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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 5.3.2019
Maaliskuu on jo pitkällä, kun tätä tekstiä luette. Alkuvuosi on ollut
vauhdikas, eikä pelkästään sen takia, että yhdistyksemme juhlii
100-vuoden historiaansa.
Aloitimme juhlavuoden juhlinnan kutsuvierastilaisuudella 25.2.
Helsingin kaupungintalolla. Paikalla oli lähes 200 juhlijaa.
Varapuheenjohtajamme Kaisa Soininen toimi tilaisuuden
juontajana. Juhlapuheen piti kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, sitten
jatkoi puheella Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja hän jakoi päätteeksi
aktiivitoimijoillemme Jytyn ansiomerkkejä. Seuraavaksi julkistettiin Hanna Lundell-Reinilän
tekemä historiateos, Suurkaupungin väkeä ja sen jälkeen ”emeritus henkilöstöjohtaja”
Hannu Tulensalo muisteli neuvottelutoimintaa usean yhdistyksen puheenjohtajan kanssa 70luvulta alkaen. Alussa ja lopussa esiintyi juhlavasti kuoromme Vox Urbana ja keskellä juhlaa
esiintyi letkeästi stanarilainen Freeman.
Kuvia juhlista sekä historiateoskin löytyy yhdistyksemme nettisivuilta, jytymetropoli.fi –
kannattaa käydä kurkkaamassa näitäkin sieltä. Juhlinta jatkuu toukokuussa (tästä kutsu tässä
liitteessä) ja sitten lauantaina 7. syyskuuta jäsenjuhla Stansvikissa, tästä tarkempi tieto
toukokuun liitteessä.
Ensi kuussa on maassamme eduskuntavaalit. Silloin valitaan jälleen 200 kansanedustajaa
meidän yhteisiä asioita hoitamaan. Toivottavasti jokainen teistä käy äänestämässä ja toki
muutkin suomalaiset – sehän on kansalaisvelvollisuus ja silloin saa oikeuden myös
”arvostella” päätöksentekijöitä.
Lähes kaikki viimeaikaiset keskustelut ovat olleet politiikassa sen kysymyksen ympärillä
tuleeko se sote- ja maakuntauudistus vai ei. Tätä kirjoittaessani asia on edelleen kesken,
mutta kyllähän se siltä näyttää, että asia siirtyy seuraavalle eduskunnalle. Jos näin käy, niin
toivottavasti uudistukset tehdään jatkossa vähintään parlamentaarisella valmistelulla eikä
näin, että hallitus puskee asioita eteenpäin ”jääräpäisesti”.
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Muitakin asioita on tämän uudistuksen lisäksi meneillään, mutta toki yhden ison asian
epävarmuus heijastuu moniin muihinkin asioihin. Tämä on tarkoittanut työpaikoilla
tapahtuvan kehittämisen hidastumista, mutta myös sitä, miten me hoidamme jatkossa
jäsentemme asioita.
Erityisesti liittomme Jytyn on astuttava yksi askel eteenpäin jäsentemme asioiden
hoitamiseksi. Nykyisin tuntuu, että liittomme lepää ”laakereillaan” eikä aktiivisesti ole
vaikuttamassa miten ja mihin suuntaan edunvalvonta-asioitamme tulisi viedä. Ei riitä, että
asioihin reagoidaan, vaan nyt pitää olla myös suunnannäyttäjä.
Oman yhdistyksemme osalta pyrimme koko ajan miettimään, mitkä asiat olisivat
tulevaisuudessa jäsenistöllemme olennaisia. Ensimmäisenä ovat meidän notkea
organisaatiorakenteemme ja toiminta-alueen laajentuminen. Toisena on se, että meidän
”pääedunvalvojamme” pääluottamusmiehet olisivat mahdollisimman ammattitaitoisia.
Näillä eväillä meidän pitäisi pystyä olemaan eturintamassa kehittämässä ja rakentamassa
parempaa työelämää.
Tämä aktiivitoimijoidemme joukko pystyy vielä paremmin hoitamaan näitä asioita, kunhan
he ja me saamme tietoa työpaikoilta. Muistutankin tässä taas siitä, että ottakaa rohkeasti
yhteyttä niin positiivisissa kuin vähemmän mukavissa asioissa – mitä aikaisemmin meidän
toimijoillamme ovat asiat tiedossa, niin sitä paremmin mekin pääsemme asioihin
vaikuttamaan.
Ammattiosastomme järjestävät myöskin tänä vuonna erilaisia jäsentilaisuuksia ja myöskin
niitä, joihin mukaan voi tuoda ”ei vielä Jyty Metropolin jäseniä”. Näihin kannattaa osallistua,
niissä on hauskaa ja aika monesti ihan hyvää asiaakin.
Jäsenhankintamme on edelleen yksi tärkeä osa-alue, ja se on myös sellainen, jossa voi
hieman ”tienata” itsekin. Meillä on edelleen voimassa tapa, että jos pystyt rekrytoimaan
uuden jäsenen, niin sekä hän että sinä saatte itsellenne eräänlaisen lahjan. Meillä on
perinteisesti ollut ”ruokailu- tai kulttuurivoucheri”, mutta nyt juhlavuoden kunniaksi on
lisätty molemmille 100 euron voucheri Stansvikin palveluihin. Se on jo sellainen etu, millä
pääsee vaikkapa asumaan kesäviikoksi luonnonkauniseen kesäkoti-ympäristöömme. Näistä
”palkinnoista” lisää jytymetropoli.fi sivuilla liity-osiossa.
Eiköhän tässä ollutkin tähän kohtaan jo tarpeeksi luettavaa, mutta seuraavilla sivuilla löytyy
lisää – kannattaa lukea! Jussi
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JYTY METROPOLIN 100v-PERHEJUHLA
Koko perheen juhla järjestetään Stansvikin
kesäkodin alueella

LAUANTAINA 18.5. klo 12 alkaen.
Tervetuloa kaikki jäsenet lasten ja
lastenlasten kanssa iloiseen tapahtumaan,
jossa liikutaan, leikitään ja tanssitaan sekä
nautitaan suolaisista ja makeista
synttäritarjoiluista!

Musiikista vastaa Pikku Kakkosesta tuttu
SIINA HIRVONEN & Taikaradio.
Heidän esiintymiset ovat klo 13 ja klo 15.
Stansvikin kesäkoti sijaitsee Laajasalossa Stansvikintiellä, mihin pääsee busseilla 88 ja 84
Herttoniemen metroasemalta.
Ruokailujen vuoksi toivomme ilmoittautumista s-postitse (niina.karonen@jytyliitto.fi)
perjantaina 3.5.2019 mennessä.
TILAISUUS ON OSALLISTUJILLE MAKSUTON, TERVETULOA!

MÖKKI MYYTÄVÄNÄ
Stansvikin Uudessakylässä on myytävänä mökki vähintään vuoden yhdistyksemme jäsenenä olleelle
ja lisäksi ostajan tulee olla helsinkiläinen.
Tiedustelut; mökki 27, Tarja Koivunen, p. 050-410 2103.

jäsentiedote 1/2019

STANSVIKIN KESÄ 2019
Stansvikin kesäkodin tulevaisuus on ollut pitkään epävarma ja sitä se on joltain osin
edelleenkin, mutta moni asia on myöskin ihan selvä.
Yhdistyksemme on tehnyt vuokrasopimukset toistaiseksi Stansvikin kartanon alueen
rakennusten osalta sisältäen ravintolan, Kartanon, rantasaunan, Engelin, Pitkähovin,
Keltiksen, Hirsihuvilan, Nalletalon, Metsämajan sekä muiden olennaisten rakennusten osalta.
Lisäksi Lahdensivun kokonaisuus, Normén, Tallbacka, Lahdensivu, Huussi sekä saunat että
Koirasaarentiellä olevat Alppimaja sekä Kaivoshuvila ovat nyt myös vuokralla toistaiseksi.
Tämä siis tarkoittaa sitä, että kaikki vanhat kohteet ovat vuokrattavissa –
hakemuslomakkeita löytyy meidän nettisivuilta ja niitä on jo varmaan lähetetty teille
myöskin ammattiosastopostimme mukana sähköisesti.
Mökkikylien tilanne on tässä vaiheessa hivenen epäselvää. Uudenkylän mökkikylän
lakkaaminen jossain vaiheessa on erilaisten kaupungin päätösten takana ja niitä päätöksiä
odotellaan pikkuhiljaa.
Vanhankylän alueelle kaavoitetaan Uudenkylän mökkien verran uusia paikkoja ja samalla
kaavassa tehdään uusia suunnitelmia mm. pelastustien osalta. Tämä kaava vaikuttaa myös
koko kartanoalueelle. Näistä kaikista asioista tiedotetaan sisältöjen ja aikataulujen osalta
kaikkia mökinomistajia välittömästi, kunhan asioista tiedetään – seuraavan kerran
todennäköisesti toukokuussa järjestettävässä tilaisuudessa Stansvikissa.
Ensi kesä on siis hyvin perinteistä kesäkodin aikaa. Toivottavasti mahdollisimman moni uusi
käyttäjä löytää Stansvikin kesäksi – se on keidas keskellä Stadia, katsoipa sitä asiaa
helsinkiläisittäin tai vaikkapa vähän kauempaakin.
Käykää katsomassa nettisivuiltamme Stansvikin mahdollisuuksista ja käyttäkää sitä
hyväksenne – tämä on erinomainen jäsenetu.
Lisätietoa Stansvikista saa toimistoltamme Niinalta ja häneltä saa myös hakemuslomakkeen
sähköisenä tai postitse – olkaa aktiivisia.
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
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Leea Järvinen
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