenkatu 4, 9 krs.
JOA-AMMATTIOSASTO
Maanantai 22.10. klo 16.30 Jytyn tiloissa, Asemamiehenkatu 4, 9 krs.
HAL-, KASKO-, KUVA-, KYMPPI- ja SOTE-AMMATTIOSASTOT
Keskiviikko 24.10. klo 17.00 Kallion virastotalossa. Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 16.00- ja
jatkuu kunkin ammattiosaston kokouksilla neuvotteluhuoneissa.
HelKo-AMMATTIOSASTO
Torstai 25.10. klo 17.00 Sokos Hotelli Vaakunassa, Asema-aukio 2.
HUS-AMMATTIOSASTO
Tiistai 30.10. klo 17.00 Kallion virastotalossa. Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 16.00.
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YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS - KUTSU
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään torstaina 1.11.2018 klo 17.00 Jytyn tiloissa
Asemamiehenkatu 4, 9 krs:ssa.
Kokous pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti joka toinen vuosi ja siinä valitaan
seuraavan valtuustokauden valtuutetut yleisvaroineen ammattiosastojen vuosikokousten
esitysten perusteella. Kokouksessa valitaan myös valtuuston puheenjohtaja
ammattiosastojen esitysten pohjalta.
Ilmoittautumiset toimistoomme Niina Karoselle.

100-VUOTISJUHLAVUODEN KALENTERI JOKAISELLE
Ensi vuonna juhlistetaan yhdistyksemme 100-vuotisen historian taivalta. Ensimmäisenä
merkkinä siitä on kaikille jäsenille postitse jaettava vuoden 2019-almanakka.
Käy siis tarkastamassa Jytyn uudistuneessa Jässärissä osoitetietosi!
Juhlavuotta juhlistetaan muutenkin monella tapaa, niistä sitten lisää ensi vuonna.

STANSVIKIN KESÄT
Stansvikin kesäkoti palveli jälleen viime kesänä jäseniämme monella tapaa. Osa vietti kesää
omissa mökeissään ja osa asui viikkovuokrauksella viikon tai jopa koko kesän. Lisäksi moni
käytti Stansvikia tenniksen pelaamiseen, kajakeilla yms. liikkumiseen merellä, jotkut vaan
muuten nautti kauniista ympäristöstä ja toki moni kävi syömässä maukasta lounasta tai
iltapalaa Stansvikin ravintolassa. Ja taisihan kaikki saunat lämmetä lähes joka päivä.
Ensi kesän osalta on vielä joitain asioita auki mm. Lahdensivun puolella, mutta eiköhän taas
joitain ratkaisuja löydetä.
Tänä kesänä moni uusi käyttäjä löysi Stanarin ja sitä samaa kehitystä pyrimme jatkamaan ja
mainostammekin ensi talvena Stanaria kaikille Jytyläisille – Stanari on aika merkittävä
jäsenetu.
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00520 Helsinki
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