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KUTSU
KEVÄTKOKOUS
tiistaina 16.4.klo 17.00
Jytyn aluetoimisto, Korkalonkatu 6 A 11
Käsitellään sääntöjen 14 § asiat,
mm. edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus.
Lisäksi arvotaan Mäntyhovin juhannus,
sekä kokoukseen osallistujien
kesken hierontalahjakortti.
Kahvitarjoilu ja Jyty-yllätyslahja
Tervetuloa!
Jyty Rovaniemi ry:n hallitus
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Keväinen tervehdys hyvät jytyläiset,
Laskiaissunnuntaina auringonpaisteessa ulkoillessa tuntuu siltä, että kesä on
ihan nurkan takana. Loistavat hankikelit, metsän rauha ja hyvä seura, mitä
muuta sitä ihminen tarvitsee jaksaakseen taas työviikon viikonlopun jälkeen.
Tämä vuosi on jälleen jytyläisille monen puuhan vuosi. Jytyn Megaristeily
kutsuu reilua 1000 jytyläistä laineilleen toukokuussa ja meidänkin yhdistyksestä 20 jäsentä on matkaan lähdössä. On mukava huomata, että innostuneita
aina löytyy jokaiseen järjestettävään asiaan meiltäkin. Toki enemmänkin aina
mahtuisi, mutta hyvä näinkin. Seurailkaahan edelleen meidän nettisivujamme
ja muistakaa käydä päivittämässä tietonne jässäriin, jotta postimme tavoittaa
teidät sähköisesti.
Jytyn liittovaltuustossa on tehty päätös, että tämän vuoden jälkeen kalentereiden valmistaminen lopetetaan. Meidän hallituksemme reagoi heti asiaan ja jo
tämän vuoden alusta kalentereiden hinta lisättiin työhyvinvointirahaan. Eli tänä
vuonna yhdistyksemme työhyvinvointiraha on 30 euroa. Kuitit ja tilinumerot voi
toimittaa edelleen puheenjohtajalle joko sähköisesti tai postitse 15.11. mennessä. Katso muuttunut osoite Tyhy-raha kohdasta.
Pääluottamusmiehillä on ollut edunvalvonnan näkökulmasta aktiivinen syksy
ja alkuvuosi. Järjestelyvaraeristä on käyty neuvotteluja työnantajien kanssa
niin Pellossa, sairaanhoitopiirissä kuin Rovaniemelläkin, ja nyt ne on saatu
maaliin pienin kompromissein puolin ja toisin. Eli KVTES:n järjestelyvaraerää
on jaettu sopimuksen mukaisesti kaikkiin liitteisiin. Työhän ei suinkaan pääty
tähän, vaan se jatkuu edelleen mm. palkkatyöryhmissä ja Teknisen sopimuksen kehittämistyöryhmässä.
Sote- ja maakuntauudistuksesta emme vielä tiedä juuta taikka jaata, mutta
näyttää siltä, että tämän hallituskauden aikana ratkaisua ei ainakaan saada.
Yhdistyksemme jatkaa työtään erilaisissa työryhmissä, jotta olemme tietoisia
kaikista käänteistä ja mahdollisista muutoksista, joita on tulossa. Rovaniemen
kaupungin näkökulmastahan saimme kuulla uutisia helmikuun lopussa, kun
kaupunginhallitus päätti käynnistää YT-neuvottelut, joiden sisältö ja laajuus
tarkentuu kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen 11.3.. Asiasta tiedottaa niin
työnantaja kuin yhdistyksen hallitus sekä luottamusmiehet ja pidämme teitä
ajantasalla lähettämällä aina tarpeen vaatiessa tiedotteita. Oman tilanteen
aiheuttaessa kysymyksiä, ota yhteys pääluottamusmieheemme Ullaan, joka
auttaa sinua kysymyksissäsi parhaalla mahdollisella tavalla.
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Muistattehan, että jäseninä teidän kannattaa ilmoittautua Jytyn järjestämiin
ammattialakoulutuksiin. Yhdistyksellämme koulutuksiin on 50 euron omavastuu, eli pääsette nauttimaan erittäin laadukkaista ja hyvistä koulutuksista todella pieneen hintaan. Yhdistyksemmehän kustantaa aina kaksi jäsentä jokaiseen
ammatilliseen koulutukseen. Eli, jos innostut ja kiinnostut, niin ota ensin yhteys
koulutusvastaava Kirsi-Mariaan tai puheenjohtajaan asiasta!
Nähdään kevätkokouksessa ja muissa riennoissa kevään aikana,

Anne, Katri, Päivi ja Ulla

puheenjohtaja
Anne Luiro

pääluottamusmies
Ulla Rouvinen
Rovaniemen kaupunki

pääluottamusmies
Katri Tirroniemi
Pellon kunnan alue

pääluottamusmies
Päivi Mänty
Lapin Sairaanhoitopiiri
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Aluetoimiston tervehdys!
Viime kuukaudet ovat pitäneet sisällään Jytyn toimintaympäristössä monenlaista asiaa. Uusi luottamusmieskausi käynnistyi vuoden alusta. Uudelleen
valitut ja uudet luottamusmiehet ovat päässeet neuvottelemaan pitkästä aikaa
järjestelyreristä. Syksyllä normaalin luottamusmiestyön lisäksi korostuivat mm.
epäpätevyysalennuksien tarkastukset sekä sote- ja maakuntauudistukseen
liittyvät neuvottelut.
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen on nyt sosiaali- ja terveysvalionkunnan sekä viime kädessä eduskunnan käsissä. Lakien hyväksymisille on
tulossa kiire, eduskunnan istuntokauden loppuessa maaliskuun puolivälissä.
Pian nähdään, syntyykö uusi Lappi, maakuntaliiton valmistelun slogania mukaillen. Jytyn vaikuttamistyö jäsentensä puolesta pysyy aktiivisena työelämän
muutoksissa, tapahtui tulevaisuudessa mitä tapahtui.
Aluetyöntekijöinä olemme toteuttaneet viime vuodet uusittuja tehtävänkuvia.
Pohjoinen ”puolen Suomen”- toiminta-alueemme, kattaa yhdistykset ja työpaikat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla. Uusittu toimintamallimme pitää sisällään mm. säännöllisiä aktiivitapaamisia, työpaikka- sekä
yhdistyskäyntejä. Ennen kaikkea jalkautumista työpaikoille aktiivien kanssa,
joka tukee toimintamme kivijalkaa, jotka ovat työsuhteiden edunvalvonta sekä
jäsenhankinta. Mikäli Jyty ei ole vieraillut työpaikallasi, niin ole yhteydessä
aluetoimistoon tai yhdistykseen sopiaksesi vierailu.
Ammatillista ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta on tarjolla tänäkin vuonna. Jytyn suurin yksittäinen jäsentapahtuma on toukokuun alun Megaristeily.
Laiva lastataan yli 1000:lla jytyläisellä sekä sopivalla annoksella työelämään ja
yhdistystoimintaan liittyvää asiaa, unohtamatta virkistävää vapaa-aikaa. Marraskuussa järjestetään alueen Tyhy-viikonloppu, jossa saat vinkkejä juuri sinun
hyvinvointiasi ja työssäjaksamista varten. Jäsenyyden suosittamiskampanja
alkaa myös keväällä, jonka yhteydessä pidämme erillisen työpaikkakiertueen.
Pidä yhteistietosi ajan tasalla Jässärissä , niin saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja kampanjoista.
Jyty Rovaniemen toiminta on hyvä esimerkki, miten ammattiyhdistystoiminta
elää murroksessa. Yhdistys hoitaa esimerkillisesti jäsenten asioita laajalla
toiminta-alueella ja useissa eri työpaikoissa uudistuneen yhdistysrakenteen
pohjalta. Yhdistyksen tehtävänä on asettaa luottamusmiehet työpaikoille hoita6
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maan edunvalvontaa unohtamatta yhteenkuuluvuutta lisäävää virkistystoimintaa. Tästä erinomaisesta työstä ja hyvän yhteishengen ylläpitämisestä erityiskiitos kuuluu kaikille Jyty Rovaniemen aktiiveille sekä jäsenille. Ilman aktiiveja
ja vapaaehtoisia ei olisi Jytyä ja ammattiliiton tuomaa perusturvaa. Pidetään
Jytylippu korkealla ja nähdään eri tapahtumissa!
TERVEISIN,

Anssi Vuolio
alueasiamies

Minna Eskelinen
alueasiamies

JYTY KUULUU
LÄHELLE JA KAUAS
Jyty Rovaniemi ry
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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 15.11.2019 mennessä Anne Luirolle, sähköisesti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi tai postitse: Rovaniemen kaupunki/Anne Luiro, Pohjolankatu 4,
96100 Rovaniemi

Jyty-kalenteri 2019
Vielä ehtii saamaan tämän vuoden Jyty-kalenterin.
Tilaa oma kalenterisi nettisivulta Jyty Rovaniemi/ajankohtaista.

8

Jyty Rovaniemi ry

Jytyn perheretki Tornio-Haaparantaan
Jyty Rovaniemi ry tempaisi ja järjesti yhdessä Lapin koulutuksen Jyty ry:n
kanssa jäsenilleen perheretken Tornio-Haaparantaan viime marraskuussa.
Osallistujia oli niin Pellosta kuin Rovaniemeltäkin.
Vaikka itse bussimatkakin oli jo elämys perheen pienemmille, oli retken ehdoton kohokohta päästä testaamaan Duudsonparkin aktiviteetteja ja laitteita.
Nauru raikui ja liikettä riitti. Retken aikana oli mahdollista käydä shoppailemassa Haaparannan Ikeassa sekä muissa liikkeissä. Tulomatka taittui joutuisasti
Jyty-visan parissa. Tärkeää oli yhdessä tekeminen ja hyvät palkinnot.
Reissu oli mukava ja kannusti suunnittelemaan uusia tempauksia tulevaisuudessakin. Suosittelemme yhteisiä perheretkiä muillekin.

Jytyläiset Tornio-Haaparanta perheretkellä
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Jäsenrekisteri Jässäri 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

Ammatilliset opintopäivät
Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät Scandic Lahdessa
27.-28.4.2019.
Ohjelmassa mm:
Koulunkäynninohjaajan käytännön työ eri puolella, Tomi Engström
- Paljon toivottua kokemusten vaihtoa koulunkäynninohjaajan työstä
erilaisissa kouluissa ja luokissa
ADHD ja vahvuusperusteinen oppimisen tuki, KT,erityispedagogi, Erja Sandberg
- Hyödyllistä tietoa ADHD;n tunnistamisesta ja oppilaan tukemisesta
Jyty Rovaniemi ry maksaa kaksi ensimmäiseksi ilmoittautunutta työvoimajäsentä ammatillisille opintopäiville. Kaikki tulevat koulutukset ja ohjelmat löytyvät Jytyliiton nettisivuilta koulutuskalenterista.
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Mäntyhovi Norvajärvellä
Mäntyhovi
Norvajärvellä

Mäntyhovi on
Rovaniemi
ry:n omistama
kesäpaikka, joka
sijaitsee NorMäntyhovi
onJyty
Jyty
Rovaniemi
ry:n omistama
kesäpaikka,
vajärven rannalla n. 20 km Rovaniemen keskustasta. Päärakennuksessa on
joka
sijaitsee Norvajärven rannalla n. 20 km Rovaniemen
tupa, tupakeittiö, makuuhuone sekä wc. Nukkumatilat 6 henkilölle. Sauna on
keskustasta.
Päärakennuksessa
on tupa, tupakeittiö,
erillinen rakennus
rannassa.
makuuhuone sekä wc. Nukkumatilat 6 henkilölle. Sauna on
erillinen rakennus rannassa.
Osallistu Mäntyhovin JUHANNUSARVONTAAN Jytyn nettisivuilla
Jyty Rovaniemi/Mäntyhovi
14.4. mennessä. Vuokralaisen arpominen
Osallistu
Mäntyhovin JUHANNUSARVONTAAN
Jytyn
suoritetaan kevätkokouksessa 16.4. Arvonnan tulokset julkaistaan nettisinettisivuilla
Jyty Rovaniemi/Mäntyhovi 14.4. mennessä.
vulla ja ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvontaan osallistuneille.

Vuokralaisen arpominen suoritetaan kevätkokouksessa 16.4.
Arvonnan tulokset julkaistaan nettisivulla ja henkilökohtaisesti
arvontaan osallistuneille.
14
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Mäntyhovin vuokra:
30 €/vrk jäseniltä, 65 €/vrk ei-jäseniltä
85 €/vrk työyksiköiltä, 65 €/vrk jäseniltä tapahtumien/juhlien pitopaikkana
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 Matti Ollonen, puh. 040 766 8106
- 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
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
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painatuskeskus.com

