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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA 
 

PUHEENJOHTAJALTA 22.10.2020                                     
Syksy on vaihtunut Suomessa talviaikaan kellojen siirron, pimeiden iltojen, 
yöpakkasten sekä lumi- ja räntäsateiden myötä. Korona-ajassa ollaan 
siirrytty – alueellisesta tilanteesta riippuen – perusvaiheesta 
kiihtymisvaiheeseen ja siitä leviämisvaiheeseen. Valtiovalta, THL, AVI, 
sairaanhoitopiirit ja kunnat pohtivat rajoitus- ja suojautumiskeinoja 
viruksen pysäyttämiseksi ja sen leviämistä vastaan. Samalla 
tartunnanjäljitys on hankaloitunut, sillä joukkokokoontumisten myötä 
sairastuneiden ja altistuneiden henkilöiden jäljitys ja ohjaaminen 
karanteeniin käy mahdottomaksi. Yksilönvastuulla on edelleen suurin 

merkitys viruksen taltuttamisessa ennen kehitteillä olevan rokotteen käyttöönottoa, mihin voi mennä 
vielä aikaa. Asiantuntijoiden tämänhetkisten arvioiden mukaan poikkeusoloissa eläminen jatkuu 
ainakin kevääseen, ellei jopa juhannukseen saakka. Tilanne koettelee meitä kaikkia. 
 
Jyty Metropolin syksyn toiminta on kaikesta huolimatta aktiivista. Luottamusmiehet on suurimmilta 
osin valittu tulevaksi 4-vuotiskaudeksi. Tämän lehden ilmestyttyä ammattiosastomme ovat pitäneet 
vuosikokouksensa ja joka toinen vuosi pidettävä yhdistyksen varsinainen kokous on mm. valinnut 
uuden puheenjohtajan yhdistyksen valtuustolle. Jäsentilaisuuksia pidetään korona-rajoitusten 
puitteissa ja pääsääntöisesti keskitetysti yhdistyksen järjestämänä. Syksyn suurimmasta 
jäsentoiminnan panostuksesta, Laulava kartano Stansvikissa –musiikkipitoisesta draamallisesta 
museokierrosesityksestä kerromme lisää ensi numerossa. 
 
Jytyn liittovaltuustoon valittiin kolme metropolilaista edustajaa, jotka pääsevät suurten päätösten 
äärelle marraskuun loppupuolella liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa. Tärkeimpänä asiana 
Jytyn tulevaisuuden kannalta ovat suoritettavat puheenjohtajavaalit. Puheenjohtajan tehtävään on 
ilmoittautunut neljä ehdokasta: nykyinen pj Maija Pihlajamäki, liiton johtava työmarkkinalakimies 
Jonna Voima, Varsinais-Suomen alueasiamies Kimmo Hollmén ja Länsi-Suomen alueasiamies Olli 
Järvelä. Mielestäni liittomme tulee uudistua vastaamaan työelämän haasteisiin ja olla vahva, 
kuunteleva, jäseniä lähellä oleva edunvalvontajärjestö. Siksi olen mukana tukemassa Jonna Voimaa 
Jytyn seuraavaksi puheenjohtajaksi. Seuraa liiton ja yhdistyksemme viestintää 
puheenjohtajavaaleista. 
 
Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta, ja pidetään korona kurissa! 
 
Hyvää loppusyksyä toivottaen, Kaisa 
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JYTYN LIITTOVALTUUSTOON VALITUT JYTY METROPOLILAISET 

Kirsi Jaakkola (KASKO), Helsingin kaupunki, pääluottamusmies kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialalta 

Miksi hain valtuustoon?  

Koen, että muuttuvassa yhteiskunnassamme ammattiyhdistystoiminta on 

edelleen vahva vaikuttaja, jolla on mahdollisuus vaikuttaa työelämän ja 

edunvalvonnan haasteisiin rakentavasti ja määrätietoisesti. Haluan ottaa 

haasteen vastaan ja olla mukana Jytyn liittovaltuustossa tekemässä kehittäviä, 

uudistavia ja eteenpäin vieviä päätöksiä, jotka 

pitävät Jytyn moninaisuuden, vahvan 

edunvalvonnan ja jäsenistön keskiössä. Minun 

Jyty on muutoksen tekijä! 

 

Ilkka Konola (SOTE), Helsingin kaupunki, soten toimiala, päätoiminen 

työsuojeluvaltuutettu, lastenkodin johtaja 

Miksi hain valtuustoon?  

Halu vaikuttaa asioihin on edelleenkin vahva! 
Olen toiminut jo pitkään valtuustossa Jytyn ja jytyläisten hyväksi. 
Halusin jatkaa tätä työtä.  

 

 

Kaarina Salminen (HAL), Helsingin kaupunki, hallinto, hallintosihteeri 

Miksi hain valtuustoon?  

Työelämä ja vaikuttaminen siihen elävät nyt murrosvaihetta. Viime aikoina ay-

liikettä on kyseenalaistettu ja on luotu kuva, että se heikentää työntekijän 

asemaa. Olen tästä täysin eri mieltä, vain yhteistyöllä ja vaikuttamisella 

pidämme saavutetut etuutemme. Haluan nostaa ay-liikkeen arvostusta sekä 

ajaa pienen ihmisen etuja! 

 

Heidän lisäksi 3. varasijalla Tuuli Urpela (HUS) ja 5. varasijalla Antti Pajala (KUVA) 

 

ONNEA VALITUILLE!
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LUOTTAMUSMIESVAALIT 

Luottamusmiesvaalit käytiin Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Palmia Oy:n, Metropolia 

AMK:n, MetropoliLab Oy:n, Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:n ja HSY:n osalta 24.9.-8.10.2020. Muut 

luottamusmiesvaalit tulevat omalla aikataulullaan ja niistä informoidaan työnantajakohtaisesti.  

Helsingin kaupunki: 

Pääluottamusmiehet: Maija Ruotsalainen (HAL), Kirsi Jaakkola (KASKO), Antti Pajala (KUVA), Johanna 

Puska (KYMPPI), Sari Kuosku (SOTE) 

Toimialojen luottamusmiehet päivitetään ennen vuoden vaihdetta yhdistyksen nettisivuille.  

Vantaan kaupunki:  

Pääluottamusmies: Arja Karppinen 

Toimialojen luottamusmiehet päivitetään ennen vuoden vaihdetta yhdistyksen nettisivuille.  

Palmia Oy: 

Pääluottamusmies:  

Merja Liespalo  

Metropolia AMK:  

Pääluottamusmies:  

Eija Vanhanen 

MetropoliLab Oy:  

Pääluottamusmies:  

Milja Kalso 

HSY:  

Pääluottamusmies:  

Merja Huotari 

Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:  

pääluottamusmiespaikka jäi avoimeksi 

 

HUOM. Moneen paikkaan jäi vielä avoimia luottamusmiespaikkoja, joten olethan yhteydessä 

yhdistyksen toimistoon tai omaan ammattiosastoosi, mikäli olet kiinnostunut 

luottamusmiestoiminnasta.   
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VANTAA-AMMATTIOSASTO ESITTÄYTYY 
 

Vantaan ammattiosaston 

toiminta-alue on koko 

kaupungin kaikki toimialat 

sekä Vantaan tilapalvelut 

Vantti Oy. 

Edunvalvonta-asioissa 

jäsenistöä palvelee 

pääluottamusmiehen 

lisäksi viiden eri toimialan 

luottamusmiehet.  

Luottamusmiestemme 

toimialoilla sovelletaan 

KVTES, TTES, TS ja AVAINTES -sopimuksia. Ammattiosastomme johtokunta, joka valitaan 

vuosikokouksessa, kokoontuu 9-11 kertaa vuodessa suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia 

jäsenistölle suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten toimiala-illat, virkistysretket ja 

kulttuuritapahtumat. Ammattiosaston johtokunta käsittelee myös ajankohtaisia asioita työpaikoilta, 

yhdistyksen ajankohtaisia asioita sekä antaa tukea luottamusmiehille heidän toimintaansa. 

 

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan ammattiosaston aktiiviseen toimintaa voit olla yhteydessä 

luottamusmieheesi tai johtokunnan jäseniin.  

Yhteystiedot löydät tästä linkistä : 

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

 

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

