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KUTSU
KEVÄTKOKOUS
tiistaina 28.4.klo 17.00
Viirinkankaantie 1,
Auditorio
Käsitellään sääntöjen 14 § asiat, mm.
edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus.
Arvotaan Mäntyhovin
juhannuksen vuokraus
ilmoittautuneiden kesken.
Lisäksi arvotaan
kokoukseen osallistujien
kesken hierontalahjakortti.
Kahvitarjoilu ja Jyty-yllätyslahja

Tervetuloa!

Jyty Rovaniemi ry:n hallitus

Jyty Rovaniemi ry
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Keväinen tervehdys Teille jytyläiset
Kyllä tämä aika vain menee nopeasti, juurihan kirjoittelimme teille alkusyksyn tunnelmissa syystiedotteeseen ja nyt on jo kevätkelit parhaimmillaan. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta näin talvilomaviikon kunniaksi
ja kotona huomaa, kuinka siivoukselle on tarvetta. Pölyhiukkaset lentää
auringon valossa ympäriinsä ja kaiken maailman remonttitarpeitakin
huomaa katselevansa kriittisellä silmällä. Niinhän se on, että kevät on
uudistumisen aikaa kaikella tavalla.
Uusia virka- ja työehtosopimuksia ollaan neuvottelemassa, nykyiset
sopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Olette varmasti lukeneet
niin lehdistä kuin netistäkin sopimusten irtisanomisista ja mikäli neuvotteluja ei saada maaliin, niin sopimukseton aika julkisilla aloilla on alkamassa 1.4.2020. Mahdollisista toimenpiteistä liitto tiedottaa neuvottelujen
etenemisen myötä. Varmistathan omien yhteystietojesi ajantasaisuuden Jässäristä. Olethan myös ottanut seurantaan Jytyliiton sivut, joissa
tiedotetaan sopimuskierroksen uutisista säännöllisesti. Sivu löytyy tästä
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx.
Olemme iloisia myös siitä, että tuleva Rovaniemen kaupunginjohtaja
Ulla-Kirsikka Vainio tervehtii jäseniämme tässä tiedotteessamme. Mielenkiinnolla odotamme hänen tuloaan ja linjauksia Rovaniemen kaupungin
eteenpäin viemiseksi. Tervetuloa siis Ulla-Kirsikka Rovaniemelle!
Tässä tiedotteessa on uutisia jäsenistölle meidän yhdistyksemme eduista; muistathan yhdistyksen jakaman Tyhy-rahan, meidän upean mökin,
Mäntyhovin, sekä erilaiset jäsentapahtumat. Valitettavasti kaikkia jä4
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sentapahtumia emme ehtineet aikatauluttaa tiedotteen ilmestymiseen
mennessä, mutta seuraathan meitä Facebookissa ja vierailet aika ajoin
myös nettisivuillamme, niin saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista sekä
tilaisuuksista.
Työelämän haasteet näkyvät meille jokaiselle, on organisaatiouudistuksia, yt-neuvotteluita ja muita hankalia tai haasteellisia tilanteita. Toivommekin, että hyödynnätte yhdistyksemme luottamusmiesjärjestelmäämme
ja olette meihin yhteydessä pieneltäkin tuntuvassa huolessa, jotta voimme auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla.
Toivotammekin kaikille jäsenillemme mitä ihaninta kevättä ja kesän
odotusta, vaikka se näiden korkeiden hankien valkoisuutta ihaillessa voi
tuntua vielä kaukaiselta ajatukselta!
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
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Hei!
Olen Ulla-Kirsikka Vainio. Minut valittiin Rovaniemen tulevaksi kaupunginjohtajaksi 9.12.19.
Siitä lähtien olen miettinyt elämääni Rovaniemellä, entistä ja tulevaa.
Olen lähtenyt Rovaniemeltä noin 30 vuotta sitten melko erilaisesta
kaupungista kuin nyt sinne tulen. Silti näen siinä paljon samaa, tuttua:
ihmiset. Ihmisten tapa olla, puhua ja toimia tuntuu mukavan luonnolliselle ja helpolle. En tiedä kuinka paljon ikä vaikuttaa tapaan muistaa
asioita, mutta elämässäni aikaa rytmittävät erilaiset läheiset, koulu- ja
työkaverit, naapurit, harrastuskaverit.. Tapahtumia ja tekemisiä muistaa erilaisten tunteiden kautta, minulle ns. ankkurit syntyvät ihmisistä.
Odotan innolla uusia työkavereita Rovaniemellä. Minusta on erityisen
mukavaa päästä oman syntymäkaupunkini työympäristöön; johtamaan
sitä ja rakentamaan meidän yhteistä työympäristöä. Koen asiasta
suurta iloa ja vastuuta. Olen oppinut erilaisista esimies- ja työnantajarooleista, että mitään työtä ei tehdä yksin ja jokainen työympäristössä
kantaa vastuunsa siihen millaiseksi työ ja kokemukset siitä muodostuvat. Kaupunginjohtajana pääsen kantamaan vastuuta tästä erityisesti,
Rovaniemen kaupungin työntekijäyhteisölle ja itselleni.
Olen oppinut myös aikaisempien työtehtävieni kautta, että puhuminen
kannattaa. On tärkeää ja mukavaa tuntea työkaverit ja erityisesti arjen
haasteissa oppia keskustelemaan vaikeatkin asiat läpi. Ilman selkeitä sääntöjä, tasapuolisuutta ja avointa keskustelua ei synny hyvää
työyhteisöä. Puhuminen ja sen tavat antavat paljon iloa; huumori
ja kaverin pienikin kannustaminen nostaa meitä jokaista yksilönä ja
yhteisönä.
Toivon keväiseen Rovaniemeen paljon auringonpaistetta, hyviä ulkoilukelejä. Tämän talven etelän lumettomuus ja pimeä talvi väistyköön.

Ulla-Kirsikka Vainio
Tuleva kaupunginjohtaja
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Ajankohtaista
Työhyvinvointirahaa on korotettu
Jyty Rovaniemi ry:n hallitus korotti työhyvinvointirahan 30:een euroon. Koska Jytyn kalentereita ei jatkossa enää valmisteta, hallitus
päätti siirtää kalenteriedun suoraan jäsenten tyhy-rahaan.
Työhyvinvointiraha hyvitetään 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 18.11.2020 mennessä Anne Luirolle, sähköisesti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi tai postitse: Rovaniemen kaupunki/Anne Luiro, Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi

Jyty onnittelukortit,
-adressit ja suruadressit
Kortit 4 €/kpl, adressit 10 €/kpl.
Lisätietoja ja tilaukset:
Kirsi-Maria Petrelius, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 050 594 7376
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Jäsenrekisteri-Jässärin päivittäminen
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
Ammatilliset opintopäivät
Jyty Rovaniemi ry:n hallitus on päättänyt maksaa kaksi
ensimmäiseksi ilmoittautunutta työvoimajäsentä ammatillisille opintopäiville. Majoitukset 2 hh ja maksuun kuuluu kurssipaketti. Omavastuu
opintopäiville osallistujilla on 50 €/henkilö.
Ilmoittautuminen koulutusvastaava Kirsi-Maria Petreliukselle
(kirsi-maria.petrelius@ rovaniemi.fi), joka huolehtii
ilmoittautumisen keskitetysti eteenpäin. Lisätietoja
ammatillisista opintopäivistä löytyy Jytyliiton sivuilta tai
Jytylehden mukana tulleesta koulutusesitteestä.

JYTY KUULUU
LÄHELLE JA KAUAS
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Hei!
Olen Tiina Vanhanarkaus ja toimin hallituksessa varajäsenenä,
istun vihreällä oksalla, aloitin v.2020.
Työskentelen Lapin keskussairaalassa Asiakas- ja toimistopalvelut -yksikössä osastonsihteerinä, työskentely-yksikkönä Asiakaspalvelukeskus. Tulin taloon joulukuussa 2018.
Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu kävelylenkit, käsityöt (kutominen
pääasiassa), lukeminen ja partiotoiminta. Partiolupauksen olen
antanut vasta aikuisiällä v. 2017.
Luottamustehtävistä minulla on kokemusta v. 1997 lähtien. Toimin
sihteerinä, rahastonhoitajana ja hallituksen jäsenenä Rovaniemen Kuulo ry:ssä.
Aurinkoista kevättä kaikille! 😊

Tiina Vanhanarkaus
hallituksen varajäsen
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Mäntyhovi Norvajärvellä

Mäntyhovi on Jyty Rovaniemi ry:n omistama kesäpaikka, joka
sijaitsee Norvajärven rannalla n. 20 km Rovaniemen keskustasta.
Päärakennuksessa on tupa, tupakeittiö, makuuhuone sekä wc.
Nukkumatilat 6 henkilölle. Sauna on erillinen rakennus rannassa.
Osallistu Mäntyhovin JUHANNUSARVONTAAN Jytyn
nettisivuilla jytyrovaniemi.jytyliitto.net/ 22.4. mennessä.
Vuokralaisen arpominen suoritetaan kevätkokouksessa
28.4. Arvonnan tulokset julkaistaan nettisivulla ja ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvontaan osallistuneille.
Voittaja voi vuokrata Mäntyhovin kolmeksi vuorokaudeksi
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Mäntyhovin vuokra 1.1.2020 lähtien:
Jäsenet:
1-6 hlöä
30 €/vrk
7-12 hlöä
60 €/vrk
13-20 hlöä 90 €/vrk
21 tai enemmän 120 €/vrk
Työyhteisöt kokous- ja työhyvinvointikäyttöön:
80 €/vrk
Muut:
1-6 hlöä
65 €/vrk
7-12 hlöä
95 €/vrk
13-20 hlöä 125 €/vrk
21 tai enemmän 155 €/vrk
Vuokrattu vuorokausi alkaa kello 16.00 ja päättyy seuraavana
päivänä kello 16.00. Vuokrausaika alkaa viimeistään 1.5. jatkuen marraskuulle ilmojen mukaan 2 vrk/kerta.
Varaukset
Anne Luiro: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi,
puh. 0400 139 019, 040 756 5121
Mäntyhovin hoitajana toimii Ari Sirviö puh. 044 353 5774
- varahoitajana Janne Åhman puh. 040 571 3349.
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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
Henkilöstön edustaja Anu Koivisto

etunimi.sukunimi@neve.fi

Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Seija Jäntti, luottamusmies

etunimi.sukunimi@sarastia.fi

Tiia Hyötylä, varaluottamusmies

045 133 1994

Sarastia Oy
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Hallitus
Puheenjohtaja

Anne Luiro

jäsen

varajäsen

Hanna Ylitolonen

Tiia Hyötylä

Kirsi-Maria Petrelius

Ulla Lakkala

Eeva Marttala

Ari Sirviö

Tarja Luusua

Janne Åhman

Kirsi Kaakkurivaara

Leena Ounaslehto

Katri Tirroniemi

Anne Ikonen

Marja-Leena Kart

Tiina Vanhanarkaus

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@sarastia.fi

Mäntyhovin hoitaja

Ari Sirviö

- varahoitaja

Janne Åhman

044 353 5774,
ari.sirvio@roiedu.fi
040 571 3349

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

