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PUHEENJOHTAJALTA 6.4.2017
työstää asioita väliaikaishallinnon valtuuksilla.
Näistä isoista asioista löytää hyvin tietoa alueuudistus.fi- sekä uusimaa2019.fi-sivuilta. Kannattaa käydä lukaisemassa silloin tällöin.

Tätä lyhyttä tiedotetta lukiessasi pääsiäinen on
jo vietetty ja vappu tuloillaan. Kevätkin on
varmaan oikeasti pitkällä, ainakin tätä kirjoittaessani 6.4. on erittäin keväinen sää.
Toisekseen toivottavasti kaikki kävivät äänestämässä - tuloksetkin ovat jo tulleet tutuiksi.
Jotkut ehdokkaat ja toki myös äänestäjät pettyivät ja jotkut ovat tyytyväisiä. Toivottavasti
valitut kunnanvaltuutetut hoitavat tulevaa tehtäväänsä sillä vakavuudella millä meidän tavallisten kuntalaisten asioihin pitää suhtautua.
Helsingissähän samalla äänestettiin tosiasiassa
pormestarista ja neljästä apulaispormestarista,
vaikka uusi valtuusto valinnan vasta kesäkuun
alussa tekeekin. Tämä asia vaikuttaa Helsingin
johtamis- ja organisaatiouudistuksen lisäksi
monella tapaa tulevaisuuden Helsinkiin - toivottavasti muutokset ovat positiivisia.
Yhdistysrintamalla Jyty Metropoli kasvoi huhtikuun alussa nyt jo lakkautetun Jyty Vantaan
jäsenillä. Saman päätöksen todennäköisesti on
tehnyt myös Jyty HUS ry, jonka tämän asian
päätöskokous on vielä ennen pääsiäistä. HUSyhdistyksen jäsenet siirtyvät sitten meidän jäseniksemme 1.7. alkaen.
Maakuntauudistus etenee askel kerrallaan,
edelleenkin toki hyvin epävarmoissa tunnelmissa, mutta asioita työstetään Uudellamaalla
aktiivisesti. Uudenmaan liitto johtaa tätä operaatiota vielä ainakin kevään, mutta kesän jälkeen asiaan tullee lisää toimijoita ja he alkavat

Maakuntauudistus, jos se nyt sitten tulee, on
asia, joka vaikuttaa myös merkittävästi ammattijärjestöihinkin. Jytyliitossakin asiaa työstetään kahdella rintamalla. Toinen on jäsenmaksun yhtenäisyys eli yksi jäsenmaksu% kaikille
yhdistyksille. Jyty Metropolin osalta tämä ei
tuota olennaisesti mitään uutta, toki sen, että
jatkossa jäsenmaksun suuruuden määrittelisi
liittovaltuusto, ei yhdistyksemme.
Toinen asia on yhdistysrakenne. Jyty Metropolin viitoittamana koko liitto on tekemässä linjauksia, että yhdistykset olisivat isompia ja
samalla kattavampia. Yhdellä työnantajalla
voisi siis olla vaan yksi jytyläinen yhdistys ja
yhdellä yhdistyksellä toki monia työnantajia eli
juuri niin kuin meillä on jo nyt.
Yhdistyksemme tavoite on edelleen se, että
koko tulevan maakunnan jytyläiset jäsenet olisivat meidän yhdistyksemme jäseniä eikä toki
jatkossa vastusteta myöskään peruskuntien
jäsenten liittymistä meihin Vantaan yhdistyksen mallin mukaisesti. Kuntien tehtävistä lähes
puolet siirtyy maakuntiin ja se tekee samalla
väistämättä nykyiset Jytyn yhdistykset huomattavasti pienimmiksi.
Yhdistyksen toimistossa tapahtuu iso muutos,
kun yhdistystä yli 40 vuotta palvellut jäsenpalvelusihteeri Tiina Rajaniemi jää ansaitulle
eläkkeelle. Hiljaisen tiedon siirtämisen ongelma tulee meille mieleen ja eteenkin varmaan
monta kertaa, mutta niinhän se aina on, kun
pitkä työura loppuu. Toimistoomme Tiinan
työn jatkajaksi on palkattu Niina Karonen ja
hän aloittaa työnsä 15.5. Toimiston yhteystiedot jäävät ennalleen eli älkää yllättykö, kun
Tiinan numerosta vastaakin sitten Niina. Sähköposti on jatkossa niina.karonen@jytyliitto.fi.
Stansvikin kesäkotikin avautuu piakkoin. Kesän majoitusvarauksia tuli ihan kiitettävästi,

mutta kyllä sieltä vapaita viikkoja vielä löytyy.
Kannattaa siis kysellä asiasta, kun kesäsuunnitelmanne alkavat selkeytyä. Stansvikvastaavana jatkaa edelleen Paavolan Liisa yli
kymmenen vuoden kokemuksella, joten häneltä saa asioista sitten lisätietoja.
Johtamisuudistuksen osalta muuttuu Helsingin
kaupungin jytyläinen luottamusmiesorganisaatio. Meillä on toukokuun puolivälin tienoilla
luottamusmiesvaalit vaalikaudelle 1.6.201731.12.2018. Ehdokasasettelusta tulee ohjeet
jäsenviestissä, mutta ajatus on se, että tulevien
toimialojen palvelukokonaisuuksien ja liikelaitosten yt-edustajat olisivat samalla luottamusmiehiä. Tästä lisää huhtikuun lopulla ammattiosastojen jäsentiedotteissa.
Koska organisaatiot menevät erityisesti hallintopalvelujen osalta uusiksi, tarvitsemme erityisesti palvelukokonaisuuksiin uusia edustajia.
Jos olet kiinnostunut asiasta ja haluat päästä
aikamoiselle näköalapaikalle - ota yhteys pääluottamusmieheesi ja käy alustavia keskusteluja. Nyt on hyvä mahdollisuus ottaa haasteita
vastaan.
Alaosassa on muutama yhdistystasoinen jäsentapahtuma – merkkaa allakkaasi ja käytä hy-
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väksesi. Toukokuun tiedotteessa tai sitten sähköpostiviestinnässä on näistä asioista lisäinfoa,
vielä ei siis kannata ilmoittautua.
Ja sitten lopuksi muistutus siitä, että yhdistyksemme nettisivut, jytymetropoli.fi, ja facesivumme ovat nopean viestinnän kanavia –
käykää lukemassa.
Mahdollisten uusien jäsenten hankkijoille sivuillamme on muistutuksena liity-sivulla myös
pienet palkkiot – käytä oikeasti hyväksesi.
Muista se, että mitä enemmän meillä on jäseniä
sitä enemmän voimme vaikuttaa yhteisiin asioihimme – ole siis rohkea ja ota liittoon kuuluminen puheeksi ja onnistuessa saat siis mukavan ”palkkionkin” itsellesi ja uudelle jäsenelle.
Vappua ja kesääkin odotellessa, Jussi

Tiinan kiitokset; on ollut ilo palvella Jyty Metropoli ry:n jäseniä! Ja Niinalle tervetuloa!
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