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Hyvää juhannusta ja aurinkoista loppukesää kaikille. Nyt on aika
ottaa auringosta ilo ja energia sekä tietenkin vitamiinit – niitä
kaikkia tarvitaan jälleen kesän jälkeen.
Suomessa on nyt jo aloittanut (todennäköisesti) uusi hallitus ja
sen työ on vasta aluillaan. Se mitä siitä tätä kirjoittaessani tiedän,
on se, että lupauksia on paljon ja osaa asioita mm.
työllisyysasioita on siirretty yhdessä työmarkkinajärjestöjen
kanssa selvitettäväksi. Saa nähdä löytyykö yhteistä ymmärrystä edes työmarkkinaosapuolten
– ay- ja työnantajajärjestöjen kesken saatikka sitten vielä hallituksen.
Sote-uudistuksen osalta mikään ei näytä selvältä – valinnanvapaus on hävinnyt, mutta
muuten mennään edellisen hallituksen pohjilla > ei hyvältä näytä tässä vaiheessa ainakaan
näin helsinkiläisenä eikä itsekin sotessa työskentelevänä. Uudistusta tehtäessä taidetaan
liikkua mahdottoman ja erittäin vaikean välillä ja se ei ole hyvä lähtökohta tehdä uudistusta näinköhän se tuolla maakuntapohjaisella itsehallintomallilla koskaan menee maaliin asti…
Sitten yhdistyksemme asioita. Olemme erilaisissa tilaisuuksissamme juhlistaneet 100 vuoden
taivaltamme. Loppuvuoden aikana tapahtuu vielä kerran isommin eli lauantaina 7.9.
vietämme iltamien merkeissä jäsenjuhlaa Stansvikissa. Siitä tarkemmin tämän tiedotteen
lopussa.
Tämän vuoden aikana joukkomme todennäköisesti kasvaa Tyst-yhdistyksellä, mikä on ihan
mukava asia. Nyt HELKO-ammattiosastossa yksityisellä sosiaali- tai terveysalalla sekä
yksityisessä varhaiskasvatuksessa työskentelevät jäsenet siirtyvät vuodenvaihteessa uuteen
Tyst-ammattiosastoon. Tämäkin fuusio lisää meidän toiminta-aluettamme ja tehostaa
edunvalvontaamme työnantajankentän muutoksissa.
Lopuksi vielä, toivottavasti aurinkoista keskikesän juhlaa toivottaa Jussi
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STANSVIK
Kesäkodissamme Stansvikissa on kesä pyörähtänyt käyntiin ja ilahduttavaa on ollut nähdä
uusia kasvoja nauttimassa jytymetropolilaisesta jäsenedusta.
Heinäkuusta eteenpäin aina syyskuun loppuun on vielä mahdollisuus kysyä löytyisikö vielä
mieluista asumiskohdetta vuokrattavaksi – käykää nettisivuillamme kurkkaamassa
vaihtoehtoja.

KUTSU 100V. JUHLAAN

TERVETULOA LAUANTAINA 7.9. klo 17.00-22.00
JYTY METROPOLI RY:N 100v. WANHAN AJAN
ILTAMIIN!
Jyty Metropoli ry järjestää 100v. juhlavuoden kunniaksi
jäsenilleen iltamat Stansvikissa. Illan ohjelmassa
hauskanpitoa, hyvää musiikkia ja ruokaa!
Merkitse iltamat Jytykalenteriisi ja ilmoittaudu tästä
nettiosoitteesta:
https://ssl.eventilla.com/jytymetropoliry100v-iltamat
ilmoittautuminen päättyy 30.8.2019.
Iltamiin mahtuu 150 ensimmäistä!
Järjestämme illan päätteeksi klo 22.00 halukkaille bussikuljetukset Herttoniemen metroasemalle.
Ilmoitathan halukkuudestasi kuljetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
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