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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA 
PUHEENJOHTAJALTA 10.9.2020                                     
WANTED! Luottamusmies on oman liittonsa kasvot työpaikoilla. Hän 
tukee, neuvoo, auttaa ja neuvottelee yksittäisten jäsenten asioissa 
sekä mm. edustaa oman työpaikkansa jytyläistä henkilöstöä 
työnantajan yhteistoimintapöydissä. Luottamusmiehen tehtävä on 
jäsenpalvelutehtävä. Sen ydintä on olla jäsenen asialla. 
Luottamusmies tekee tätä kaikkea, ja enemmänkin, oman työnsä 
ohella. Houkutteleeko? 
 
Meillä Jyty Metropolissa on toistakymmentä 
pääluottamusmiespaikkaa, joista kolme on päätoimista pestiä. Osalle 
on määritelty plm-aikaa useampi päivä viikossa ja osaa tehdään oman 
työn ohella. Pääluottamusmies saa tehtävästään oman palkkansa lisäksi työnantajan maksamaa 
työehtosopimuksen mukaista luottamusmieskorvausta, joka määräytyy edustettavien jäsenten 
lukumäärän mukaan. Tehtävään on erikseen laissa määritelty irtisanomissuoja. 
 
Luottamusmiespaikkoja Metropolilla on tarjolla tulevaksi 4-vuotiskaudeksi kymmeniä eri sektoreilla. 
Meillä luottamusmiehen pääasiallinen tehtävä on edustaa jytyläistä jäsenistöä edustuksellisissa 
yhteistoimintaelimissä, kuten esimerkiksi oman työpaikan osastotasoisissa henkilöstötoimikunnissa 
tai yhteistyöryhmissä. Tätä tehtävää varten ei ole erillistä ajankäyttöä, yhteistoiminta-asioita 
hoidetaan työajan puitteissa.  
 
Pääluottamusmies ja luottamusmies ovat työpaikkansa asiantuntijoita. Molemmissa 
luottamustehtävissä ollaan parhaimmillaan työantajan tasavertainen kumppani. 
Luottamusmiestehtävä tarjoaa tekijälleen näköalapaikan työpaikan päätöksentekoon ja siinä pääsee 
vaikuttamaan työntekijöiden asemaan, olosuhteisiin ja työn kehittämiseen. Jyty-liitto ja yhdistyksesi 
kouluttavat, tukevat ja tarjoavat vertaistukea näihin tehtäviin. Luottamusmiestehtävässä vaaditaan 
joukkuehenkeä, sillä kukaan ei tee tätä tehtävää yksin.  
 
Yhdistyksemme pää- ja luottamusmiesten ehdokasasetteluaika on käynnissä. Usea tällä kaudella 
tässä tehtävässä olleista on hakeutumassa tehtävään uudelleen. Tarvitsemme kuitenkin uusia 
toimijoita, joten ota meihin yhteyttä, mikäli haluat tietää tehtävästä enemmän. Mikäli et ota 
haastetta vastaan, otathan jäsenpalvelijaasi yhteyttä, kun siihen on tarvetta. Se on sinun 
jäsenoikeutesi ja sillä osoitat, että luottamusmiesjärjestelmällä on oma tärkeä paikkansa 
ammattiliiton tärkeimmässä tehtävässä jäsenistön hyväksi. 
 
Terveisin, Kaisa 
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LIITON HALLINNONVAALIEN METROPOLIN EHDOKASESITTELY 

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

Miksi haen 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 haen valtuustoon? Halu vaikuttaa asioihin on edelleenkin vahva! 
Olen toiminut jo pitkään valtuustossa Jytyn ja jytyläisten hyväksi. Haluan tätä työtä jatkaa. 
Äänestä! Vain äänestämällä voit vaikuttaa! 

Tuuli Urpela (HUS), olen 52-vuotias yhden kauden valtuustossa toiminut nainen ja päätoiminen 

työsuojeluvaltuutettu HUS:ssa. 

Miksi haen valtuustoon? Loistava jytyläinen edunvalvonta tarvitsee vahvaa liittoa tuekseen. Koen, että olen 

omalta osaltani ollut rakentamassa vahvaa liittoa, joka kuuntelee jäseniään. Ilman jäseniä ja heidän esille 

tuomiaan asioita en tehtävässä pystyisi toimimaan. Kiitos siis kaikille, jotka tämän työn mahdollistavat. 

Jaakko Perttunen (VANTAA), olen 34-v. ja työskentelen Vantaan kaupungilla kuorma-autonkuljettajana. 

Miksi haen valtuustoon? Olen ollut eri kuntien palveluksessa jo 14 vuotta ja nähnyt miten työelämä on 

muuttunut, eikä niin toivotulla tavalla. Olen liittovaaliehdokkaana tulevalle kaudelle ja tulen kertomaan asiani 

ja mielipiteeni asioihin, että edut ja sopimukset sekä työehdot, jotka meillä on eivät ainakaan huonontuisi 

tulevaisuudessa. Haluan olla mukana kehittämässä ja viemässä asioita parempaan suuntaan. Jäseniä varten 

täällä ollaan ja jäseniä varten tätä tehdään, joten vaikuta sinäkin ja äänestä! 

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

Miksi haen 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. Olen valmis asettumaan ehdolle seuraavaksi 

nelivuotiskaudeksi ja nostamaan ay-liikkeen arvostusta sekä ajamaan pienen ihmisen etuja. 

Antti Pajala (KUVA), Helsingin kaupunki, kuvan toimiala. Olen 58-vuotias kirjastolainen ja pääluottamusmies 

Miksi haen valtuustoon? Uskon sopimusyhteiskuntaan, jossa laihakin sopu on parempi kuin lihava riita. Kun 

asioita tarkastellaan yhdessä mahdollisimman monipuolisesti, ratkaisut ovat parhaat mahdolliset. Yhdessä 

toimimalla liittovaltuusto voi olla tekemässä Jytystä entistäkin parempaa liittoa! 

 

Lisätietoja ehdokkaista löydät nettisivuiltamme kohdasta ”Vaalisivut → Jytyn hallinnon vaalit” 

Huom. yksityisalojen työryhmä, johon kuuluu myös TYST ja JOA, nimeää yksityisalojen ehdokkaan.
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YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS - KUTSU 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään torstaina 5.11.2020 klo 17.00.  
Paikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
  
Kokous pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti joka toinen vuosi ja siinä valitaan seuraavan 
valtuustokauden valtuutetut yleisvaroineen ammattiosastojen vuosikokousten esitysten 
perusteella. Kokouksessa valitaan myös valtuuston puheenjohtaja ammattiosastojen esitysten 
pohjalta. Ilmoittautumiset toimistoomme niina.toivonen@jytyliitto.fi. 
 

AMMATTIOSASTOJEN VUOSIKOKOUKSET  
 
Lokakuun aikana järjestetään ammattiosastojemme vuosikokoukset. Virallisesti niissä käsitellään sääntöjen 
mukaisesti vuosittain toimintakertomus, tilinpäätös sekä tehdään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi 
tehdään erilaisia valintoja.  
 
Tänä vuonna valitaan ehdokkaat puheenjohtajaksi sekä valtuutetuiksi yhdistyksen valtuustoon ja jäsenet 
tarvittaessa yhdistyksen hallitukseen sekä valitaan ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi.  
 
Tässä kutsuna eri ammattiosastojen kokousten ajat ja paikat. Mikäli et tiedä mihin ammattiosastoon kuulut, 
niin soita yhdistyksen toimistoon, niin saat varmistuksen asiasta. Ammattiosastosi lähettää sinulle sähköpostia, 
missä on tarkempaa tietoa mm. ilmoittautumisista. Huomioi, että kokousjärjestämistavat ja -paikat voivat 
vielä muuttua koronatilanteen vuoksi ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse.  
 
VANTAAN AMMATTIOSASTO 
Keskiviikkona 21.10. Ravintola Zillassa klo 16.00. Ilmoittautumiset Heidi Korpelalle 15.10. mennessä 
(heidi.korpela@vantaa.fi)  
JOA- ja TYST-AMMATTIOSASTO  
Sunnuntaina 11.10. Varalan urheiluopistolla Tampereella klo 10.00. Ilmoittautumiset Olli-Pekka Kuljulle 25.9. 
mennessä (olli-pekka.kulju@pelastakaalapset.fi) 
HAL-, KASKO-, KUVA-, KYMPPI- ja SOTE-AMMATTIOSASTOT  
Keskiviikkona 21.10. Kallion virastotalolla, myös etäyhteysmahdollisuus. Alkaa yhteisruokailulla klo 16.00 ja 
kokoukset omissa huoneissa klo 17.00. Ilmoittautumiset Liisa Paavolalle 14.10. mennessä (liisa.paavola@hel.fi) 
HELKO-AMMATTIOSASTO  
Torstaina 22.10. Hotelli Arthurissa klo 16.30. Ilmoittautumiset Merja Liespalolle 9.10. mennessä 
(merja.liespalo@palmia.fi) 
HUS-AMMATTIOSASTO  
Torstaina 22.10. Hotelli Presidentissä klo 17.00. Ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella, lisätietoja 
ammattiosastolta tulee sähköpostilla. 
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HELKO-AMMATTIOSASTO ESITTÄYTYY 
 
Ammattiosastomme toiminta-alue on Helsingin kaupungin konserniyhtiöt ja kaupungin toimintaan läheisesti 
liittyvät työnantajat sekä yksittäisten jäsenten työnantajat. Ammattiosastoon kuuluu henkilöstöä mm. 
seuraavista konserniyhtiöistä: Finlandia-talo Oy, Helen Oy, Helsingin Satama Oy, MetropoliLab Oy, Palmia Oy, 
Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY sekä jäseniä yksittäisistä 
työpaikoista. Joten meitä jäseniä on noin 100:lta eri työnantajalta. Myös erilaisia ammattialoja on 
kymmenittäin.        
    
Työehtosopimuksia on myös erilaisia. Luottamusmiestoiminta on erilaista yhtiömaailmassa kuin 
kaupunkiorganisaatiossa toimivissa ammattiosastoissa. Näin ollen ammattiosastomme toiminta poikkeaa 
huomattavasti muista yhdistyksemme ammattiosastoista. Jos sinua mietityttää jokin työsuhteesi liittyvä asia, 
ole rohkeasti yhteydessä luottamusmieheesi, tai jos sellaista ei ole työkohteessasi niin ota yhteyttä Jyty 
Metropolin puheenjohtaja Kaisa Soiniseen.  
 
Toimintamme keskeinen osa edunvalvontatyön lisäksi on 
johtokuntatyöskentely. Ammattiosasto kokoontuu noin 6-8 
kertaa vuodessa. Kokouksissa käsittelemme eri työnantajien 
yhteistoiminta-asioita sekä yhdistyksemme Jyty Metropolin 
kuulumisia.   
 
Jos sinua kiinnostaa ammattiosasto toiminta, niin saavuthan 
seuraavaan HELKOn vuosikokoukseen, jossa valitaan toimijat 
seuraavalle kaksivuotiselle kaudelle. Vuosikokous järjestetään 
22.10.2020. Saat henkilökohtaisen kutsun kokoukseen 
lokakuun alkupuolella. 
 
Antoisaa alkavaa syksyä toivottaa HELKOn johtokunta 

 

Jyty Metropoli järjestää: 

 

Laulava kartano – musiikillinen draamaopastus 
ja illallinen Stansvikin kartanossa 

 

Kolme esitystä loka-marraskuun aikana. Tarkkaile sähköpostiasi! 
ps. tarkistathan, että sähköpostisi löytyy Jytyn Jässäristä. 


