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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 3.6.2020
Ponnistelujen kautta perille, eli Suomen suurin
työehtosopimus KVTES hyväksyttiin toukokuun
viimeisinä päivinä. Neuvottelijat olivat silminnähden
tyytyväisiä tai ainakin pitivät tulosta tyydyttävänä.
Jytyn edunvalvontajohtaja Marja ”Malla” Lounasmaa
luonnehti sattuvasti neuvottelujen draamankaarta
omassa Youtube-puheenvuorossaan. Sote ry, TEHY:n
ja SuPerin yhteinen pääsopijajärjestö, toi oman
juonenkäänteensä kunta-alan
sopimusneuvotteluihin. Koronan aiheuttama
poikkeusaika ei helpottanut neuvotteluja eikä
lopputulokseen pääsyä. Moni tavoite jäi
saavuttamatta kuntien huonontuneen taloustilanteen
vuoksi. Mallan ja liiton puheenjohtajan, Maija
Pihlajamäen, sanoja mukaillen: ”huonomminkin olisi voinut käydä”.
Jytyläisittäin voi todeta, että tämän sopimuksen kanssa voimme elää seuraavaan tes-kauteen
saakka. Muita samanaikaisesti hyväksyttyjä työehtosopimuksia ovat mm. AVAINTES sekä
Teknisten sopimus. Liittomme on informoinut jäsenistöään niin somen kuin jäsenkirjeiden
kautta. Lisäksi jokainen voi ottaa tarvittaessa omaan pääluottamusmieheensä yhteyttä
sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Kesäkuun alussa maamme hallitus höllensi poikkeusolojen rajoituksiaan ja suosituksiaan.
Kahvilat, ravintolat sekä kulttuuri- ja liikuntalaitokset saivat avata ovensa turvallisuusohjeita
noudattaen. Kokoontumisia ja tilaisuuksia voi järjestää viidensadan hengen
osallistujamäärään saakka. Juhannusviikolla hallitus tarkastaa tilannetta ja tekee tarvittavat
päätöksensä, joko vähentämällä tai tiukentamalla rajoitteita, riippuen sen hetkisestä koronavirustilanteesta. Koronalla on myös suuret negatiiviset vaikutukset kansantalouteemme, siksi
juuri kesän ja lomien kynnyksellä rajoitusten vähentäminen tuntuu järkevältä – kun otamme
turvallisuusasiat huomioon. Kotimaan matkailu odottaa kesältä paljon, sillä laajempi vapaa-
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ajan matkailu ulkomaille ei ole vielä mahdollista. Tuhansien järvien Suomi täyttyy
kesämökkiläisistä ja matkailijoista, jotka ovat lomansa ansainneet.
Kevät erikoisolosuhteissa on vaikuttanut niin työhyvinvointiin kuin kaikkiin muihinkin
elämänalueisiin. Kesälomat antavat meille mahdollisuuden lepoon. Toivottavasti
mahdollisimman moni saa viettää lomansa toivomanaan ajankohtana ja riittävän pitkinä
jaksoina. Osa meistä on joutunut lomautetuksi koronasta johtuvien työnantajan toimien
vuoksi. Erityisesti heille toivotan rentouttavaa kesää. Muistakaa hyödyntää yhdistyksen
virtuaalisia jäsenlahjoja kuntoillen, lukien ja vieraillen Stansvikin kesäkodissa.
Haluan kiittää kaikkia Jyty Metropolin aktiiveja sekä toimiston Niinaa ja Leeaa tästä keväästä.
Me olemme osoittaneet porukkana, että pärjäämme yhdessä ja yhteistyöllä
vaativimmissakin olosuhteissa jäsenistön edunvalvojina. Tukenne työlleni
puheenjohtajuuteni alkutaipaleella on ollut korvaamatonta. Siitä iso kiitos!
Aurinkoista kesää kaikille toivottaen,
Kaisa

STANSVIKIN KESÄKOTI
Yhdistyksemme hallinnoima Stansvikin kesäkoti itäisessä
Helsingissä toivottaa kaikki kesävierailijat, niin päiväretkeläiset kuin
huone-, huvila-, kartano- ja saunavuokraajat tervetulleeksi alueelle.
Lisätietoja vuokrauskohteistamme löydät nettisivuiltamme.
Kumppanimme, Ravintola Stansvik tarjoaa jytyläisille jäsenille 10%
alennuksen tuotteistaan – muista ottaa liiton jäsenkorttisi mukaan!
Hyödynnä myös Metropolin oma virtuaalilahja jäsenille,
kertaluoteisen 10 euron alennuksen ravintolan tuotteista.
Lisätietoja virtuaalilahjoistamme jäsenkirjeessä.

Tervetuloa!

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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JYTYN HALLINNON VAALIT 2020
Millainen on tulevaisuuden Jyty – mitä toivot siltä – haluatko olla rakentamassa sitä?
Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa! Ehdokasasettelu Jytyn liittovaltuustoon – ja hallitukseen on
alkanut pe 29.5. ja päättyy pe 11.9. Vaikuta äänestämällä Jytyn sähköisissä vaaleissa 25.9. - 8.10.
Jytyn hallinnon vaalit eli liittohallituksen ja liittovaltuuston vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Jyty
Metropoli ry kuuluu Etelä-Suomen alueen vaalipiiriin. Äänestämällä oman yhdistyksesi ehdokasta
varmistat äänesi kuulumisen liiton päätöksenteossa.
Yhdistyksemme viralliset ehdokkaat ovat:
Kirsi Jaakkola, pääluottamusmies, KASKO
Ilkka Konola, työsuojeluvaltuutettu, SOTE
Antti Pajala, pääluottamusmies, KUVA
Jaakko Perttunen, kuorma-autonkuljettaja,
VANTAA (yhdistyksen nuorisovastaava)
Kaarina Salminen, hallintosihteeri, HAL
Tuuli Urpela, työsuojeluvaltuutettu, HUS
Voit lukea ehdokkaistamme lisää lähempänä
äänestysajankohtaa – valitse heistä itsellesi
sopivin ja vaikuta! Lisätietoa ehdokasasettelusta ja
vaaleista saat liiton lehdestä, nettisivuilta ja somesta.

MYYTÄVÄNÄ
Myydään Stansvikin Uudenkylän puolelta mökki numero 30.
”Mökki on upealla ja aurinkoisella paikalla kallion päällä esteettömällä
merinäköalalla. Mökissä on yläkerta, jossa on kaksi nukkumapaikkaa.
Alhaalla tilaa on sekä ruokapöydälle että sohvalle. Mökissä on uuni+hella
ja jääkaappipakastin. Mökkiin on myös rakennettu lisäsiipi, johon mahtuu
esim. sohva lisävuoteeksi. Tilavalla terassilla mahtuu ruokailemaan
isompikin perhe. Ihana mökki lähellä Helsingin keskustaa meren rannassa.”
HUOM! Ostaja tulee olla ollut Jyty Metropolin jäsen vähintään vuoden ja
lisäksi ostajan tulee olla helsinkiläinen.
Lisätietoja: Anne Kandolin p. 050 4121933
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HAL-AMMATTIOSASTO ESITTÄYTYY
HAL-ammattiosasto koostuu keskushallinnosta, mikä kattaa Kaupunginkanslian, Tarkastusviraston
sekä Palvelukeskus Helsingin, Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen, Staran sekä Työterveys Helsingin.

Salminen Kaarina
puheenjohtaja

Ruotsalainen Maija
sihteeri/ pääluottamusmies

Tärkeä osa toimintaamme on jäsenten edunvalvonta ja kuluvana keväänä sen tiimoilla on ollut vilkasta.
Kaupungin organisaatiota ollaan muutettu isommin ja pienemmin viime vuosina ja loppua ei tunnu
tulevan ja tämä on myös työllistänyt luottamusmiehiä ja muita yt-henkilöitä.

Juppi Marja
Romppanen Mervi

Mulari Sari

Liana Simonen

Lehtonen Mikko

Taina Elfving

Virkistystoimintaa jäsenillemme ennätimme tänä keväänä järjestää vain
Pakohuoneen merkeissä ennen kuin koko Suomi pysähtyi. Perinteinen
Stansvikin jäsentapahtuma tälle keväälle ei onneksi peruuntunut, sillä olimme
päättäneet järjestää sen tänä vuonna elokuun lopussa, joten kannatti muuttaa
tapahtuma loppukesäksi. Katsotaan mitä muuta mukavaa keksimme syksyksi ja
ehdotuksia otamme vastaan.

Johtokuntamme kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja siellä käymme
monipuolista keskustelua asioista. Johtokunnassa on 6 varsinaista ja 6
varajäsentä puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi. Kokoukseen kutsutaan
keskushallinnon luottamusmiehet sekä yt-henkilöt ja nuorisovastaava. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan johtokunnan työskentelyyn niin ota yhteyttä ja
keskustellaan lisää, uusia aktiiveja tarvitaan aina ja matalalla
kynnyksellä voi tulla mukaan.

Nautitaan kesästä ja auringosta

Vainio Karla

Terveisin, HAL-ammattiosaston johtokunta
Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki

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

Jäsenpalvelusihteeri
Niina Karonen
050 342 3217
niina.karonen@jytyliitto.fi

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

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

