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TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 5.5.2017
Valtakunnan tasolla jatkuu valitettavasti edelleen sama laulu kuin aikaisemmissa tiedotteissamme olen joutunut kertomaan.
Maakuntauudistus ei tunnu etenevän oikein
mihinkään, siis päätöksiä puuttuu edelleen.
Uudistukseen liittyvä sote-uudistus varmaan on
se suurin kivi kengässä, vaikka sen piti olla se
tärkein ja jopa helpoin asia.
Tätä kirjoittaessani on erityisesti valinnanvapausasia valokeilassa. Tällä viikolla piti asioita
käsitellä jo eduskunnassa, mutta näinköhän sitä
on saatu käsittelyyn saati jonkinlaiseen päätökseen edes tätä lukiessanne.
Aloitan tämän tiedotteen kiittämällä pitkäaikaista, reilut 40 vuotta yhdistystämme palvellutta, Tiina Rajaniemeä työpanoksesta yhdistyksemme jäsenten hyväksi. Kun Tiina nuorena
tyttönä aloitti yhdistyksemme työntekijänä, oli
maailma ja erityisesti työelämä hyvin erilaista.
Se oli myös ihan erilaista aikaa jäsenpalveluille, toki puhelin oli jo silloin olemassa, muttei
sekään aivan kaikilla. Parhaimmillaan tai pahimmillaan yhdistyksemme toimistossa oli
neljä työntekijää. Nyt Tiinan jäädessä eläkkeelle, hän on käytännössä työskennellyt viimeiset
pari vuotta yksin. Toki yhdistyksemme taloushallinnon asioita hoitaa jytyläisen JOAyhdistyksen Leea Järvinen, jonka työhuone on
toimistomme yhteydessä.
KIITOS vielä Tiinalle ja samalla tervetuloa
jäsenpalvelusihteeriksi palkattu Niina Karonen.
Niinan edellinen työpaikka on ollut Jytyliitossa
ja siellä hän on hoitanut useita eri tehtäväkokonaisuuksia.
Edellisessä tiedotteessa toivotimme vantaalaiset uusiksi jäseniksemme ja nyt sama toivotus
vielä Jyty HUS:n jäsenille – TERVETULOA
Jyty metropolin joukkueeseen. Saatte kotiinne
vielä lähiaikoina siirtymiseen liittyvän kirjeen,
jossa asiasta tarkemmin.

Valinnanvapaus on yksi niistä asioista, jotka
vaikuttavat erityisen paljon maakuntaan siirtyvän henkilöstön asemaan. Jos (ja valitettavasti
ilmeisesti kun) sen käyttöönottoa aiotaan tehdä,
niin aikataulutus erityisesti meillä Uudellamaalla on elintärkeä. Missään nimessä kukaan
ei täällä kannata käyttöönottoa ennen riittävän
pitkää valmisteluaikaa (paitsi siis jotkut politiikot). Puhutaan siis useista vuosista ja ehkä aikaisintaan vuodesta 2021.
Toinen asia, mikä sotkee henkilöstön asemaa,
on yhtiöittämispakko joihinkin toimintoihin.
Liittyykö valinnanvapaus ja yhtiöittäminen
yhteen, varmaankin, mutta ilmeisesti se koskee
myös muita toimintoja!
Lisäksi tulevat täysin levällään olevat tukipalveluasiat, niistä ei ota selvää erkkikään!
Se, mikä Uudellamaalla on hyvää, on, että
olemme yhdessä muutosjohtajien ja muiden
olennaisten toimijoiden kanssa rakentamassa
”tiekarttaa”, miten tämä iso operaatio tehdään
mahdollisimman hyvin. Itse, ainakin tällä hetkellä ajatellen, olen erilaisissa prosesseissa
mukana miettimässä, miten tämä 55 000 työntekijän ”firma” nostetaan toimivaksi organisaa-

tioksi ja vielä siten, että palvelujen laatu ei ainakaan olennaisesti huononisi.
Ei todellakaan ole helppo rasti ja kun tähän
liittää pelastustoimen mahdollisen maakuntaan
siirron ja ns. kasvukuntayhtymän rakentamisen
asiat, niin työsarkaa riittää.
Jossain vaiheessa asioita pitää alkaa tapahtua
todenteolla, muuten koko uudistuksen aikataulu pettää ja ensi tammikuussa ei maakuntavaaleja sitten olisikaan. Syksyn ensimmäisessä
tiedotteessa tästäkin asiasta sitten lisää ja ehkä
enemmillä faktoilla.
Sitten Jytyliiton asioihin. Viikolla 21 kokoontuu Jytyliiton valtuusto kokoukseensa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi agendalla on Jytyn siirtyminen yhtenäiseen jäsenmaksuprosentiin.
Maakunta- ja muut muutokset muuttavat työnantajarakenteita ja nykyinen yhdistysten määrittelemä jäsenmaksu pitää olla ”historiaa”.
Jytyn yhdistyksillä on kolmeakymmentä erilaista jäsenmaksuprosenttia ja se ei mitenkään
helpota Jytyn jäsenmaksuprosentin kertomista
nykyisille eikä varsinkaan uusille jäsenille.
Liittohallitus esittääkin valtuustolle, että siirryttäisiin yhteneväiseen jäsenmaksuprosenttiin
ja ensi vuonna se olisi 1.32 %. Meidän nykyinen jäsenmaksuprosentti on 1.30, joten meidän
näkökulmasta muutos ei olisi suuri.
Itse olen kannattanut tätä uudistusta ja toivonkin tälle asialle positiivista päätöstä ja onhan
meillä siellä onneksi käytännössä kuusi fiksua
valtuutettua asiasta päättämässä. Kaisa, Kaarina, Heidi, Ilkka, Ville ja uutena joukkoomme
HUS;sta liittyvä Tuuli ovat ison asian äärellä.
Toki siellä keskustellaan ja toivotaan valmisteluun annettavaksi Jytyn sääntömuutoksia, jotka
jatkossa edesauttavat jäsenten edunvalvonnan
vielä parempaa koordinointia > käytännössä
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muuallekin meidän tyyppisiä yhdistyksiä, joilla
oikeasti on mahdollisuus ja resurssit jäsentensä
hyvään edunvalvontaan tulevaisuuden muutoksissa.
Ammattiosastojen johtokuntien toimijat pitivät
pääsiäisen jälkeen Haikko1-seminaarin, paikalla oli 74 aktiivia. Seminaarissa käytiin läpi
monia asioita, mutta tässä nostan päällimmäiseksi sen, miten nykyisiä jäseniä sekä uusia
parhaiten hoidetaan ja palvellaan.
Tärkeimmäksi asiaksi nousi, onneksi, tietenkin
se, että edunvalvonta tulee ykkösenä meidän
perustehtävässämme. Sen onnistuminen mahdollisimman hyvin ja siitä myös kertominen
eteenpäin on parasta meidän toimintamme
”mainostamista”.
Paljon myös mietittiin sitä, miten me voimme
parhaiten näkyä työpaikoilla ja siihen tulikin
monta uutta ideaa. Uusien jäsenten hankinta on
koko ajan tärkeää, onhan ay- ja muukin vaikuttamisasia myös aina määrällinen – lisää jäseniä
on lisää painoarvoa!
Ammattiosastojen toimijat toteuttavat parast
aikaa jo uusia juttuja, mutta kaikki ei vielä ole
toteuttamisvaiheessa, mutta perästä kuuluu niin
kuin entinen mieskin kerran totesi!
Tämän tekstin lopussa on muutamia jäsentapahtumia yhdistystasolla ja ammattiosastoillakin on tulossa monta omaa juttua - osallistukaa
niihin ja olkaa muutenkin aktiivisia ja käyttäkää ”jäsenetujanne” hyväksi.
Sama kehotus vielä työpaikoillekin > nyt pitää
olla aktiivinen - muutosten juna kulkee kovaa
vauhtia ja mieluummin kannattaa hypätä kyytiin ja mennä vaikka vähän sinne ohjaamon
puolelle > se on järkevämpää kuin pysäkillä
katseleminen.
Tällaista ”vuodatusta” tällä kertaa,
terveisin Jussi
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VALTUUSTO 4.5.2017
Yhdistyksen valtuusto kokoontui Stansvikin ravintolaan sääntömääräiseen kevätkokoukseensa.
Paikalla oli 30 valtuutettua 38:sta ja lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella Vantaa-ammattiosaston viisi
edustajaa.
Yhdistyksen puheenjohtaja piti ajankohtauskatsauksen, joka yllätys, yllätys, piti sisällään mm. Helsingin kaupungin johtamis- ja organisaatiomuutosta, maakunta- ja sote-hanketta ja Jytyliiton ajankohtaisia asioita. Jo tapahtunut Vantaan ammattiosaston perustaminen ja tuleva 1.7. tapahtuva HUSammattiosaston aloittaminen oli myös katsauksessa mukana - antaahan jäsenistön laajeneminen uusia
haasteita myös edunvalvontatehtävään ja erilaisiin jäsentapahtumiin.
Jytyn alueasiamies Jarmo Raappana piti lyhyen katsauksen suunniteltuihin jäsenhankinta- ja näkyvyysasioihin.
Valtuuston puheenjohtaja Liisa Paavolan johdolla varsinainen asialista käytiin ripeästi läpi. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Toiminnantarkastaja avasi ”opetukseksi” hivenen muuttunutta tilin- ja toiminnantarkastuskertomuksen
sisältöä ja mitä se oikeasti yhdistyksen toiminnassa tarkoittaa.
Kokousta käytiin hyvässä Jyty metropolilaisessa hengessä. Helppohan se toisaalta oli, kun kokouksen
alle saatiin jälleen kerran maittava seisovapöytä eli hyvä ruoka - parempi mieli näkyi.

STANSVIKIN KESÄ
Stansvikik on edelleen jäsenistömme käytössä. Viikkovuokrauskohteet ovat olleet jo haettavana ja
hyvin hakemuksia tulikin. Muutama tyhjä viikko/huone on vielä jäljellä, joten kannattaa tiedustella
josko sopivalla viikolla vielä tilaa olisi. Hinnasta asia ei varmaan jää kiinni, joten jäsenetu kannattaa
hyödyntää.
Stansvik-vastaavana toimii edelleen Liisa Paavola ja hänet tavoittaa emaililla liisa.paavola@hel.fi
tai puhelimella 050- 5931321.
Stansvikissa voi vierailla ilman asumistakin ja käydä vaan ulkoilemassa. Toki voi samalla kokeilla
vaikka kajakkimelontaa (saattaa tarjolla olla myös opastusta tarjolla) tai sitten tennistä. Pitkän perinteen omaava Stansvikin varpa on myös kokeilemisen arvoinen kesälaji.
Stansvikin ravintola on auki koko kesän ja tarjoilee arkisin maukkaat lounaat ja sunnuntaina brunssit,
toki menussa on iltaisin varmaan kaikille sopivaa. Kannattaa muistaa vilauttaa Jytyn jäsenkorttia,
sillä nimittäin saa 10% alennukset ravintolasta.
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JYTYN LINNANMÄKIPÄIVÄ 10.6.2017
Jo perinteinen Linnanmäki-päivä järjestetään lauantaina 10.6. Vielä ei agenda ole selvillä, mutta
saat sähköpostiisi Jytyn eteläisen alueen uutis-kirjeen, missä kerrotaan lisää. Kannattaa käyttää tämäkin jäsenetu ja samalla saat kaupanpäälle myös ajankohtaista Jyty- ja muuta infoa.

JÄSENILTA STANSVIKISSA 31.8.2017
Torstaina 31.8. vietetään ”perinteinen” Jyty Metropolin jäsenilta luonnonkauniissa Stansvikissa.
Ilta alkaa klo 16.30 laivamatkalla Kauppatorilta Stanariin, jatkuu ruokailulla Stansvikin ravintolassa ja sen jälkeen kelin salliessa jotain muutakin puuhaa.
Kotimatka järjestetään sitten puoli yhdeksän aikoihin kuljetuksilla Herttoniemen metroasemalle.
Ilmoittaudu saman tien yhdistyksen toimistoon Niinalle, joko emaililla tai puhelimitse viimeistään
kuitenkin 30.6. ja saat sitten saman tien varmistuksen mukaan sopimisesta ja muutkin tarkemmat ohjeet.

SYYSPÄIVÄT KAJAANISSA 8-10.9.2017
Jälleen kerran lähdetään näyttämään Jytyä stadissa since 1919-teemaa pohjoisen ja muun Suomen
jytyläisille ja toki matkan varrella muillekin. Tarkoitus on saada bussi täyteen iloista ja riehakasta väkeä, joka itsessään on paras ”mainos” meidän uudistuneesta yhdistyksestämme.
Jyty Metropolin ”oma bussi” Jytyliiton syyspäiville Kajaaniin lähtee perjantaiaamuna 8.9. klo
10.00 ja paluu tapahtuu myöhään sunnuntai-iltana.
Omavastuuosuus reissusta on 80 euroa. Hintaan sisältyvät bussimatkat, majoitus kahden hengen
huoneessa Hotelli Kajanuksessa ja lauantai-illan buffet.
Jos haluat mukaan, ilmoittaudu Jyty Metropolin toimistoon Niinalle 16.6. mennessä ja saat samalla
tarkemmat ohjeet koko pakettiin.
Syyspäivistä tarkemmin Jytyn nettisivuilla, osoitteessa www.jytyliitto.fi , klikkaa tapahtumakalenteria.
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