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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA 
 

PUHEENJOHTAJALTA 23.4.2020  

Korona on maailmanlaajuinen epidemia, joka yhdistää ja 

erottaa meitä. Sen vaikutukset ovat niin terveydelliset, 

taloudelliset kuin sosiaalisetkin. Viime aikoina mm-

sosiologit ovat tuoneet julkisuudessa esille koronan ja sen 

johdosta tehtyjen rajoitusten vaikutuksia ihmisten 

käyttäytymiseen. Tunnemme sympatiaa kriittisissä 

tehtävissä toimivia työntekijöitä kohtaan ja haluamme 

auttaa toisiamme, mutta näiden tunteiden rinnalle on 

tullut pelko omasta ja läheisten hyvinvoinnista ja 

toimeentulosta. Pelko voi esiintyä ennakkoluulojen 

kasvamisena sekä tiettyjä ihmisryhmiä syrjivänä 

ajatteluna ja käytöksenä. Heikoimmassa asemassa olevat 

kärsivät eniten. Varsinkin riskiryhmäläisillä yksinäisyys 

lisääntyy, sillä mahdollisuutta toisten ihmisten kohtaamiseen ei ole. Arjen asiat voivat tuntua 

ylivoimaisilta, kun ympäröivä maailma on muuttunut. Tämä kaikki muuttaa myös meitä. 

Jokaisella maalla on omat keinonsa taudin taltuttamiseksi, mutta kellään ei ole tietoa, miten 

ja kuinka kauan koronan leviäminen ja sen aiheuttamat vaikutukset jatkuvat. Tämä luo lisää 

epävarmuutta tulevaisuudesta. Juuri nyt on kuitenkin tärkeää uskoa, että meitä kaikkia 

koskettava kriisi tulee vielä päättymään. Mitä nopeammin suuntaamme ajatuksemme kohti 

tulevaa, sitä nopeammin toipuminen alkaa. Suomen hallituksen linjaukset asteittaisista 

rajoitustoimien purkamisista, sairastumisriskien vähetessä, edistävät paluuta koronan 

jälkeiseen elämään. 

Epidemia on vienyt julkisen ja yksityisen sektorin taloudellisen tilanteen pohjalukemiin. 

Yksityinen palveluala, mm. naisvaltainen hotelli- ja ravintola-ala, on suurimmassa kriisissä 

valtiovallan asettamien rajoitusten vuoksi. Kunnat ja yksityiset työnantajat ovat reagoineet 

tilanteeseen eri tavoin. Pahimmillaan poikkeustilannetta on käytetty keppihevosena 

henkilöstökulujen vähentämiseksi. Parhaimmillaan työnantajat ovat kriisijohtamisen kautta 

pyrkineet tekemään kaikkensa, että työntekijöiden työt ja palkanmaksu eivät vaarantuisi.  
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Jyty on liittona ottanut vahvasti kantaa työnantajan toimiin esimerkiksi yhteistoimintalain 

rikkomuksissa, eikä hyväksy palkanmaksun keskeytyksiä. Näitä asioita puidaan vielä pitkään 

valtakunnan tasolla pandemian jälkeen. 

Yhdistyksemme perinteinen jäsentoiminta tapahtumineen ja jäseniltoineen on pysähdyksissä 

koko kevään ajan - todennäköisesti syksyyn saakka. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

yhdistys olisi unohtanut jäsenensä. Työ, johon nyt keskitymme, voi olla näkymätöntä, mutta 

välttämätöntä. Luottamusmiehistömme tekee kriisin aikana hartiavoimin töitä niin 

työnantajien yhteistoimintapöydissä kuin neuvotteluissa. Moni pääluottamusmies joutuu 

uuden eteen yt-neuvotteluissa, joiden lopputuloksena on henkilöstön lomautukset. He 

tiedottavat ja tukevat jäsenistöä tilanteessa, joka on asettaa haasteita niin tuettavalle kuin 

tukijallekin. 

Yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan sekä ammattiosastojen johtokuntien tärkeimpänä 

tehtävänä on nyt tukea luottamusmiehistöään enemmän kuin koskaan. Jaamme tietoa eri 

kokoonpanoilla kanavissamme ja pidämme vertaiskokouksia. Teams-kokoukset ovat 

korvanneet lähipalaverit, mikä on asettanut kokouksille omat erityispiirteensä. Yhdistyksenä 

olemme panostaneet entisestään jäsenistön tiedottamiseen. Toimiva viestintä on aina 

kaksisuuntaista, joten olethan itsekin yhteydessä pääluottamusmieheesi tai 

luottamusmieheesi, vaikka vain kertoaksesi kuulumiset työpaikaltasi.  

Kriisin aikana itsestä huolehtimisen lisäksi pidämme huolta niistä, jotka tarvitsevat 

apuamme. Toivottavasti koet Jyty Metropolin toimivan jäsenilleen tukena, pelastusrenkaana.  

Kevät koittaa poikkeusaikanakin, joten nautitaan auringosta ja uuden 

kasvusta! 

 

Yhteistyöterveisin,  

Kaisa 

Ps. Kirjoittaessani juttuani kvtes-ja avaintes-neuvottelut ovat kovassa 

vauhdissa. Toiveena on, että valtakunnansovittelija tekee esityksensä vielä ennen Vappua. 

Jännityksellä odottaen, kuinka neuvotteluissa käy! 
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STANSVIKIN KESÄKOTI 

Korona-virus ja sen aiheuttamat rajoitukset 

vaikuttavat myös Stansvikin kesäkodin toimintaan.  

Otamme edelleen vastaan huone- ja 

huvilavarauksia, mutta emme pysty käsittelemään 

niitä toistaiseksi. Poikkeustilanteesta johtuen emme 

tiedä, milloin toimintamme pääsee alkamaan 

tulevan kesän osalta, joten seuraamme tilannetta ja 

tiedotamme jäsenistöä heti, kun rajoitukset 

poistuvat. 

Tällä hetkellä vuokraamme vain yksittäisiä huviloita. 

Olethan yhteydessä yhdistyksen toimistoon tai  

Stansvik-vastaavaan. Yhteystiedot löydät nettisivuiltamme.  

Voit vierailla Stansvikin luonnonkauniilla kesäkodin alueella, vaikka viikonlopun päiväretken 

merkeissä, hyödyntäen mm. grillikatostamme meren rannalla. Ravintola Stansvik toimii tällä hetkellä 

take-away periaatteella. Käy katsomassa heidän aukioloaikansa ravintolan facebook-sivuilta, niin 

pääset nauttimaan myös ravintolan antimista.  

 

JYTYN HALLINNON VAALIT 2020  

 

Jytyn hallinnon vaalit eli liittohallituksen ja liittovaltuuston vaalit järjestetään joka neljäs vuosi.  

Jyty Metropoli ry:ltä tulee molempiin elimiin omat viralliset ehdokkaat, joista ilmoitamme 

myöhemmin sähköpostitse sekä nettisivuillamme. 

Myös liitto tiedottaa jäsenistöä tulevista vaaleista eri 

viestintäkanavissa.  

Ehdokasasettelu alkaa pe 29.5. ja päättyy pe 11.9.  

Liittovaltuuston vaalien sähköinen äänestys alkaa pe 

25.9. ja päättyy to 8.10. 

Lisätietoa ehdokasasettelusta liiton nettisivuilta. 
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HUS-AMMATTIOSASTO ESITTÄYTYY 

HUS-ammattiosasto on kuulunut Jyty Metropoliin vuodesta 2018 alkaen eli jo yli kaksi vuotta ylpeänä 

HUS-ammattiosastona. Olemme HUSissa toimiva ja HUSissa eri tehtävissä työskenteleviä 

ammattilaisia edustava vireä ammattiosasto. Meillä on erilaista jäsentoimintaa, kulttuuria ja 

viihdettä. Ammattiosaston johtokunnassa on tällä hetkellä kuusi henkilöä sekä puheenjohtaja. 

Mukaan kokouksiin toki kutsutaan aina varajäsenet ja luottamusmiehet, heitäkin meillä on viisi.  

Tälle keväälle meillä oli jo suunniteltu jäsenille tarkoitettu UIT:n Kupla tai uitti -esitys, mutta 

vallitsevan tilanteen vuoksi se peruutettiin. Lisäksi olemme tarjonneet edullisia Finnkinon 

leffalippuja, mukana tietenkin myös herkkulippu. Emmeköhän keksi jotakin mukavaa tekemistä ensi 

syksykin, kunhan tilanne taas sen sallii. 

Pääpainopisteemme on tietenkin edunvalvonta, jäsenasioiden hyvä hoito ja jäsenten hyvä työelämä. 

Tätä varten meillä on käytössämme koko Jyty Metropoli ry:n arsenaali. Aina ei vara ole vanhassa 

vaan uudessa, uudistuvassa ja isommassa yhdistyksessä.  

Jos kiinnostuit osallistumaan vaikka uusilla jäsentapahtumaehdotuksilla tai ehkä katsomaan, onko 

yhdistysharrastus sinun juttusi, ole yhteydessä! Meille ovat kaikki tervetulleita.  

Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Päivi Moilanen, Johanna Aaltonen, Sari Hovinmaa (lm), Katja 

Manninen, rahastonhoitaja (lm), Annukka Satukangas, Inkeri Turtiainen, Tuuli Urpela ja varajäsenet 

Tarja Lindfors (lm), Jonna Manninen, Toni Ohvo, sihteeri (lm) ja Anne Vartio sekä Minna Ström (lm). 

Terveisin, 

HUS-ammattiosaston johtokunta 


