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PUHEENJOHTAJALTA 19.9.2019
Yhdistyksemme 100-vuoden juhlinta on edennyt
loppupuolelle, kuten vieressä oleva tulinen satanenkin.
Kuva on otettu pari viikkoa sitten pidetystä jäsentemme
juhlista, joissa reilut 120 jäsentämme juhlisti yhdistystä
iltamatyyppisissä tunnelmissa. Iltamiin kuului tietenkin
hyvää ruokaa ja hivenen juomaakin, ”latotanssit” Milla’s
Magia-bändin johdolla, juhlapuhekin, arvontaa, tulishow Tulikansan esittämänä ja
Freemanin esitys. Freemanin esitys päättyi hienosti yhteislauluun – mä kuulun liittoon, mä
kuulun liittoon, joka taistelee!
Siinäpä se meidänkin yhdistyksen pääsanoma lyhyesti on – vain Jyty Metropoliin (ja liittoon)
kuulumalla varmistat itsellesi pätevän edunvalvonnan. Ja tästä aasinsiltana, että vain
kertomalla jäsenyydestä ja luottamusmiesjärjestelmästämme työkavereillesi varmistat sen,
että he ovat tietoisia tästä hyvästä edusta. Monesti tiedon puute on ainoa asia, joka on
pääsyy siihen, että ei kuulu mihinkään liittoon.
Sitten tähän päivän vakavaan osioon. Vaikka maassamme on monessakin mielessä asiat
hyvin, niin tulevaisuus ei välttämättä ole sitä. Maailmalla tapahtuu koko ajan asioita, jotka
vaikuttavat myös suoraan meihin, erityisesti talouteen ja sitä kautta vaikkapa
työttömyyteen. Esimerkiksi mahdollisen Brexitin vaikutukset ovat monelta osin vielä piilossa.
Moni ennustaakin Suomeen erittäin syvää lamaa ja sehän tarkoittaa meidän jäsenistölle
haastavia aikoja. Kunnat, kuntayhtymät ja näihin tehtäviin olennaisesti liittyvät yhtiöt ja
myös erilaiset hyvinvointipalveluja tuottavat yksityiset toimijat todennäköisesti joutuvat
tiukoille tulevina vuosina. Ja sehän tarkoittaa eri työnantajilla varmasti resurssien
vähentämistä ja sitä kautta isoja haasteita niin tuotettaville palveluille kuin työntekijöillekin.
Seuraavaksi otankin esille tulevan työmarkkinakierroksen. Jotkut liitot ovat jo neuvottelunsa
aloittaneet, mutta meidän aikataulut sijoittuu keväälle. Saa nähdä minkälaisia linjauksia
siellä neuvottelupöydissä tehdään, mutta kaikki liitot tällä hetkellä puhuvat tavoitteinaan
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reiluista palkankorotuksista. Ja samaan hengenvetoon myös siitä, että tasa-arvokysymyksistä
selvitään vain lisärahalla suhteessa muihin.
Mikäli palkankorotuksia tulee, ja tuleehan niitä, niin se aiheuttaa erilaisia rahoitusongelmia
kunnille. Pääsääntöisesti kunnat ovat se taho, joka rahoittaa meidänkin jäsenten työpaikat –
tavalla tai toisella. Tämä saattaakin olla isokin haaste, koska monien kuntien ”maksuvara” ei
kovin hyvä ole ja palveluista säästäminen onkin monen päättäjän mielessä ensimmäiseksi.
Toki toinen mantra on hallinnosta ja tukipalveluista säästäminen ja sehän on usean
meidänkin jäsenistömme työala. Ei siis hyvältä näytä – ”suo siellä, vetelä täällä” sanonta on
jälleen ajankohtainen.
Ja sitten meidän omaan toimintaamme. Ensi vuoden alusta joukkomme kasvaa TYSTyhdistyksen jäsenistöllä eli siitä syntyy TYST-ammattiosasto. 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.
Lokakuun loppupuolella ammattiosastomme kokoontuvat vuosikokouksiinsa valitsemaan
edustajia omiin johtokuntiinsa ja yhdistyksen hallitukseen. Vuosikokoukset ovat paikkoja,
joissa pääsee ay-asioiden äärelle ja myöskin, jos halua on, niin mukaan myöskin
aktiivitoimijaksi. Toki vuosikokousten tärkein tehtävä on miettiä toimintasuunnitelmaa kukin
oman toiminta-alueensa tarpeisiin. Siinä pääsee myös vaikuttamaan monille tärkeimpään
asiaan, jäsentapahtumiin. Kaikkien ei siis tarvitse lähteä ay-aktiiviksi – aktiivi voi olla myös
osallistumalla tapahtumiin ja kertomalla niistä sitten työpaikallaan.
Itselläni alkaa puheenjohtajakauteni viimeiset kuukaudet. Se tarkoittaa sitä myös, että
yhdistyksen valtuusto joulukuun alussa pääsee valitsemaan yhdistyksen puheenjohtajaa. Se
taas tarkoittaa sitä, että ammattiosastojen vuosikokouksissa tätäkin asiaa käsitellään ja
nimetään ammattiosaston ehdokas. Osallistukaa siis ammattiosastonne vuosikokouksiin,
siellä pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan. Seuraavalla sivulla kaikkien ammattiosastojen
vuosikokousten ajat ja paikat.
Näillä mennään kohti syksyä, Jussi
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AMMATTIOSASTOJEN VUOSIKOKOUKSET
Lokakuun aikana järjestetään ammattiosastojemme vuosikokoukset. Virallisesti niissä
käsitellään sääntöjen mukaisesti vuosittain toimintakertomus, tilinpäätös sekä tehdään
ammattiosaston toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Lisäksi tehdään erilaisia valintoja. Tänä vuonna valitaan ehdokas yhdistyksen
puheenjohtajaksi, oman ammattiosaston johtokuntiin sekä joissain ammattiosastoissa
ehdokas tai ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen.
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.
JOA-ammattiosasto
Perjantai 18.10. klo 18.00, kokous pidetään Jyty Metropoli ry:n toimistolla Asemamiehenkatu 4, 9 krs.
Tarkemmat tiedot lähetetään jäsenille sähköpostilla. Ilmoittautumiset leea.jarvinen@jytyliitto.fi.

VANTAA-ammattiosasto
Tiistai 22.10. klo 16.00 ravintola Zilla, Kielotie 14. Ilmoittautumiset ammattiosaston puheenjohtajalle
Heidi Korpelalle, heidi.korpela@vantaa.fi

HAL-, KASKO-, KUVA-, KYMPPI- ja SOTE-ammattiosastot
Keskiviikko 23.10. klo 17.00 Kallion virastotalossa. Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 16.00 ja jatkuu
kunkin ammattiosaston kokouksilla neuvotteluhuoneissa. Ilmoittautumiset Liisa Paavolalle,
liisa.paavola@hel.fi.

HUS-ammattiosasto
Torstai 24.10. klo 17.00 Biomedicum Helsinki 1, seminaarihuone 1-2, Haartmaninkatu 8 Helsinki.
Ilmoittautuminen tapahtuu linkin kautta, mistä tulee lisätietoa ammattiosastolta.

HELKO-ammattiosasto
Tiistai 29.10. klo 16.00 Radisson Blu Plaza Hotelli, Mikonkatu 23, Helsinki. Ilmoittautumiset
ammattiosaston sihteerille Yrjö Sinkkoselle, yrjo.sinkkonen@espoo.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitathan myös mahdollisista ruoka-ainerajoituksista.
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STANSVIKIN TERVEISET
Stansvikin kesäkoti tarjosi taas monelle
tärkeän jäsenedun joko asumisen tai muuten
vain vapaa-ajan vieton merkeissä.
Viime keväänä Stansvikin käyttöä laajennettiin
kaikille jytyläisille ja se tuottikin uusia käyttäjiä
kesäkodillemme. Tämän kehityksen halutaan
jatkuvan, joten tervetuloa ensi kesänä
uudestaan niin tämän kesän käyttäjät kuin
uudet.
Kesäkoti tarjoaa nimestään huolimatta
palveluja myös koko talven. Stansvikin
kartanon päärakennus on oiva paikka pitää
pienimuotoisia perhejuhlia tai vaikka oman
työpaikkasi kokouksia tai tyhy-tapahtumia. Lisäksi rantasaunamme, jonka uusitusta kuistista
oheinen kuva on, tarjoaa vähän isommallekin porukalle erittäin hyvän mahdollisuuden
nauttia saunomisesta luonnonkauniissa ympäristöstä.
Sitten asiaa Stansvikin alueen lähellä tapahtuvasta rakentamisesta. Kruunuvuorenranta on
alue, joka rakentuu hyvin lähelle Stansvikin kesäkodin aluettamme. Toista mökkikyläämme,
Uuttakylää, uhkaa edelleen Stansvikin kallion alueen kaava. Tällä hetkellä kaavasta tehdyn
läpimenneen valituksen jälkeen on menossa vaihe, jossa Helsingin kaupunki on valittanut
omasta puolestaan. Tällä hetkellä ei tiedetä miten prosessi etenee, mutta aikanaan
päätöksiä tulee ja ne ovat Uudenkylän osalta joko positiivisia tai sitten ei.
Kaava-asian ratkettua suuntaan tai toiseen, jatkuu prosessit sekä mökkikylien että koko
kartanoalueen kehittämiseksi. Näistä sitten lisää, kun asioista varmuudella tiedetään.

Ja viimeisenä muistutuksena: muistakaa käydä päivittämässä oikeat yhteystiedot
Jytyn nettisivuilla Jässärissä! Monelta puuttuu sähköposti ettekä silloin saa
tärkeitä tiedotteita niin liitolta kuin yhdistykseltä ja pääluottamusmiehiltä.
Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki
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Jussi Ruokonen
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