jäsentiedote 5/2020

JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 13.8.2020
Töihin palaaminen kesälomien jälkeen vaatii työntekijältä uudenlaista
ajattelua. Takana on pitkä korona-kevät. Valtiovallan kesällä asettamien
rajoitusten helpottamisten myötä työskentely aloitetaan toisen koronaaallon, kasvomaskien käytön suositusten ja työnantajien uusien linjausten
mukaisten odotusten keskellä. Elokuun alun korona-virustartuntojen
määrän kasvu meillä Suomessakin - varsinkin HUS-alueella - antaa viitteitä
siitä, että kukaan meistä ei saa höllentää turvallista ja vastuullista
käyttäytymistään viruksen leviämisen estämisessä. Lähitöihin palaaminen
käynnistyy niillä aloilla, joissa etätyöskentely on ollut mahdollista, ja
työntekijät pääsevät jälleen työskentelemään oman työyhteisönsä kanssa.
Tämän on todettu lisäävän työhyvinvointia. Siksi useat meistä toivovat,
että yhdessä työskentely olisi myös mahdollisimman turvallista.
Aloitamme tulevan työrupeaman haastavassa ja mielenkiintoisessa tilanteessa. Suomen hallitus
valmistautuu sote-uudistus- ja sosiaaliturvauudistustyön lisäksi syyskuun puolenvälin budjettiriiheen,
johon liittyy olennaisesti koronan aiheuttamat sopeutushaasteet. Kuntapäättäjät valmistautuvat
huhtikuun kuntavaaleihin, joten se tuo niiden budjettien tekoon varmasti oman vaikutuksensa. Usea
kunta tai kuntaan sidoksissa oleva työnantaja päätyi keväällä lomautuksiin, joiden vaikutukset
ulottuvat niin työntekijöihin kuin kuntalaisten palveluihin. Suomen Pankki on väläyttänyt uuden kikysopimuksen välttämättömyyttä Suomen kilpailukyvyn heikentymisen myötä, tosin Suomi on
nykyisten laskelmien mukaan pärjännyt kohtuullisesti moneen muuhun maahan verrattuna.
Ammattiliittojen työttömyyskassatoimintaa haastaa Kokoomuksen esille tuoma ansiosidonnaisen
työttömyysturvan muuttaminen yleiseksi työttömyysturvaksi kaikille työntekijöille. Helsingin
Sanomien toimittaja Juha Akkanen kuvasi kolumnissaan 2.8.2020, että ammattiyhdistysliike on taas
kerran joutunut altavastaajan asemaan ja, että ansiosidonnainen työttömyysturva on ainoa syy
kuulua liittoon. Tämä ei pidä paikkaansa. Palkansaajajärjestöillä on nyt näytön paikka osoittaa, että
työelämän kehittämisessä, oikeudenmukaisuuden edistämisessä, hyvinvoinnin ja yhteiskuntarauhan
ylläpitämisessä meidän työllämme on suuri merkitys. On osattava tuoda esille, että ammattiliittojen
jäsenyydestä on suuri hyöty ja ansiosidonnainen työttömyysturva on vain pieni osa liittojen
tarjoamaa jäsenpalvelua. Mitä tulee esille tuotuun yleiseen työttömyysturvaan, mahdollisella
uudistuksella olisi hintalappu ja maksaminen lankeaisi valtiolle.
Edunvalvontatyön ja jäsentoiminnan lisäksi yhdistyksemme valmistautuu koko syksyn tuleviin
luottamusmiesvaaleihin sekä liiton hallinnon vaaleihin. Tulemme tiedottamaan molemmista vaaleista
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jäsenistöä ja sinulta voimme odottaa aktiivisuutta niin äänestäjänä kuin mahdollisena
ehdokkaanakin. Päämäärämme on, että saamme täytettyä ehdokkaistamme kaikki ne
luottamusmies-organisaation paikat, jotka ovat avoinna eri työpaikoilla tulevissa vaaleissa. Seuraa
siis viestintäämme! Ole yhteydessä pääluottamusmieheesi, ammattiosaston puheenjohtajaasi tai
minuun mahdollisissa kysymyksissäsi vaaleihin liittyen. Yhteystietomme löydät nettisivuiltamme
(www.jytymetropoli.fi).
Mukavaa ja turvallista alkusyksyä toivottaen maskin takaa,
Kaisa

STANSVIKISSA TAPAHTUU
Tänä kesänä Stansvikin kesäkodin vierailijat ovat voineet kuulla kartanolta kummia. Yläkerran
avoimista ikkunoista on helähtänyt korkean sopraanon klassista laulumusiikkia, joka on lumonnut
ohikulkijat kartanon pihapenkeille kuuntelemaan lisää. Syy löytyy ihmettelyjen jälkeen, sillä laulaja
esittäytyy Johanna Engelbarthiksi, laajasalolaiseksi oopperalaulajaksi, joka on harjoitellut viime
syksystä Stansvikin kesäkodin alueen tiloissa, talvesta lähtien kartanon yläkerrassa.
”Korkea, liikkuva, akrobaattinen, kupliva koloratuuri” ovat tiedotusvälineiden luonnehdintoja
Johannan esiintymisistä, joihin kuuluu mm. työskentely Kansallisoopperan ja Savonlinnan
oopperajuhlien solistina. Yhdistyksellämme oli ilo saada hänet esiintymään tammikuussa
puheenjohtaja-vaihtojuhlassa ja sen jälkeen yhteistyötä on syvennetty suunnittelemalla musiikillisia
Metropolin jäsentilaisuuksia. Ensimmäinen yhteistyön tuotos, ”Operettia puutarhan katveessa” –
picnic-konsertti toteutettiin elokuun puolessavälissä ja
tilaisuus oli menestys. Kiitos myös Ravintola Stansvikin
maistuvien picnic-eväiden! Johannan lisäksi konsertissa
esiintyi tenori Jere Martikainen ja pianisti Miika
Vintturi. Ohjelma sisälsi operettimusiikin kuuluisimpia
aarioita ja duettoja, esim. Volga-laulu Franz Leharin
Perintöruhtinas –operetista ja Adelen aaria Johan
Strauss nuoremman operetista Lepakko.
Jäsentilaisuuksien suunnittelumme tulee jatkumaan,
joten toivottavasti Jyty Metropolin jäsenet pääsevät
tulevaisuudessakin nauttimaan Johannan upeasta
äänestä.
Korkea sopraano helkyttelee kuvioitaan puutarhan
katveessa kuin kartanon yläkerrassakin.
- kuvaaja: Sofia Virtanen
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Mennyt kesäkausi oli Stansvikissa vilkas huone-, huvila- ja saunavarauksissa sekä kesämaja-alueilla.
Korona-ajan rajoitteista huolimatta toiminta pääsi vauhtiin entiseen tapaan. Yhdistyksen
puheenjohtaja tapasi kesän aikana niin mökkikylien edustajia kuin huonevuokraajiakin. Kaikki
totesivat, että Stanarin kesäkoti on aivan omanlainen, uniikki paikkansa luonnossa kaupungin
kainalossa. Alue on yksi Helsingin kaupungin yleisistä virkistysalueista, joten yhä useampi
kruunuvuorenrantalainen asukas tuntee alueen omakseen. Myös alueella toimiva Ravintola Stansvik
veti runsaasti lounas- ja iltavieraita nauttimaan ravintolan antimista.
Muistathan, että kartanoa voi varata edulliseen jäsenhintaan koko talven ajan erilaisiin tilaisuuksiin.
Rantasauna on remontissa alkusyksystä, mutta sitä voi tilata ympäri vuoden - paljulla tai ilman perheen, ystävien tai työkavereiden illanviettoa varten.
Jyty Metropoli ry kiittää kaikkia Stansvik-aktiiveja tämän kesän toiminnastanne. Olette
korvaamaton osa yhdistyksemme vapaa-ajan toimintaa!

LUOTTAMUSMIESVAALIT
Jytyn luottamusmiesvaalit kaudelle 2021-2024 pidetään syksyllä. Ehdokasasettelu alkaa
torstaina 24.9.2020 ja päättyy torstaina
8.10.2020. Huom. ehdokasasettelu ei koske
tällä hetkellä HUS:n luottamusmiesvaaleja,
vaan niistä tiedotetaan erikseen.
Mikäli olet kiinnostunut jytyläisten
työntekijöiden edunvalvonta-asioista,
yhteistoiminnan toteuttamisesta
työnantajan kanssa sekä työelämän
kehittämisestä, olethan yhteydessä
ammattiosastosi puheenjohtajaan tai
yhdistyksen toimistoon. Kerromme sinulle mielellämme luottamusmiestehtävistä lisää.
Ammattiliitto Jyty ja yhdistyksesi kouluttaa ja antaa sinulle tukensa tehtävän suorittamiseen.
Yhdessä olemme enemmän!

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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SOTE-AMMATTIOSASTO ESITTÄYTYY
Ammattiosastoomme kuuluvat kaikki Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla työskentelevät Jyty
Metropoli ry:n jäsenet, jotka työskentelevät yli yhdeksässäkymmenessä tehtävässä.
Toimintamme ydin on aktiivien joukko, joka toimii edunvalvonnan ja yhteistoiminnan eri rooleissa. Meillä on
edustajat toimialan ja kaikkien palvelukokonaisuuksien henkilöstötoimikunnissa sekä
järjestöneuvottelukunnassa ja yhteistoimintaryhmissä.
Aktiiveillamme on rooleja eri tason johtoryhmissä sekä erilaisten kehittämishankkeiden työryhmissä. Ole
rohkeasti yhteydessä toimijoihimme työhösi tai työyhteisöösi liittyvissä asioissa!
Toinen toimintamme keskeinen asia on johtokuntatyöskentely. Työskentelyymme osallistuvat sekä
johtokuntamme varsinaiset että varajäsenet, kaikki luottamusmiehet ja henkilöstötoimikuntien jytyläiset.
Johtokunta kokoontuu yleensä kuukausittain. Johtokunnan kokouksissa käsittelemme edunvalvontaan ja
yhteistoimintaan liittyviä asioita sekä suunnittelemme muuta toimintaa teille jäsenillemme.
Jos olet kiinnostunut tämän kaltaisesta toiminnasta, ota yhteyttä. Vuosikokous, missä valinnat seuraavalle
kaudelle tehdään, on viikolla 43. Seuraa jäsenpostia sekä Jyty Metropoli ry:n viestintää!
Ole aktiivinen ja osallistu yhdistyksesi sekä ammattiosastosi tapahtumiin! Voit myös hankkia uusia jäseniä –
ohjeet ja jäsenhankintapalkinnot löytyvät Jyty Metropoli ry:n sivuilta. Tiesitkö, että suurin syy, ettei joku kuulu
liittoon on se, ettei kukaan ole kysynyt!
Iloisen ja aktiivisen syksyn toivotuksin SOTEn johtokunta

Lähes kaikki sote-ammattiosaston johtokuntatyöskentelyyn osallistuvat kesäisessä Stanarissa
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