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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 5.12.2018
Suomen Itsenäisyyspäivä on tulossa, kun tätä tekstiä kirjoitan.
Vaikka tätä Suomen juhlapäivää on vietetty jo yli sata kertaa, niin
aina se on yhtä mieltä ylentävää.
Liittomme Jytykin on koko vuoden juhlistanut omaa 100-vuotiasta
taivaltaan monilla tavoin. Sekä liiton että Suomen historia nivoutuu tavallaan hyvin yhteen,
onhan tarina monessa mielessä molemmilla sama. Sadan vuoden aikana Suomi ja liittomme
on kulkenut pitkän matkan ja sekä yhteiskuntamme kuin myös ay-toimijamme ovat
saavuttaneet määrätyn kehityspisteen. Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan
kummallekin.
Historian saavutukset eivät nimittäin jatkossa paina mitään, koska uusi sukupolvi syntyy aina
siihen todellisuuteen, mikä on menossa – ei monikaan ”tavis” mieti, mitä vaikkapa
kuusikymmentäluvun alussa tapahtui. Mustavalkotelevisio oli silloin viimeisintä tekniikkaa ja
silloin mietittiin onko se oikeasti kaikkien saavutettavissa. Nyt on jo osalla
varhaiskasvatusikäisistä oma tietokone taskussa ja kaikki maailman tieto näppäilyn takana.
Tässä nopeassa muutoksessa juhlistamme ensi vuonna oman yhdistyksemme 100-vuotta.
Meidänkin yhdistyksen toiminnan edunvalvonnan mietinnässä pitää olla esillä se, mitä
seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Toivottavasti löydämme yhdessä vastauksia.
Joka kirjoituksessani viima vuosina on ollut pieni juttu maku- ja soteasiaa, niin nytkin. Soteja maakuntauudistus seisoo paikoillaan, tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa. Kun se
sieltä jossain vaiheessa ensi vuonna tulee ulos ja menee takaisin sosiaali- ja
terveysvaliokuntaan, on kenties tämänhetkisen eduskunnan kausi loppunut tai ainakin
loppumassa. Mitä sitten siitä seuraa, on suuri arvoitus.
Yhdistyksemme valmistautuu koko ajan siihen, että yhteiskunnassamme ja
työnantajakentässä tapahtuu muutoksia. Ja sen pitäisi tarkoittaa myös liittoomme Jytyyn
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uudistamishenkeä, mutta se ei tunnu olevan kovin lähellä. Meidän
toimintasuunnitelmassamme on yhtenä tavoitteena edunvalvonnan edelleen keskittäminen
yhdistyksellemme niillä työnantajilla, mitkä meidän toiminta-alueeseen kuuluu. Tähän
osioon kuuluu myös varautuminen mahdolliseen maakuntauudistukseen ja tulevaan
”jättityönantajaan”. Se, että asioita keskitetään pitää tarkoittaa myös toiminnan
tehostamista ja samalla aktiivien määrän kasvattamista jokaiselle työnantajalle ja siinä meillä
on vielä paljon työtä. Mm. liian monelta työnantajalta ja -paikalta puuttuu vielä pää- tai
luottamusmies ja se ei ole hyvä asia.
Kun tätä kirjoitan juhlapäivän aattona niin te luette tätä juuri ennen Joulua. Sehän avaa tässä
samalla mahdollisuuden esittää ”joulutoiveen” – olkaa ensi vuonna ja siitä eteenpäin
aktiivisia jäseniä – sillä saamme parempaa aikaan tulevaisuudessa.
Samalla toivotan tässä vähemmän jouluisessa tekstissäni teille kaikille Hyvää ja Rauhallista
Joulua ja parempaa ensi vuotta. Jussi

JYTY METROPOLIN JUHLAVUOSI
Juhlavuotemme aloitettiin sillä, että kaikki jäsenemme saivat yhdistyksemme oman allakan.
Toivottavasti sille tulee käyttöä.
Perustamispäivänämme 25.2. juhlistamme juhlapäivää kutsuvierastilaisuudella Helsingin
kaupungintalolla. Jos olet halukas tulemaan mukaan, niin osallistu oman ammattiosastosi
järjestämään arvontaan juhliin pääsemiseksi – valitettavasti kuitenkaan kaikki halukkaat
eivät mahdu tähän juhlaan mukaan.
Toukokuun 18.5. järjestetään koko perheen juhla ja syyskuussa 7.9. varsinainen jäsenjuhla,
molemmat Stansvikissa. Niistä sitten ensi vuonna lisää!

MYYTÄVÄNÄ
Stansvikin Uudessakylässä on myytävänä mökki vähintään vuoden yhdistyksemme jäsenenä olleelle
ja lisäksi ostajan tulee olla helsinkiläinen.
Tiedustelut; mökki 33, Marja Ounaskero, gsm 045 2362 880.
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TERVEISIÄ SYYSVALTUUSTOSTA
Jyty metropolin oma valtuusto kokoontui 4.12. syyskokoukseen, jossa mm. päätettiin uusi
yhdistyksen hallitus, toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Jäsenten kannalta olennainen asia on se, että jäsenmaksumme pysyy edelleen kohtuullisena eli se on
1.32% kokonaisansioista.
Kokouksessa valtuusto järjestäytyi ja jo varsinaisessa kokouksessa valitun valtuuston puheenjohtaja
Liisa Paavolan (SOTE) lisäksi puheenjohtajiston muodostavat Jari Markkanen (KYMPPI) ja Maija Isola
(KASKO).
Uutena asiana valtuustossamme oli julkilausuma, joka välitetään Jytyn puheenjohtajalle ja liiton
hallitukselle ja liittovaltuustolle. Julkilausuman voi lukea nettisivuiltamme.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ruokonen (SOTE) ja hallitukseen valittiin erovuoroisten
tilalle uusia siten, että hallituksen koko on 1+13.
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet:

Arja Eloranta, HALLINTOSIHTEERI, KUVA

Antti Pajala, TIETOPALVELUVIRKAILIJA, KUVA

Tuija Hakkarainen, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, SOTE

Eeva Laine, HAMMASHOITAJA, SOTE

Arja Hellstén, ASSISTENTTI, KYMPPI

Anne Renqvist, TALOUSSUUNNITTELIJA,
KYMPPI

Kirsi Jaakkola, SOSIAALIOHJAAJA, KASKO

Pihla Alava, ERITYISSUUNNITTELIJA, KASKO

Ilkka Konola, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, SOTE

Helena Krouvi, TOIMISTOSIHTEERI, SOTE

Heidi Korpela, PALVELUNEUVOJA, VANTAA

Sari Luostarinen, PERHETYÖNTEKIJÄ,
VANTAA

Merja Liespalo, SUUNNITTELUSIHTEERI, HelKo

Mirjami Vuori, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, HelKo

Sari Nieminen, KOORDINAATTORI, HelKo

Airi Vahvaselkä, MAKSULIIKENTEENHOITAJA
HelKo

Eeva Puttonen, JOHDON SIHTEERI, JOA

Seija Saarela, IT-TUKIHENKILÖ, JOA

Kaarina Salminen, HALLINTOSIHTEERI, HAL

Marja Juppi, TUOTANTOASSISTENTTI, HAL

Kaisa Soininen, PÄÄLUOTTAMUSMIES, KASKO

Pirjo Meriläinen, KOULUSIHTEERI, KASKO

Tuuli Urpela, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, HUS

Katja Manninen, PUHELUNVÄLITTÄJÄ, HUS

Eeva Vaittinen-Korkala, OSASTONSIHTEERI, HUS

Anne Vartio, KOULUTUSSIHTEERI, HUS

Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki

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

Jäsenpalvelusihteeri
Niina Karonen
050 342 3217
niina.karonen@jytyliitto.fi

facebook.com/jytymetropoli, instagram.com/jyty_metropoli_ry, jytymetropoli.fi

Talousasiantuntija
Leea Järvinen
040 730 7277
leea.jarvinen@jytyliitto.fi
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Hyvää Joulua
ja rauhallista vuotta 2019 kaikille
toivottavat Jyty Metropolin tontut
Niina, Leea ja Jussi
Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa,

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta:

järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa,

Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta.

varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen,

Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.

järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa.

Kiitollisna siemenen ota kyllä sulta.

Pienen pirtin portailla oli tyttökulta:

En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta.

Tule varpu, riemulla, ota siemen multa!

Olen pieni veljesi, tulin taivahasta.

Joulu on, koditon varpuseni onneton,

Siemenen pienoisen, jonka annoit
köyhällen,

tule tänne riemulla, ota siemen multa!

pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta.

