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PUHEENJOHTAJALTA 30.1.2017
tömyyden vähentyminen ja se olisi tärkeää
koko kansan näkökulmasta. Itse olen kyllä
vähän pessimistinen ja luulen, että tämäkin
pieni positiivinen vire pystytään vielä hölmöilemään.

Vuoden 2017 hiihtoloma lähestyy, ainakin
koululaisilla ja itse toivon, että hiihtomahdollisuudet olisivat jo kunnollisia täällä metropoliseudullakin.
Tämän tiedotteen saavat myös meidän uudet
jäsenemme Vantaalta, vaikka virallisesti he
liittyvät meidän joukkueeseemme vasta 1.4.
alkaen. Suurin syy tähän ennakointiin on se,
että tässä tiedotteessa, viimeisellä sivulla, on
hakemuslomake kesäasumiseen meidän Stansvikin kesäkotimme.
TERVETULOA siis jytyvantaalaiset meidän
Jyty Metropoli-organisaatioomme. Rakennetaan yhdessä vielä parempaa edunvalvontaa,
toki tehtävää haastavat monet tässäkin jutussani olevat muutostuulet. Saatte lähiaikoina kotiin siirtymiseen liittyvän kirjeen, jossa tarkemmin siirtymisestä.
Isossa maailmassa, siis USA:ssa, on tapahtunut
vallanvaihdos. Uusi presidentti Trump on jo
varmaan tämän tiedotteen ilmestyessä tehnyt
lupaamiaan päätöksiä, valitettavasti luulen, ja
niiden seuraukset ovat vielä hämärän peitossa
mm. Suomen omaan talouteen. Vaikutuksia
tulee varmaan vähintään EU:n kautta ja se ei
ole ainakaan kaikessa positiivista.
Suomessa ennakoidaan talouteen pientä nousua
ja se lupaa hyvää. Jos tiedot pitävät paikkaansa, niin lopputuloksena luulisi olevan työt-

Maamme hallitus ei tunnu oikein löytävän sitä
kuuluisaa punaista lankaa asioiden eteenpäin
viemiseksi. Asioita pyöritellään, tuodaan keskeneräisinä julkisuuteen ja valmistellaan kabineteissa ilman tosiasiallisten asiantuntijoiden
kuulemista. Ei siis hyvältä näytä, kun pitäisi
tehdä oikeasti isoja ja fiksuja linjauksia ja viedä ne vielä päätöksiin.
Onkohan se niin, että aina ovat jotkut vaalit
tulossa ja enemmän tuijotellaan gallupien tuloksiin kuin että tehtäisiin valtiomiestyylisesti
oikeita ja kestäviä ratkaisuja.
Vajaan kahden kuukauden päästä ovat kunnallisvaalit tulossa. Ainakin Helsingissä ne ovat
erityisen mielenkiintoiset, koska samalla valitaan pormestari ja neljä apulaispormestaria.
Moni helsinkiläinen joutuu päättämään kumpaa
äänestää, omaa ehdokasta ja puoluetta vai sitä
puoluetta, jolla on paras pormestariehdokas
listoilla. Itselläni on tällä hetkellä tämä tilanne
vielä auki, varsinkin kun kaikki puolueet eivät
ole vielä asettaneet omaa pormestariehdokasta.
Olennaista kuitenkin on, että äänestää. Oman
kunnan asioihin on syytä kuntalaisena osallistua ja paras tapa on käydä jättämässä oma äänensä.
Sama tapa on tärkeää, kun työpaikoilla tapahtuu jotain. On osallistuttava keskusteluun ja
kehitettävä omaa työtään - se on ainoa keino,
millä oma työpaikka ja suomalainen työelämä
kehittyy parhaiten.
Joskus 80-luvulla joku sanoi, että hyvin toimiva työpaikka/yhteisö ei voi sisältää katsomopaikkoja - se sanonta pitää edelleen hyvin
paikkansa. Kaikkien ei toki tarvitse olla aina
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yhtä aktiivisia eikä äänekkäitä, mutta kaikkien
panosta tarvitaan.
Maakunta- ja sote-uudistus etenevät. Vai eteneekö? Asia tuntuu seisovan paikallaan ja
monta tärkeää asiaa ja periaatetta on ratkaisematta. Uudenmaan maakunta, joka on/olisi
todella iso organisaatio ja palvelisi yli puoltatoista miljoonaa ihmistä, vaatii aloittaakseen
toimintansa suunnitellussa aikataulussa linjauspäätöksiä mieluummin eilen kuin huomenna.
Aina kun näitä tiedotteita kirjoittaa, toivoo, että
parin viikon päästä kun lehti ilmestyy ja tämä
teksti tulee teidän luettavaksi, kaikki ei olisi
ihan eilistä. Erityisesti valtakunnallisissa sotejutuissa niin ei ole vielä kertaakaan käynyt,
valitettavasti.
Sitten omaan yhdistykseemme. Olemme nykyään Jyty Metropoli ry ja jo nimi kertoo sen, että
näkökulmamme asioihin pitää laajentua. Entisestä Helsingin kaupungin ja sen konsernin
yhdistyksestä on tullut laajempi toimija. Tämä
myös tarkoittaa haasteita jäsenten tarpeiden
vielä parempaan huoltamiseen ja sehän tapahtuu hyvän edunvalvonnan myötä. Toki joskus
saa olla myös ”sirkushuveja”.
Yhdistyksemme hallitus on aloittanut työskentelynsä. Ensimmäisessä kokouksessa tehtiin
paljon valintoja erityisesti Helsingin kaupungin
eri yhteistoimintatehtäviin. Muilla työnantajilla
ammattiosastot ovatkin tarvittavat valintansa jo
tehneet.
Yhdistyksen hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa ja valituiksi ”jatkamaan” tulivat
I varapuheenjohtajaksi Kaisa Soininen, pääluottamusmies KASKOSTA ja II varapuheenjohtajaksi Seppo Ilvonen, pääluottamusmies
KYMPISTÄ. He myös toimivat neuvottelijoina
kaupungin pöydässä puheenjohtajan ohella,
Kaisa pääsääntöisesti monessa ja Seppo erityisesti teknisen sopimuksen osalta.

Stansvikin kesäajan asioita valittiin jatkamaan
Liisa Paavola SOTESTA ja yhdistyksen nuorisovastaavaksi Heidi Kontturi HelKosta.
Huomioitavaa on myös se, että hallituksen
toiminnassa on mukana heti vuoden alusta puhe- ja läsnäolo-oikeudella Jyty Vantaan edustaja, pääluottamusmies Arja Karppinen.
Isona haasteena ”uudelle” yhdistykselle tulee
olemaan laadukas ammattiosastotoiminta. Tätä
työtä lähdetään tekemään tänä keväänä eikä
vähiten siksi, kun meille tulee uusi Vantaan
ammattiosasto.
Ammattiosastojen kanssa yhdessä rakennetaan
toimintatavat, millä saadaan jäsenistölle turvattua mahdollisimman hyvä, paikallinen edunvalvonta. Siinä samalla mietitään sitä, miten
saadaan lisää jäseniä liittymään ammattiliittoon
ja tietenkin erityisesti meidän omaan Jyty Metropoli-yhdistykseemme.
Vain tarpeeksi kattavalla jäsenkentällä meillä
on vaikutusvaltaa asioiden eteenpäin viemisiksi. Työelämän pelisäännöt ovat muutoksen
kourissa eikä nämä organisaatioiden muutoksetkaan helppoja ole, joten tehtävää ayjärjestöillä on edelleen.
Näillä siis mennään eteenpäin, sanoisinko, niin
kuin mummo lumihangessa. Mutta onneksi
meillä on aktiivitoimijoita, pääluottamus- ja
luottamusmiehemme, yhteistoimintahenkilöt ja
työsuojeluaktiivit ja he ovat niitä, joihin kannattaa olla yhteydessä, jos työpaikoilla jotkut
asiat eivät etene tai ole kunnossa. Olkaa siis
aktiivisia yhteydenotoissanne - turhia kysymyksiä on harvoin.
Ja saa puheenjohtajaankin ottaa yhteyttä, terveisin Jussi
ps. muistakaa käydä meidän netti- ja facesivuillamme, sieltä löytyy aina jotain ajankohtaista
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TOM OF FINLAND - ENNAKKO ENSI-ILTA
Stansvikin kartanon alueella ja huviloissa on taas filmattu uusi elokuva ja sehän on hyvä syy järjestää jytymetropolilainen leffajäsenilta.
Tom of Finland - elokuvan ennakkoensi-ilta vain meidän jäsenillemme tapahtuu jossain vaiheessa helmikuuta.
Paikalla on ennen näytöstä myös muutama elokuvassa näyttelevä, ehkäpä itse Toukokin.
Tämän tiedotteen ilmestyessä osalla jäsenistämme on ollut jo tietoa tulevasta leffaillasta. Asiasta on kerrottu
mm. nettisivuillamme ja facessa. Mutta, jos haluat mukaan, laita pikaisesti tietoa Tiinalle, yhteystiedot sivun
alareunassa.

STANSVIKIN KESÄ 2017
Vaikka nyt on vielä talvi, niin kyllä se kesäkin vielä tulee.
Yhdistyksemme kesäkoti, Stansvik, on jälleen ottamassa vastaan kesäkäyttäjiä. Toki talvellakin alue on luonnonkauniina alueena maan mainiointa ulkoilualuetta. Eikä pidä unohtaa, että rantasaunaa ja kartanoa voi vuokrata talvellakin - kannattaa siis miettiä vaikka kuumavesipaljussa istumista pipo päässä - paljussa ajatus nimittäin lepää. Alueen ravintolakin avaa ovensa jo huhtikuussa, joten lounaalla käynti on mahdollista jo ennen kesää.
Stansvikin kesäkodin historia on yhdistyksemme osalta pitkä. Jo nyt olemme valitettavasti joutuneet tekemään
ikäviä ratkaisuja ensi syksyä silmälläpitäen ja erityisesti koskien kesää 2018 ja siitä eteenpäin.
Vuokrasopimuksemme päättyy Nuottaniemen kaikkien rakennusten osalta, Tallbacka, Normén ja Lahdensivu +
saunat, sekä Koirasaarentieltä Kaivoshuvilan ja Alppimajan osalta syyskuun lopussa 2017. Edellä mainittujen
huviloiden osalta ensi kesä ollee siis viimeinen, ”ihmeitä” voi tietenkin aina tapahtua. Stansvikin kartanon ympäristö rakennuksineen sekä mökkikylät säilyvät edelleen jäsenistömme käytössä.
Tiedotteen takasivulla on ensikesän kesäasumiselle hakemuslomake. Sama lomake löytyy nettisivuiltamme.
Lomakkeen tulee olla toimistossa maaliskuun 31. mennessä ja siitä sitten hakemusten käsittely alkaa.
Jos et ole käyttänyt tätä hienoa asumismahdollisuutta koskaan tai pitkään aikaan, niin tee se nyt. Ja periaatteemmehan on se, että uudet hakijat saavat aina etusijan käsittelyissä. Viime kesän käyttöaste oli toki reilusti yli
80 % kesä-, heinä-, ja elokuussa, mutta aina pystymme kyllä jotain tarjoamaan. Ole tässäkin asiassa aktiivinen se kannattaa.
Erityisesti te uudet jäsenet, mm. Jyty Vantaalta siirtyneet - käykää tutustumassa nettisivuillamme Stansvikiin ja
tarttukaa tilaisuuteen. Tämä on todellinen jäsenetu ”keskellä” Helsinkiä, ikävä kyllä ratikalla ei vielä pääse
perille.

Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki

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

facebook.com/jytymetropoli
jytymetropoli.fi

Jäsenpalvelusihteeri
Tiina Rajaniemi
(09) 2788 344
050 342 3217
tiina.rajaniemi@jytyliitto.fi
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HAKEMUSLOMAKE
Hakemukset toimitetaan yhdistyksen toimistoon

 HUONEENVUOKRAHAKEMUS
 VENEPAIKKAHAKEMUS

Hakijan sukunimi ja etunimi

Puhelin

Kotiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Työpaikka

Huvila, josta halutaan vuokrata huone/huoneisto

Varausviikot

Toissijainen vaihtoehto

Varausviikot

Kuinka monta henkilöä tulee asumaan haettuun huonetilaan
Aikuisia ___ henkeä

Venepaikkahakemus

 Laituri

Lapsia ___ henkeä
Lisätiedot

 Rantapaikka
Vuokrausaika on maanantaista – maanantaihin.
Vuokraajan vaihtuessa edellinen luovuttaa huoneen/huvilan viimeistään ma klo 12.00 mennessä.
Huoneen avaimet luovutetaan vuokralaiselle kartanon toimistosta maanantaisin klo 18-19.
Huoneenvuokrausaika on viikkokohtainen ajalla 8.5.-18.9.2017.
Vuokraaja huolehtii omista liinavaatteistaan, siivouksesta ja jääkaapin sulattamisesta ennen kohteen
avaimen luovuttamista.
6. Jos vuokraaja haluaa ottaa lemmikkieläimen mukaan, niin käytössä ovat ainoastaan Kaivoshuvila,
Pitkähovi, Normén, Lahdensivu ja Tallbacka.
7. Mikäli joudut perumaan varaamasi viikon, niin voit tehdä sen ehdoitta kahta viikkoa ennen vuokraaikaa yhdistyksen toimistoon, muuten vuokrauksesta laskutetaan normaali hinta.
Vapautuvia kohteita voi tiedustella kesän aikana yhdistyksen toimistosta.
Kesän aikana kesäkodin alueella on mahdollista harrastaa erilaisia liikunnallisia ja luontoon liittyviä asioita ja
ravintola on käytössä päivittäin. Alueella on suihku ja pyykinpesukoneet.
Alueen saunaa voi vuokrata yhdistyksen toimiston kautta sekä kesäaikana alueelta ns. perhesaunoja.
1.
2.
3.
4.
5.

Tutustu kohteisiin ja hinnastoon kesäkodin sivuilla osoitteessa www.jytymetropoli.fi Stansvikin kesäkoti.
Lisätietoja, toiveita tai muuta kommentoitavaa

Päiväys ja allekirjoitus

Jyty Metropoli ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
jäsenpalvelusihteeri Tiina Rajaniemi 050 3423217, 09 2788 344
tiina.rajaniemi@jytyliitto.fi

