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KUTSU
SYYSKOKOUS
torstaina 21.11.klo 17.00
Keltakankaan auditorio,
Viirinkankaantie 1,
Keltakangas
Käsitellään sääntöjen 15 §
asiat, mm. vahvistetaan
vuoden 2020 talousarvio ja
toimintasuunnitelma.
Kokoukseen osallistujille maksetaan
ylimääräinen työhyvinvointiraha 30 €,
tuo kuitti kokoukseen.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Jyty Rovaniemi ry:n hallitus

Jyty Rovaniemi ry
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Syystervehdys,
Olemme saaneet nauttia upeista syyspäivistä, pienestä lumisateesta, auringonpaisteesta sekä vesisateista. Kaikesta siitä,
mitä normaaliin syksyyn kuuluu. Samalla olemme työpaikoilla
joutuneet myös pohtimaan haastavia ja kiperiäkin tilanteita sekä
miettimään, mihin tulevaisuus meitä vie.
Toivomme näkevämme teitä sankoin joukoin syyskokouksessamme, jossa ehdimme keskustelemaan myös varmasti teitä
puhuttavista asioista. Tulkaa siis sankoin joukoin torstaina 21.11.
klo 17.00 Keltakankaan auditorioon ja ottakaa työkaverinnekin
mukaan. Mikäli olet pitkän matkan päässä, niin mahdollisuus on
myös sähköiseen osallistumiseen. Laita silloin sähköpostia puheenjohtajalle, niin saat linkin sähköpostiisi.
Tuonnempana tiedotteessa Rovaniemen kaupunginhallituksen
puheenjohtaja kuvaa tulevaa muutosta 1.1.2020. Tiedotteen
tullessa kaupunginvaltuusto on jo päätöksen linjauksesta tehnyt
ja siitä saamme lukea työnantajan tiedotteista enemmän. Mikäli
teillä herää kysymyksiä organisaatiouudistukseen tai käytyihin
yt-neuvotteluihin, niin muistattehan olla yhteydessä pääluottamusmieheen tai luottamusmiehiin omilla alueillanne. Selvitämme
kysymyksiänne teidän apunanne ja kenenkään ei tarvitse näissä
asioissa olla yksin.
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Kohti pikkujouluja ja muita mukavia syystapahtumia ollaan menossa ja onkin mukava huomata, että olette olleet aktiivisia osallistumaan erilaisiin järjestettyihin tapahtumiin. Nähdään syksyn
mittaan ja ollaan yhteyksissä!
Huomaattehan, että löydätte yhdistyksen nyt myös Facebookista,
eli sinne vain liittymään ja kutsumaan kavereita!

Anne, Katri, Päivi ja Ulla

puheenjohtaja
Anne Luiro

pääluottamusmies
Ulla Rouvinen
Rovaniemen kaupunki

pääluottamusmies
Katri Tirroniemi
Pellon kunnan alue

pääluottamusmies
Päivi Mänty
Lapin Sairaanhoitopiiri

Jyty Rovaniemi ry

5

Rovaniemen kaupungin organisaatio muuttuu
1.1.2020 alkaen
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 18.2.2019 käynnistänyt prosessin kaupungin organisaation uudistamiseksi. Tavoitteena on johtamisjärjestelmän
ja henkilöstöorganisaation virtaviivaistaminen. Työn käynnistymisen jälkeen
uudistukselle on muodostunut useita keskeisiä ja hieman konkreettisempia
johtoajatuksia ja pienempiä osatavoitteita, joista kerrotaan tarkemmin tässä
kirjoituksessa. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää 21.10.2019 kokouksessaan uudistuksen suurista linjoista, ja asia etenee sen jälkeen hallintosääntövalmistelun kautta uudestaan valtuuston tarkemmiksi linjauksiksi. Uudistusta
on käsitelty useita kertoja kaupunginhallituksessa, siitä on kysytty mielipiteitä
henkilöstöltä, lautakunnilta, luottamushenkilöiltä ja apuna on toiminut myös
ulkopuolinen konsultti. Lisäksi uudistus oli tärkeä osa syksyllä käytyjä YT-neuvotteluita.
Tiivistän uudistuksen keskeisiksi muutoksiksi viisi kohtaa:
1.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisointi

Kaupungin kaikessa toiminnassa pitää jatkossa vahvasti painottua terveyden ja hyvinvoinnin johtaminen. Kaikkien palveluiden tulisi pitkällä aikavälillä
edistää kuntalaisten hyvinvointia. Nyt tilanne on kuitenkin se, että “HYTE” ei
näy riittävän vahvasti kaupunkistrategiassa, eikä tavassamme yhdessä tuottaa
palveluita. Uudessa organisaatiossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
tullaan tarkemmin vastuuttamaan. Osallisuudella ja vaikuttamistoimielimillä
(vammais- ja vanhusneuvosto, sekä nuorisovaltuusto) on jatkossa iso rooli
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä.
2.

Elinvoimatoimintojen organisointi

Uudistuksessa muodostetaan uusi, nykyistä suurempi elinvoiman toimiala.
Elinvoiman toimiala kokoaa yhteen elinkeino- ja yrityspalvelut, työllisyyspalvelut, tekniset palvelut ja ympäristövalvonnan.
3.

Osallisuuden vastuut ja organisointi

Kuntalaisten osallisuus on kokonaisuudessaan suurten muutosten kenttä.
Kuntalaiset on jatkossa nähtävä enemmän palveluiden yhteiskehittäjinä, kuin
pelkkinä palveluiden käyttäjinä. Osallisuustyötä pitää johtaa ja koordinoida, ja
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sillä on oltava konkreettiset työkalut käytettävissä. Organisaatiouudistuksen
yhteydessä kaupungin viestintäyksikölle on kaavailtu osallisuuden johtamisessa vastuullista tehtävää, mutta osallisuutta tulla tekemään kaikissa kaupungin
yksiköissä. Erityisesti muutoksen alla on aluelautakunnat, joiden tilalta on
tarkoitus muodostaa kylien kehittämisjaosto.
4.

Hallinnon tehtävät, erityisesti tilahallinta

Hallinnon toimialan roolia suunnitellaan muutettavaksi. Kaupunginhallituksen
tahtona on, että toimialojen hallinto- ja tukipalveluita keskitettäisiin johdettavaksi hallinto ja tukipalvelut -toimintayksiköstä. Työ ei ole yksinkertainen, mutta tavoitteenamme on että erilaisia prosesseja (talous-, henkilöstöhallinto) voitaisiin
johtaa ja ohjata keskitetysti niin, että niitä toteutetaan samalla tavalla kaikissa
kaupungin eri yksiköissä - työntekijöiden ei muutoksessa välttämättä tarvitse
työpöytäänsä siirtää. Hallinnon osalta uudistuksia tapahtuu myös kaupungin
tilojen hallinnoinnissa.
5.

Asiakaslähtöiset palveluprosessit, esimerkkinä lapsiperheiden palvelut

Kaupunginhallitus on organisaatiouudistusta koskevissa päätöksissään edellyttänyt, että kuntalaisten palvelemisessa otettaisiin käyttöön asiakaslähtöisiä
palveluprosesseja. Lapsiperheiden palvelut ovat olleet tästä yksi esimerkki.
Haluaisimme että lapsia ja perheitä koskevia asioita hoidettaisiin entistä enemmän yhdessä, esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulujen, perheneuvolan ja
perhesosiaalityön kesken. Kaupunki on myös ilmoittanut kiinnostuksensa tuottaa lapsiperheiden palveluita Lapin maakunnalle, jos SOTE-uudistus saadaan
vielä ponnistettua kasaan.
Vaikka tavoitteena on, että uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2020, on
syytä tiedostaa, että uudistus ei ole vielä vuoden ensimmäisenä päivänä valmis. Työ vaatii suuria ponnisteluja työprosessien uudistamiseksi, isot ajatukset
on tuotava käytännön toimiksi konkreettiselle tasolle. Tähän työhön tarvitsemme koko kaupungin henkilöstön mukaan.

Liisa Ansala
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
Jyty Rovaniemi ry
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Hei!
Olen Pirjo Huusko, Jyty Pohjois-Suomen järjestöasiamies toimipaikkana Oulun toimipiste. Työskentelen osana Pohjois-Suomen
tiimiä, johon kuuluu lisäkseni kolme alueasiamiestä.
Alueemme yhdistykset on jaettu tiimin kesken vastuualueisiin, ja
minun ”oma” yhdistykseni on Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry. Vaikka
vastuullani on vain yksi yhdistys, se vastaa kooltaan neljäsosaa
koko alueemme jäsenmäärästä. Me aluetyöntekijät olemme
mukana omien vastuu-yhdistyksiemme kehittämisessä, teemme
työpaikkakäyntejä sekä jäsenhankintaa yhteistyössä yhdistysten
aktiivien kanssa. Alueasiamiesten tehtäviin kuuluu myös edunvalvonnan asiat – ne eivät järjestöasiamiehenä toimenkuvaani kuulu
vaikkakin KVTES:siä entisenä palkanlaskijana ja luottamusmiehenä tunnenkin.
Yhtenä isona osana järjestöasiamiehen tehtäviin kuuluu alueen
koulutustoiminta; osallistun koulutuksen suunnitteluun, vastaan
kurssien markkinoinnista, vastaan kurssihallinnasta joka sisältää
mm. kurssien järjestelmään luomisen, ilmoittautumisten käsittelyn, erilaiset listaukset sekä kutsukirjeet, lisäksi hotellien kilpailutukset, varaukset hotelleihin, laskutuksiin liittyvät asiat kuten
hotellilaskut ja matkalaskut jne. Tämän kaiken käytännön työn
lisäksi toimin myös kouluttajana.
Järjestöasiamiehen tehtäviin kuuluu myös koko alueen talouden
seuranta, laskuttaminen ja laskujen hyväksyminen ja tiliöinti. Tiedottaminen – mm. uutiskirjeet ja sähköposti – ja eri tilaisuuksien
markkinointi ovat myös tehtäviäni. Vastaan myös alueella erilaisten rekisterien ylläpidosta, mm. luottamusmiesrekisteri ja jäsenrekisteri - yhdistysten Operetti-jäsenrekisteriohjelman koulutus ja
neuvonta kuuluvat myös tehtäviini. Oulun toimispisteen käytännön pyörittämisestä kuten hankinnoista ja kokoustilan varauksista
sekä jäsenpalvelusta vastaaminen kuuluu myös tehtäviini.
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Toimenkuva on siis monipuolinen ja hommaa riittää, mutta työni
on myös vaihtelevaa ja mielenkiintoista 😊
Vapaa-ajallani tykkään harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja yksi
intohimoni on itämainen tanssi, jonka puitteissa olen toiminut
sivutoimisena tanssinopettajana jo 25 vuotta! Voimavaroja ja iloa
arkeen tuovat myös kaikki kauniit asiat kuten puutarhan hoito,
sisustaminen diy-periaatteella eli kierrättämällä vanhaa sekä kaikenmoinen vanhasta tuunaaminen ja käsityöt.
Olen myös kaksi- ja kolmivuotiaiden pikkupoikien Nonna eli
isoäiti, ja pikkuperheet koirineen tuovat ihanaa väriä ja vauhtia
elämään 😊
Ollaan yhteyksissä,
Ihanaa syksyn jatkoa toivotellen
Pirjo Huusko

Jyty Rovaniemi ry
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Liittovaltuuston terveisiä
Meidän liittomme Jyty on muutosten edessä samoin kuin muutkin
ammattiliitot. Uusia jäseniä ei liity samaan tahtiin, kun toisesta
päästä ihmisiä eläköityy. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että kunta-alalla jokainen vapautuva paikka on suurennuslasin alla eikä
aina uusia tarvittavia käsipareja saada tilalle. Toinen seikka tähän
asiaan on se, että järjestäytymättömien työntekijöiden määrä on
kasvanut. Tähän me jokainen voimme vaikuttaa puhumalla uusille työntekijöille ja niille kauemminkin töissä olleille, jotka eivät
kuulu mihinkään liittoon. Meidän mukavaan joukkoon kyllä mahtuu vielä ja jokaiselle varmasti löytyy niin aktiivista tekemistä kuin
muita etuja vain kuulumalla liittoon.
Jytyn strategiaa uudistetaan parhaillaan ja liittovaltuuston edellisessä kokouksessa siihen paneuduttiin ahkeralla työskentelyllä
eri työryhmissä. Pohjois-Suomen näkökulmasta meille on edelleen äärimmäisen tärkeä
saada aluetoimistoa vahvistetuksi ja väläyttelimme mahdollisuutta
saada vahvistettua lakimiesosaamisella alueita. Näin olisi helpompaa kaikilla olla yhteydessä suoraan aluetoimistoon lakiopillisia neuvoja tarvittaessa. Tämä toisi myös lähemmäs lakiapua
meille ja helpottaisi aluetoimiston työntekijöiden kuormaa.
Samalla kun muokkaamme strategiaa, niin on mukava ollut huomata tämän valtuuston yhteen hiileen puhaltamisessa ja erittäin
keskustelevassa otteessa. Uudet vaalit lähestyvät ensi vuonna,
eli ensimmäinen kauteni varsinaisena jäsenenä on päättymässä.
Edelleen työ kiinnostaa paljon ja haluan olla tekemässä tulevaisuuden Jytyä meille kaikille. Olen siis käytettävissä seuraavalle
kaudelle liittovaltuutetuksi, mikäli te meidän yhdistyksen jäsenet
ja koko Pohjois-Suomen väki niin haluatte. Ensimmäinen kausi
on ollut uuden oppimista ja toimintakulttuurin muutosta, jonka
haluan jatkuvan myös seuraavalle kaudelle. Muutoksia on tulossa liittovaltuutettuihin sekä liittohallituksen jäseniin paljon, koska
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eläkkeelle siirtymisiä tapahtuu. Lisäksi Pohjois-Suomen paikkojen
määrä tulee vähenemään ainakin yhdellä, koska jäsenmäärämme on pienentynyt. Toivottavasti se ei ainakaan enempää pienene. Tämän jälkeen tulee miettiä, miten saadaan alueiden tasapuolisuus taattua, mikäli vielä tästä edustajien määrä vähenee.
Yhdessä teemme meille paremman liiton, joka on vahva sekä
kiinni ajassa!
Liittovaltuustoterveisin,

Anne

JYTY KUULUU
LÄHELLE JA KAUAS
Jyty Rovaniemi ry
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Ajankohtaista
Yhdistyksemme löytyy nyt myös Facebookista
Hallituksen kanssa on keskusteltu useamman kerran jo Facebook näkyvyydestä ja siitä, mihin tarkoitukseen se meillä tulisi. Otimme siis kesällä härkää
sarvista ja perustimme sivun. Tarkoituksena on pitää sivustoa informatiivisena
eri tapahtumien avulla. Lisäksi kehitämme sivustoa sen mukaan, mitä palautetta teiltä jäseniltä tulee. Eli hakekaahan sivu ja liittykää mukaan.
Pikkujoulut 2019
Tämän vuoden pikkujoulut järjestetään Rovaniemen teatterilla ja ilmoittautumisia tuli 75 ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Pidämmekin mukavan
illan hyvän syömisen ja upean musikaalin Cabaret:n parissa.
Työhyvinvointirahaa on korotettu
Työhyvinvointiraha 30 € hyvitetään työvoimajäsenelle kuittia vastaan omaa hyvinvointia edistävästä palvelusta esim. kulttuuri- tai
liikuntapalvelusta (konsertti, teatteri, salikortti, hieroja). Tyhy rahaa
ei hyvitetä palvelusta joka on maksettu työnantajan myöntämällä
tyhy-edulla.
Toimita kuitti ja tilinumero 21.11.2019 mennessä Anne Luirolle,
sähköisesti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi tai postitse: Rovaniemen kaupunki/Anne Luiro, Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi
Jäsenrekisteri-Jässärissä on uudistunut
Jässäri on oma järjestelmä, joka on tarkoitettu kaikille liiton jäsenille. Jässäristä löytyy omat jäsenmaksu- ja jäsenyystiedot, koulutuksiin ja kursseille ilmoittaudutaan Jässärin kautta, lisäksi sieltä löydät oman yhdistyksen ja luottamusmiesten yhteystiedot.
Tarkistamalla ja päivittämällä jäsen- ja yhteystietosi varmistat jäsenyyteen ja
jäsenetuihin liittyvän viestinnän tavoittavan myös sinut.
Sähköpostiosoitteesi on tärkeä tieto meille! Jäsenrekisterin ajantasaisuudella
on suuri merkitys liiton edunvalvonnalle ja näin varmistat että saat jäsenyydestäsi kaiken mahdollisen hyödyn! Jässäri löytyy osoitteesta Jyty Rovaniemi/
jäsenelle
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Suosittele jäsenyyttä ja voita
Suosittelemalla Jytyn jäsenyyttä voit ansaita jopa 150 euron arvoisen lahjakortin. Jo kahdesta uudesta jäsenestä saat lahjakortin. Kampanjassa otetaan
huomioon 15.5.-31.12.2019 hankitut uudet varsinaiset tai opiskelijajäsenet.
Yhdessä olemme enemmän. Lisätietoja Jytyliiton nettisivuilta jäsenyys -> Suosittele jäsenyyttä!

Luottamusmiehet
Ulla Rouvinen, pääluottamusmies puh. 040 513 7395, 322 6091
Ulla Rouvinen on tavattavissa osoitteessa Pohjolankatu 4 tiistaisin klo 12 - 16
ja keskiviikkoisin 8 - 16. Soita ja sovi Ullan kanssa tapaamisaika etukäteen.
Janne Åhman, varapääluottamusmies puh. 040 571 3349
Katri Tirroniemi, pääluottamusmies Pellon kunnan alue puh. 040 713 2704
Päivi Mänty, pääluottamusmies Lapin sairaanhoitopiiri puh. 040 637 5608
Eeva Marttala, luottamusmies

040 586 0518

Anne Luiro, varaluottamusmies

0400 139 019, 040 756 5121

Perusturvan toimiala

Tarja Luusua, luottamusmies

050 566 6737

Petri Kipinoinen, varaluottamusmies

040 505 8512, 0500 765 633

Varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut
Janne Åhman, luottamusmies

040 571 3349

Kirsi-Maria Petrelius, varaluottamusmies

050 594 7376

Tekninen toimiala, strateginen hallinto ja
vapaa-ajan palvelut
Ei vielä valittu luottamusmiestä
Napapiirin energia ja vesi
Tiina Mäkikyrö, luottamusmies
Kunnan Taitoa Oy

Jyty Rovaniemi ry
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Hallitus
Puheenjohtaja

Anne Luiro

jäsen

varajäsen

Hanna Ylitolonen

Tiia Hyötylä

Kirsi-Maria Petrelius

Ulla Lakkala

Eeva Marttala

Ari Sirviö

Petri Kipinoinen

Tarja Luusua

Matti Ollonen

Janne Åhman

Katri Tirroniemi

Anne Ikonen

Marja-Leena Kart

Eija Kulusjärvi

Toimihenkilöt
puheenjohtaja

Anne Luiro

0400 139 019,
040 756 5121

varapuheenjohtaja

Eeva Marttala

040 586 0518

sihteeri/
koulutusvastaava

Kirsi-Maria Petrelius 050 594 7376

rahastonhoitaja

Tuija Rytilahti

040 840 9866,
tuija.rytilahti@outlook.com

jäsenasiainhoitaja/
tiedottaja

Soili Kaihua

0400 971 733

nuorisovastaava

Hanna Ylitolonen

040 767 5815,
hanna.ylitolonen@taitoa.fi

Mäntyhovin hoitaja
- varahoitaja

Matti Ollonen
Janne Åhman

040 766 8106
040 571 3349

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
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Jyty Rovaniemi ry netissä:
jytyrovaniemi.jytyliitto.net

Jyty Rovaniemi ry
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painatuskeskus.com

