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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 4.12.2019
Eilen yhdistyksemme valtuusto kokoontui ja valitsi ensi vuodeksi
uuden puheenjohtajan, Kaisa Soinisen KASKO-ammattiosastosta.
Onnea ja samalla tsemppiä Kaisalle – yhdistyksemme sai kokeneen
edunvalvontahenkilön johtajakseen. Kaisa varmaankin esittelee
itsensä viimeistään seuraavassa tiedotteessamme ja/tai
nettisivuillamme, joten kuulette Kaisasta sitten lisää.
Lisää eilisen valtuuston päätöksiä omassa kappaleessa tässä tiedotteessa.
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.
Oma yhdistyksemme on koko vuoden juhlistanut omaa 100-vuotiasta taivaltaan monilla
tavoin. Oma historiateoksemme vei samoihin kansiin pitkän taipaleemme osana suomalaista
ay-historiaa. Toki me myös juhlittiin monenlaisissa tilaisuuksissa sekä
yhteistyökumppaniemme että jäsenten ja heidän perheidensäkin kanssa.
Sitten tähän hetkeen. Eilen erosi maamme hallitus, kun pääministeriltä loppui luottamus.
Syyt olivat ilmeisesti valtion omistaman Postin työsopimusshoppailu ja siihen liittyvien
”sekoilut”. Saa nähdä mitä tästä vielä seuraa? Maahamme aloitetaan synnyttämään uutta
hallitusta ja nyt ainakin näyttää, että hallituspohja jatkaa samanlaisena kuin tähän saakka.
Eiköhän tätä lukiessanne tämäkin asia ole ratkaistu.
Onneksi kuitenkin lakot tämän asian tiimoilta loppuivat ja neuvotteluosapuolet pääsivät
sopuun.
Meidän liitto on samantyyppisessä ”sopassa” Turun kaupungin omistaman Arkea Oy:n
osalta. Sielläkin Arkean hallitus on tehnyt päätöksen siirtyä halvempaan tes:iin. Toivottavasti
sekin saadaan hoidettua maaliin eli päätös vedettäisiin takaisin. Tämän asia prosessit ovat
kirjoittaessani täysin kesken, joten en voi edes arvata, mitä toimenpiteitä liittomme vielä
asian hoitamiseksi tekee.

jäsentiedote 4/2019

Joka kirjoituksessani viime vuosina on ollut pieni juttu maku- ja soteasiaa, niin nytkin. Soteja jonkinlainen maakuntauudistus seisoo paikoillaan, tällä hetkellä käytännössä vain
Uudenmaan/pks/Helsinki-erillisratkaisua mietitään – tuleeko siitäkään mitään, on tätä
lukiessanne jo selvä. Mutta sen voi todeta, että jos ei jonkinlaista erillisratkaisua onnistuta
tekemään niin koko valtakunnan ratkaisulle tulee todella isoja haasteita.
Sitten yhdistyksemme asiaa. Saamme ensivuoden alusta uuden valtakunnallisen TYSTammattiosaston. Ammattiosastoon kuuluu pääsääntöisesti yksityisen sosiaali- ja
terveystes:ien piiriin kuuluvat jäsenet. Samalla vielä ammattiosastoon ”siirretään” Helkosta
näiden tes:ien alla olevat jäsenet, joten toivottavasti tästä väestä syntyy uutta pöhinää myös
jäsenhankintarintamalle. Vielä kerran tervetuloa joukkueeseemme tystiläiset!
Lopuksi vielä omasta puolestani kiitän siitä mahdollisuudesta, että olen voinut toimia
puheenjohtajana 13-vuoden ajan. Yhdessä hallituksemme, valtuustomme, pää- ja
luottamusmiestemme, työsuojeluvaltuutettujemme sekä unohtamatta toimistomme Niinaa
ja Leeaa, olen yrittänyt rakentaa keskustelevaa, innovatiivista ja avointa yhdistystä, joka on
isossa roolissa kunkin työnantajan kanssa tehtävässä edunvalvontatyössä. Ja jos itse sitä
tässä hivenen jäävinä arvioin, olemme siinä yhdessä onnistuneetkin.
Toivotankin vielä lopuksi yhdistyksellemme vielä parempaa tulevaisuutta aina vaan
haastavammiksi tulevissa ay-asioissa ja samalla omasta puolestani kaikille teille
HYVÄÄ JOULUA JA RAUHALLISTA VUOTTA 2020.

Jussi
AMMATTIOSASTOJEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 2020
JOA
HAL
HELKO
HUS
KASKO
KUVA
KYMPPI
SOTE
TYST
VANTAA

Puheenjohtaja

Sihteeri

Hanna-Maija Raunio
Kaarina Salminen
Janne Liespalo
Päivi Moilanen
Maija Isola
Arja Eloranta
Anne Renqvist
Ilkka Konola
Olli-Pekka Kulju
Heidi Korpela

Leea Järvinen
Maija Ruotsalainen
Yrjö Sinkkonen
Minna Mattila
Kirsi Jaakkola
Antti Pajala
Johanna Puska
Liisa Paavola
Henna Sotkasiira
Arja Karppinen
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TERVEISIÄ SYYSVALTUUSTOSTA
Jyty Metropolin oma valtuusto kokoontui 3.12. syyskokoukseen, jossa mm. päätettiin uusi
yhdistyksen hallitus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Nämä kaikki päätökset löytyvät
nettisivuiltamme kohdasta yhdistys → valtuusto.
Jäsenten kannalta olennainen asia on se, että jäsenmaksumme pysyy edelleen kohtuullisena eli se on
1,32% kokonaisansioista.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2020 Kaisa Soinen (KASKO) ja hallitukseen valittiin
erovuoroisten tilalle uusia siten, että hallituksen koko on 1+14.

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

Sari Hovinmaa, tekstinkäsittelijä, HUS

Päivi Moilanen, työsuojeluvaltuutettu, HUS

Maija Isola, toimistopalveluesimies, KASKO

Mirka Zegina, koulusihteeri, KASKO

Kirsi Jaakkola, sosiaaliohjaaja, KASKO

Susanna Pietilä, taloussihteeri, KASKO

Ilkka Konola, työsuojeluvaltuutettu, SOTE

Sari Kuosku, Lähihoitaja, SOTE

Heidi Korpela, työsuojeluvaltuutettu, VANTAA

Paula Mesiniemi, Laitoshuoltaja, VANTAA

Olli-Pekka Kulju, ohjaaja, TYST

Henna Sotkasiira, kokki, TYST

Merja Liespalo, suunnittelusihteeri, HELKO

Mirjami Vuori, Johtava asiantuntija, 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

Tuuli Urpela, työsuojeluvaltuutettu, HUS

Katja Manninen, puhelunvälittäjä, HUS

Muistutuksena: käykää päivittämässä ajantasaiset yhteystietosi Jytyn nettisivuilla
Jässärissä! Monelta puuttuu mm. sähköposti, joten ette saa tärkeitä tiedotteita
niin liitolta, yhdistykseltä, ammattiosastoltanne ja pääluottamusmieheltänne.
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JÄSENLEFFA 28.1.2020
Tervetuloa yhteiseen leffahetkeen tiistaina 28.1.2020. Olemme varanneet oman
Teräsleidit-leffanäytöksen Kinopalatsista.
Tapahtuma on 28.1. alkaen klo 17.00 siten, että pidämme alkuun pienen ayajankohtaispläjäyksen ja itse leffa alkaa klo 17.30.
Tapahtumaan sisältyy popcornit virvoitusjuomalla.
Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti kirjoittamalla tämä osoite nettiselaimeesi:
https://tapahtumat.jytyliitto.fi/jytymetropolinleffa ja linkki löytyy myös jytymetropoli.fi
nettisivuilta.
203 ensimmäistä mahtuu mukaan! Tapahtuma on maksuton!
Huom. tapahtuma on tarkoitettu vain jäsenille.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämmintä joulua ja rauhallista vuotta 2020
toivottavat Jyty Metropolin tontut
Niina, Leea, Kaisa ja Jussi

