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Joulu on jo ovella! 1. adventtisunnuntaina Pohjois-Suomi kylpi
aurinkoisessa pakkassäässä, kun Etelä-Suomessa joulukadut
avattiin lumettomassa harmaudessa. Kotien ikkunoihin ja
pihapiireihin on ripustettu jouluvaloja kertomaan, että valo
voittaa pimeyden. Yksi uuden vuoden hartaimpia toiveita
varmasti on, että koronaepidemia eri muodoissaan hellittäisi.
Tämän toiveen toteuttamiseen tosin tarvitaan meitä kaikkia.
Työmarkkinoiden loppuvuosi on ollut hiertävää aikaa.
Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton tes-neuvottelut ovat
kangerrelleet ja Metsäteollisuustyönantajiin kuuluva UPM
haluaa luoda uutta paikallisen sopimisen mallia, mutta
Paperiliitto ei ole ollut tähän suostuvainen - syystäkin.
Kuntasektorilla taas Turun kaupungin omistama, ruoka- ja
siivouspalveluita tuottava Arkea Oy:ssa kiehui työantajan
suunnitellessa vaihtavansa työantajaliittoaan edullisempaan
vaihtoehtoon. Tämä tarkoittaa työntekijöille epäedullisempaan
työehtosopimukseen siirtymistä. Koska neuvottelut työnantajan ja työntekijöitä edustavien liittojen
kesken eivät edistyneet, joutuivat Jyty ja JHL käyttämään työtaistelukeinoja, siis ottamaan käyttöönsä
lakkoaseen. Tilanne kertoo siitä, että tes-shoppailu kuuluu nyt myös kuntatyöantajan
säästökeinoarsenaaliin. Yhteiskuntarauhan säilyttämisen kannalta nämä keinot ovat erittäin ikäviä,
koska ne pyrkivät aina työntekijöiden työehtojen heikentämiseen.
Tammikuussa pidetään maassamme sote- ja pelastustoimen uudistukseen liittyvät aluevaalit, lukuun
ottamatta Helsingin vaalipiiriä. Usean puolueen vaaliteemoihin kuuluu sote-ammattilaisten palkkojen
nosto. Hoitoalan ammattilaiset, kuten muutkin ammattiryhmät, ovat palkankorotuksensa
ansainneet, mutta niistä neuvotellaan ja päätetään tulevissa tes-neuvotteluissa. Joka tapauksessa
poliittinen tahtotila palkkojen korjaamisesta on tärkeä, jotta matalapalkka-alojen
epäoikeudenmukainen palkkauspolitiikka saadaan näkyväksi. Liittomme puheenjohtaja Jonna Voima
on useaan otteeseen todennut, että olemme liittona täysin hoitoalojen palkankorostusten kannalla,
kunhan muutkin ammattiryhmät saavat korotuksensa. Tukipalvelutehtävien tärkeää merkitystä on
myös tuotava esille ja tätä työtä moniammatillinen liittomme toteuttaa.
Jyty Metropolin oma valtuusto kokoontuu joulukuussa. Käsittelemme tulevan vuoden toimintaamme
sekä talousarviota ja valtuutetut tekevät niistä tarvittavat päätökset. Kevään toimintamme tulee
painottumaan – koronatilanteen salliessa – ammattiosastojen omien toimintojen toteuttamiseen
yhdessä ja erikseen muiden ammattiosastojen kanssa. Toivon, että mahdollisimman moni
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jäsenemme osallistuu näihin toimintoihin. Kevään aikana on tiedossa myös mukavia uutisia,
Stansvikin kesäkodin palvelujen poistuttua, vapaa-ajan aktiviteettien tarjontaamme. Niistä saat tietoa
heti vuodenvaihteen jälkeen.
Tämä on viimeinen Jyty-lehden välissä toteutettava tiedotteemme. Siirrymme sähköiseen
tiedottamiseen tulevana vuonna, joten varmistathan, että olet päivittänyt Jytyn jäsenrekisteriin
sähköpostiosoitteesi muiden yhteystietojesi ohella. Tällä varmistat, että saat tulevaisuudessakin
tiedotteen luettavaksesi.
Toivotan kaikille mukavaa joulun ja vuodenvaihteen aikaa!
Terveisin, Kaisa

HUOMIO!
Tämä on viimeinen
Jyty-lehden välissä lähetettävä jäsentiedote.
Siirrymme ensi vuoden alusta sähköisiin tiedotteisiin.
Uusi tiedote lähetetään niille, joilla on
sähköpostiosoite jäsenrekisterissä.

Tässä sinulle ohjeet yhteystietojesi päivittämiseen:
1) Jässäriin kirjaudutaan Jytyn sähköisistä asiointipalveluista, jonne linkki
löytyy Jytyn nettisivuilta etusivun vasemmasta yläkulmasta.
HUOM! Jässäriin kannattaa kirjautua tietokoneella, jotta yhteystietojen
muokkaus onnistuu. Kännykällä sovelluksen muokkaa-painikkeet eivät tule
näkyviin.
2) Tarvittaessa lue kirjautumisohjeet tai katso ensikirjautumisen ohjevideo.
3) Ongelmatilanteissa (kirjautumisongelmat) ota yhteyttä jäsenrekisteriin tai
kirjoita sähköpostia osoitteeseen jasenrekisteri@jytyliitto.fi.
Tutustu kirjautumisohjeisiin ennen kuin otat yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.
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JYTY METROPOLIN AMMATTIOSASTOJEN JOHTOKUNTIEN
PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT v. 2022
HAL-ammattiosasto
Kaarina Salminen, pj, kaarina.salminen@hel.fi
Anette Pietilä, sihteeri

HELKO-ammattiosasto
Merja Liespalo, pj, Palmia, merja.liespalo@palmia.fi
Jani Piirainen, sihteeri

HUS-ammattiosasto
Anne Vartio, pj, anne.vartio@hus.fi
Toni Ohvo, sihteeri

KASKO-ammattiosasto
Maija Isola, pj, maija.isola@hel.fi
Kirsi Jaakkola, sihteeri

KUVA-ammattiosasto
Arja Eloranta, pj, arja.eloranta@hel.fi
Antti Pajala, sihteeri

KYMPPI-ammattiosasto
Anne Renqvist, pj, anne.renqvist@hel.fi
Johanna Puska, sihteeri

SOTE-ammattiosasto
Tuija Hakkarainen, pj, tuija.hakkarainen@hel.fi
Sari Kuosku, sihteeri

VANTAA-ammattiosasto
Jaakko Perttunen, pj, jaakko.o.perttunen@vantaa.fi
Arja Karppinen, sihteeri

YKSI-ammattiosasto
Olli-Pekka Kulju, pj, Pelastakaa lapset ry, olli-pekka.kulju@jytyhallinto.fi
Henna Sotkasiira, sihteeri
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MIKSI TYYTYÄ HYVÄÄN, KUN VOI SAADA PAREMPAA
– LIITY JYTY METROPOLIIN!
HUOM! Jäsenhankintakampanjamme jatkuu vuoden loppuun saakka!

Vielä ehdit mukaan!
Hankkimalla uuden jäsenen palkitsemme sinut
sekä uuden jäsenen rahanarvoisella lahjakortilla.
Lisätietoja: https://www.jytymetropoli.fi/jasenhankintakampanja/

KIITOS KAIKILLE AKTIIVEILLE TÄSTÄ VUODESTA!
vuosi on ollut raskas pitkittyneen koronaepidemian
vuoksi, mutta kuitenkin yhdistyksenä olemme
saaneet paljon aikaan ja onnistuneet monella tavalla.

Ammattiliitto Jyty palkitsi yhdistyksemme
KEHITTYVÄ YHDISTYS -maininnalla.

HYVÄÄ JOULUA &
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!
t. Jyty Metropolin hallituksen puolesta, Kaisa ja Leea
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