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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA 

 
PUHEENJOHTAJALTA 3.9.2021                                     

Hyvää syyskauden alkua kaikille! Lämpimät kesäilmat ovat vaihtuneet pimeneviin 
iltoihin ja viileämpään säähän. Kesäloma tuntuu jo kaukaiselta muistolta. 
Työpaikoilla on harvoin mahdollisuutta laskeutua pehmeästi uuteen 
työrupeamaan, kun tekemättömät työt ovat odottamassa tekijäänsä. Yhä 
harvemmassa työpaikassa ja työtehtävässä on kesäsijaisen kaltaista ylellisyyttä. 
Tämä voi kuormittaa työntekijöitä heti työskentelykauden alussa. 
 
Omasta hyvinvoinnista on tärkeää pitää kiinni työn imun viedessä mukanaan, 

työskentelet sitten lähi- tai etätyössä. Työhön kuuluvat tauot eivät ole sanoja paperilla, vaan laissa 
säädetty asia, johon jokaisella työntekijällä on oikeus. Työpäivien venyminen ei saa olla itsestään 
selvyys, vaan niistä sovitaan yhdessä esihenkilön toimesta ja niistä maksetaan työehtosopimuksen 
mukainen korvaus. Mikäli työpäivien venyminen on enemmän sääntö kuin poikkeus, on työajan ja 
työtehtävän suhde pahasti pielessä. Tehtävät on mitoitettava mahtumaan normaalityöajan 
puitteisiin. Mikäli näin ei ole, on syytä asia ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
esihenkilön kanssa. Näihin keskusteluihin voit pyytää pääluottamusmiestäsi mukaan. Hänellä on 
tarkempaa tietämystä ja tuntemusta työlainsäädännöstä, työehtosopimuksista ja mahdollisista 
työpaikan paikallisista sopimuksista. Hyödynnä siis tätä jäsenetuasi! 
 
Yhdistyksemme on luvannut panostaa viestintään. Haluamme viestiä toiminnastamme ja 
ajankohtaisista työmarkkina-asioista niin nykyisille kuin potentiaalisille jäsenille sekä kumppaneille. 
Hyödynnämme viestinnässämme tiedotteiden ja sähköpostiviestien lisäksi sosiaalista mediaa muiden 
yhteisöjen tapaan, sillä somen on todettu tavoittavan parhaiten kohderyhmiä. Tutustu siis facebook-
sivustoomme (facebook.com/jytymetropoli), käy peukuttamassa itsellesi tärkeille ajankohtaisille 
päivityksille ja pistä niitä jakoon oman fb:si kautta. Tykkäykset yhdistyksen instagramissa 
(jyty_metropoli_ry) tuottavat laajempaa kiinnostusta toimintaamme kohtaan. Parhaiten tietoa 
yhdistyksestämme saat nettisivuiltamme (www.jytymetropoli.fi), jotka sisältävät myös 
ammattiosastojen omat sivustot.  
 
Mikäli et ole vielä tutustunut some-kanaviimme, tee se heti!  Vinkki jäsenhankintakampanjan 
tiimoilta: toimit kätevästi jäsenhankkijana kertomalla tiedotuskanavistamme työkavereillesi. 

 
Yhteistyöterveisin, Kaisa 
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AMMATTIOSASTOJEN VUOSIKOKOUKSET 
 
Lokakuun aikana järjestetään ammattiosastojemme vuosikokoukset. Virallisesti niissä käsitellään sääntöjen 
mukaisesti vuosittain toimintakertomus, tilinpäätös sekä tehdään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi 
tehdään erilaisia valintoja.  
 
Tässä kutsuna eri ammattiosastojen kokousten ajat ja paikat. Mikäli et tiedä mihin ammattiosastoon kuulut, ota 
yhteyttä yhdistyksen toimistoon, niin saat varmistuksen asiasta. Ammattiosastosi lähettää sinulle sähköpostia, 
missä on tarkempaa tietoa. Huomioi, että kokousjärjestämistavat ja -paikat voivat vielä muuttua 
koronatilanteen vuoksi ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse.  
 
YKSI-AMMATTIOSASTO  
Sunnuntaina 17.10. Ylläsjärvellä klo 10.00. Paikkana: Hotelli Aurora Ylläsjärvi. Kokoukseen on mahdollista 
osallistua Teams- etäyhteydellä. Osallistumisesta etäyhteydellä tulee ilmoittaa ammattiosaston puheenjohtaja 
Olli-Pekka Kuljulle 14.10. mennessä osoitteeseen olli-pekka.kulju@jytyhallinto.fi  
Ilmoittautumiseen tulee laittaa tieto sähköpostiosoitteesta, johon kokouslinkki lähetetään. 
VANTAA-AMMATTIOSASTO 
Maanantai 25.10. Kielotie 20 C 5 krs. klo 16.00 alkaen.  
Kokousruokailun vuoksi sitovat ilmoittautumiset heidi.korpela@vantaa.fi sähköpostiin 20.10. mennessä. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä ja myös tähän ilmoittautumiset 20.10. mennessä. 
HAL-, KASKO-, KUVA-, KYMPPI- ja SOTE-AMMATTIOSASTOT  
Tiistaina 26.10. Tekniskan salit Eerikinkatu 2, 6 krs. myös etäyhteysmahdollisuus.  
Hissit aukeavat klo 16.00 ja kokoukset alkavat omissa huoneissa klo 16.30.  
Ilmoittautumiset 13.10. mennessä: 
HAL: ammattiosaston sihteerille maija.ruotsalainen@hel.fi 
KASKO: ammattiosaston puheenjohtajalle maija.isola@hel.fi 
KUVA: ammattiosaston sihteerille antti.pajala@hel.fi 
KYMPPI: ammattiosaston sihteerille johanna.puska@hel.fi  
SOTE: ammattiosaston sihteerille sari.kuosku@hel.fi (osallistuminen vain etänä) 
HELKO-AMMATTIOSASTO  
Keskiviikkona 27.10. Hotel Arthur, Vuorikatu 19 Helsinki klo 16.30-20.00. Kokousruokailu klo 18.00. Ilmoitathan 

myös osallistutko ruokailuun vai pelkästään etänä kokoukseen. Ilmoittautumiset 7.10. mennessä 

ammattiosaston puheenjohtajalle merja.liespalo@palmia.fi  

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin kautta, kun lähettää ilmoittautumisen yhteydessä oman 

sähköposti osoitteensa. 

HUS-AMMATTIOSASTO  

Keskiviikkona 27.10. Hotelli Presidentissä klo 16.30, myös etäyhteysmahdollisuus.  

Ilmoittautumiset: husammattiosasto@gmail.com, ilmoita samalla osallistutko vuosikokoukseen etänä vai 

paikan päällä. Ilmoittautuminen 8.10. mennessä. 

 

 
  

 
MUISTA käydä päivittämässä oikeat yhteystietosi Jytyn nettisivuilla Jässärissä! 

Siten varmistat, että saat kaikki tärkeät tiedotteet niin liitolta kuin yhdistykseltä ja 

pääluottamusmiehiltä. 
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MIKSI TYYTYÄ HYVÄÄN, KUN VOI SAADA PAREMPAA  

– LIITY JYTY METROPOLIIN! 

Jäsenhankintakampanja voimassa lokakuun loppuun asti!  

1) jäsenhankkija ja uusi jäsen saavat molemmat lahjakorttipalkinnon. Lahjakortin saa valita 

kolmesta eri vaihtoehdosta. 

2) kolme eniten uusia jäseniä hankkinutta jäsentä saavat lisäpalkinnon. 

 

→ Lisätietoja: https://www.jytymetropoli.fi/jasenhankintakampanja/ 

 

HUOM. Verohallinnon ohjeen mukaan lahjakortit ovat veronalaista tuloa.  

Jyty Metropoli ry ilmoittaa verottajalle saadut lahjakortit. 

 

YHDISTYKSEN TOIMISTOSSA MUUTOKSIA 

Yhdistyksen jäsenpalvelusihteeri Niina Toivonen jää äitiyslomalle 8.10.2021 ja hänen tehtävistään 

vastaa äitiysvapaiden ajan yhdistyksen talousasiantuntija Leea Järvinen sekä yhdistyksen 

puheenjohtaja Kaisa Soininen.  

Muista, että sinua palvelee myös oma ammattiosastosi, luottamusmiehesi sekä liiton toimisto. 

Muistathan käyttää kaikkia palveluita hyödyksi!  

Yhteystietoja: 

leea.jarvinen@jytyliitto.fi, p. 040 730 7277 

kaisa.soininen@hel.fi, p. 050 324 2340 

Tarkista oman ammattiosastosi puheenjohtaja ja sihteeri: 

https://www.jytymetropoli.fi/ammattiosastot/  

 

Pääluottamusmiesten tiedot löytyvät: https://www.jytymetropoli.fi/luottamusmiehet/  

Liiton yhteystiedot: 

Jäsenrekisteri: jasenrekisteri@jytyliitto.fi, p. 020 789 3720 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11) 

Jäsenmaksut: jasenmaksut@jytyliitto.fi, p. 020 789 3730 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11) 

Työttömyyskassa Aaria: asiakaspalvelu@aariakassa.fi, p. 020 7655 900 (ti & to klo 9.00–11.30, ke klo 

12.00-14.00)  
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STANSVIKIN KESÄMUISTOJA   
 

Stansvikin kesäkodilla Helsingissä on pitkä, miltei 80-vuotinen historia Jyty Metropolin vapaa-

ajantoiminnoissa. Helsingin kaupungin omistamalla merellisen idyllisellä alueella on ollut tärkeä rooli 

yhdistyksemme jäsenistön kesänviettopaikkana. Alueella sijaitsee kartano ja sen ympäristön 

majoitusrakennukset, ravintola sekä kaksi kesämaja-aluetta, joilla sijaitsee jäseniemme omistamia 

kesämajoja. Tämä kesä oli viimeinen Jyty Metropolille Stansvikissa, sillä alueen kiinteistöjen 

vuokrasopimus päättyy syyskuun lopussa kaupungin uudistuneiden vuokraehtojen vuoksi.  

Yhdistyksen viimeinen kesä Stanarissa on ollut aikaisempien vuosien tapaan toiminnallinen, kiitos 

aktiivisten jäsenten! Viikinkiaikainen, Gotlannista rantautunut Varpa-peli on kuulunut aina Stansvikin 

erikoisuuksiin. Heittopeli on koonnut vuosittain innokkaita kesänviettäjiä pelin äärelle. Kauden 

päättäjäisissä koko kesän kestäneen turnauksen voittajat on palkittu asiaan kuuluvilla palkinnoilla. 

Jäsenistöstämme varsinkin naiset ovat kunnostautuneet pelaajina. Iloksemme myös Stansvikin 

lapsivieraat ovat osallistuneet innolla pelaamiseen ja näin he jatkavat Varpa-pelin traditiota 

Stansvikissa. 

Alueella sijaitsee myös viljelypalsta ja kaksi tenniskenttää, joista jäsenistö on voinut varata itselleen 

pelivuoroja. Heinäkuiset Stansvik-open –tenniskisat kuuluivat jokakesäisiin tapahtumiin, kuten myös 

leikkimieliset Juhannuskisat sekä lasten olympialaiset, joihin jäsenten lapset ovat voineet osallistua. 

Kesämaja-alueiden aktiivit ovat järjestäneet kylissä omia tapahtumia ja talkoita alueen hyväksi. 

Tänä viimeisenä kesänä kesäkodissa on ollut myös useita ensikertalaisia majoittujia, jotka ovat 

halunneet kokea kehuttua kesää Stansvikissa ja olla edes pienen hetken osana sen yhteisöä. Alueen 

hyvä henki on puhutellut heistä jokaista. Tänä vuonna kesänviettäjiä, niin yksiköitä kuin perhekuntia 

on ollut reilu sata. Huonevuokralaisista osa on viipynyt viikon, osa koko kesän. Jytyläisiä majoittujia 

on ollut Oulua myöten.  

Ajat muuttuvat, mutta Stansvik-muistot jäävät. 

Kiitämme kaikkia kesäasukkaita ja kesämaja-

aluelaisia yhdessä tekemisen ja –olemisen riemuista. 

Vaikka Stansvik jää pois kesäkotinamme, Jyty 

Metropoli tulee järjestämään vapaa-ajantoimintoja 

muilla tavoilla, joten seuraa viestintäämme ja 

osallistu! 

Ps. Tulemme järjestämään Stansvikissa tämän syksyn 

aikana tyhjennysmarkkinoita, joissa myydään alueen 

kiinteistöjen irtaimistoa jäsenistölle erikoishintaan. 

Terveisin, pj Kaisa ja Stansvik-vastaava Kirsi 


