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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 20.1.2021
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Vuodelle 2021 on kasaantunut odotuksia uudesta ajasta ja
mahdollisuuksista palata – jos ei entiseen – ainakin koronan jälkeiseen aikaan, jolloin fyysiset
kokoontumiset, urheilu- ja kulttuuririentoineen ovat mahdollisia. Vielä tämä aika ei kuitenkaan ole.
Tänä vuonna kunnat ja muut palvelutuottajat pyrkivät kuromaan koronan aiheuttamaa palveluvelkaa
umpeen. STM:n asettaman työryhmän raportin mukaan varsinkin lapsiperheet, lapset ja nuoret ovat
kärsineet koronan aiheuttamista palveluiden supistamisista. Siksi eriarvoisuuden vähentämiseksi on
syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Työelämässä varsinkin nuoret naiset ovat epidemian häviäjiä
menetettyjen palvelualojen työpaikkojen myötä. Tyypillisesti miesvaltaisille aloille, kuten
rakennusteollisuuteen koronan vaikutukset eivät ole yltäneet yhtä dramaattisesti. Joka tapauksessa
kansantaloudessamme näkyvät vielä kauan epidemian aiheuttamat vaikutukset.
Yhdistyksemme uusi hallitus piti tammikuussa kick off –webinaarin, jossa
suunnittelimme tulevaa toimintaamme. Hallitus tukee ammattiosastojen ja
luottamusmiehistön toimintaa kehittämällä laadukasta jäsenten
edunvalvontaa ja mahdollistamalla erilaisia jäsentoimintoja, joista
viestimme sinulle jäsenviesteissämme. Toimintamme keskiössä olet sinä,
jäsen, siksi toivomme myös sinulta palautetta toiminnastamme.
Jytyläisten jäsenten edunvalvontatehtävät kulminoituvat yksittäisten
jäsenten asioiden hoidon lisäksi tes-sopimusten mukaisiin
järjestelyeräneuvotteluihin, joita käydään juuri nyt esim. KVTES:n, TS:n ja
avaintes:n työpaikoilla. Yleiskorotukset astuvat voimaan 1.4. alkaen ja
järjestelyeräneuvottelut on oltava käytynä alkuvuoden aikana. Pääluottamusmiehemme tuovat esille
näissä neuvotteluissa jytyläisten ammattiryhmien ja työntekijöiden palkkojen korotustarpeet.
Toivotan kaikille neuvottelijoille voimia näihin neuvotteluihin. Parhaimmillaan neuvottelut päättyvät
kompromissiin, joka edistää oikeudenmukaista palkkausta eri ammattiryhmien välillä.
Jyty Metropoli neuvotteli loppuvuonna Helsingin Laajasalossa sijaitsevan Stansvikin kesäkodin alueen
vuokraehdoista ja jatkosopimuksesta Helsingin kaupungin kanssa. Neuvottelut päättyivät ikävä kyllä
yrityksistämme huolimatta erimielisinä, mikä tarkoittaa, että tuleva toimintakesä tulee olemaan
näillä näkymin viimeinen yhdistyksemme hallitsemassa Stansvikissa. Sinä jäsen, joka et ole tutustunut
vielä alueeseen ja sen huonevuokrausmahdollisuuksiin, käy katsomassa Stansvikin toimintaamme
nettisivuillamme. Sieltä löydät myös hakemukset vuokrauskohteisiin.
Nautitaan talvesta ja lumesta! Terveisin, Kaisa
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHET 2021
Helsingin kaupunki
Kirsi Jaakkola

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialue

Sari Kuosku

Sote-toimialue

Antti Pajala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialue

Johanna Puska

Kaupunkiympäristön toimialue

Maija Ruotsalainen

Keskushallinnon toimialue

Vantaan kaupunki
Arja Karppinen

Vantaan kaupunki

HUS-Kuntayhtymä
Tuuli Urpela

HUS

Palmia Oy
Merja Liespalo

Palmia Oy

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Merja Huotari
HSY
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Eija Vanhanen

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

MetropoliLab Oy
Milja Kalso

MetropoliLab Oy

HUOM! PLM:ien lisäksi meillä on runsaasti luottamusmiehiä, jotka edustavat jytyläisiä
jäseniä työpaikkojen yhteistoimintaelimissä. Saat heistä lisätietoja nettisivuiltamme.

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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JYTY METROPOLI RY:N HALLITUS 2021
Yhdistyksen hallitus kokoontui 21.1. järjestäytymiskokoukseensa.
Hallituksen I varapuheenjohtajaksi valittiin työsuojeluvaltuutettu Heidi Korpela, VANTAA ja II
varapuheenjohtajaksi ohjaaja Olli-Pekka Kulju, YKSI.
Lisäksi Stansvik-vastaavaksi valittiin pääluottamusmies Kirsi Jaakkola (KASKO) ja yhdistyksen
nuorisovastaavaksi kuorma-autonkuljettaja Jaakko Perttunen (VANTAA).
Lisäksi päätettiin lukuisa määrä henkilövalintoja, jotka kaikki löytyvät jytymetropoli.finettisivuiltamme.

MÖKKI MYYTÄVÄNÄ
Myydään Stansvikin Uusikylästä mökki numero 48.
Mökki on hiljattain remontoitu, siellä on sähköt ja
kesävesi tulee mökin kulmalle. Ostajan tulee olla
helsinkiläinen ja Jyty Metropoli ry:n jäsen. Ostajalla
ei saa olla toista kesämajaa/siirtolapuutarhaa
Helsingin kaupungin omistamalla maalla. Lisätietoja
ja näytön sopiminen puhelimitse/sähköpostitse.
Sara Riipinen, 040 843 1605
sara.riipinen@gmail.com.

UUSI STANSVIK-VASTAAVA
Yhdistyksen hallitus valitsi Kirsi Jaakkolan uudeksi Stansvikvastaavaksi. Hän on päätoiminen pääluottamusmies Helsingin
kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen toimialalla. Kirsi toimi viime
vuoden Stansvikin varavastaavana, joten Stansvikin kesätoiminta on
hänelle jo tuttua. Kirsin varavastaavaksi valittiin Tuija Hakkarainen
Sotesta.
Onnittelut Kirsille uudesta tehtävästä!

jäsentiedote 1/2021

STANSVIKIN KESÄ 2021
Tuleva kesä on mahdollisesti Jyty Metropoli ry:n viimeinen Stansvikissa. Yhdistyksen
vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa Stansvikin kiinteistöistä on näillä näkymin päättymässä
tämän kesäkauden jälkeen. Nyt on siis viimeiset hetket päästä nauttimaan Stansvikin huviloista
jäsenhinnalla!
Stansvikin kesäkausi alkaa viikolla 19.
Päivitetty hinnasto tulee näkyville nettisivuillemme helmikuun aikana.
Pidämme hinnastossa viime vuodelta tutut alennukset, mm.
pitempiaikaisesti yhdenjaksoisesti vuokralla oleville annamme alennusta
sen mukaan, miten monta viikkoa on vuokrannut (3-4 viikosta -10%, 5-7
viikosta -15% ja 8 viikosta eteenpäin -20%).
Sesonkihinnat jytyläisille, ns. off-sesonki vkot 19-24 ja 33-39 ja highsesonki vkot 25-32.
Off-sesonkihinta on noin 60% high-sesongin hinnasta.
Hakemuksia otetaan vastaan 1.3.2021-9.4.2021. Hakuajan jälkeen
tulleet hakemukset huomioidaan vasta hakuajan puitteissa tulleiden
hakemusten jälkeen.
Lähetä hakemus toimistolle: niina.toivonen@jytyliitto.fi tai postitse: Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.
HUOM. Merkitsethän hakemukseen, jos olet
hakemassa huonetta tai huvilaa ensimmäistä kertaa. Huomioimme sen valinnoissa.

Saadut huoneet ilmoitetaan huhtikuun jälkeen sähköpostitse.
Mikäli et ole saanut toukokuun puoliväliin mennessä tietoa viikostasi,
olethan yhteydessä yhdistyksen toimistoon ja tarkista roskapostikansiosi.
Hakemuslomake päivittyy nettisivuillemme helmikuun aikana:
www.jytymetropoli.fi/stansvikin-kesakoti/hakemuslomake-ja-hinnasto/ tai
sen voi pyytää yhdistyksen toimistolta niina.toivonen@jytyliitto.fi.

Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki

Puheenjohtaja
Kaisa Soininen
050 324 2340
kaisa.soininen@hel.fi

Jäsenpalvelusihteeri
Niina Toivonen
050 342 3217
niina.toivonen@jytyliitto.fi

facebook.com/jytymetropoli, instagram.com/jyty_metropoli_ry, jytymetropoli.fi

Talousasiantuntija
Leea Järvinen
040 730 7277
leea.jarvinen@jytyliitto.fi

