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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 19.10.2021
Työelämän laadun parantaminen on yksi ammattiyhdistys- ja
edunvalvontatyön tärkeimmistä tehtävistä oikeudenmukaisen
palkkauksen edistämisen lisäksi. Työntekijöitä edustavat ammattiliitot ja
keskusjärjestöt nostavat esille työelämän epäkohtia ja pyrkivät
vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon, jotta lainsäädäntöä
uudistettaisiin vastaamaan työelämän tarpeita. Jäsenten edunvalvonta
on siis myös poliittista, yhteisten asioiden hoitoon vaikuttamista.
Ammattiliitto Jyty on valmistautumassa tuleville liittokierroksille, jotka
julkisen sektorin osalta alkavat alkukeväästä. Jyty on sopijapuolena
kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa (KVTES ja SOTE-tes). Lisäksi
liitto solmii työehtosopimuksia EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen,
yksityisten työnantajayhdistysten sekä kirkon alan kanssa. Jyty neuvottelee 18 eri alan työehdoista ja
sopimuksista. Neuvotteluiden päätyttyä keväällä liittojen ylimmät toimielimet tekevät päätöksensä
neuvottelujen tuloksista. Perinteisesti vientialan tes-neuvottelutulokset palkankorotuksista toimivat
muiden neuvottelujen lähtökohtana.
Jyty lähetti syyskuussa kaikille sen yhdistyksille ja luottamusmiehille työehtosopimuskohtaiset
neuvottelutavoitekyselyt, joiden vastauksia liitto tulee hyödyntämään asettaessaan omia
neuvottelutavoitteitaan. Yhdistyksemme vastasi kyselyihin keskitetysti. Painotimme
vastauksissamme matalapalkka-alojen alimmaispalkkojen nostoa, tasa-arvoista palkkausta sekä mm.
luottamusmiesten tiedonsaannin ja ajankäytön parantamista.
Nyt loppusyksystä eri työpaikoilla pidetään työsuojeluvaalit. Mukana on myös oman yhdistyksemme
asettamia ehdokkaita työsuojeluvaltuutetuiksi, se on hieno asia. Ts-valtuutetuilla on suuri rooli
työelämän laadun kehittämisessä ja parantamisessa. He toteuttavat työsuojelun yhteistoimintaa niin
työpaikkatasolla kuin edustuksellisessa yhteistoiminnassa työantajan kanssa.
Metropolin ammattiosastojen vuosikokoukset pidetään vuosittain lokakuun lopulla. Seuraavassa
tiedotteessa esittelemme uudet johtokuntamme, jotka koostuvat niin vanhoista kuin uusistakin
aktiivitoimijoista. Ole yhteydessä oman ammattiosastosi johtokuntalaisiin, he kertovat sinulle
toiminnastamme ja ottavat ehdotuksia toimintansa kehittämiseksi mieluusti vastaan. Seuraa
viestintäämme ja vaikuta!
Syysterveisin, Kaisa

jäsentiedote 5/2021

STANSVIKIN KESÄMUISTOJA, osa 2
Monet Stansvikin kesäkodin käyttäjistä kuin kesämajalaisista ovat pitkän linjan Jyty metropolilaisia – jotkut jopa
useammassa sukupolvessa! Stanarin kesään on kuulunut vuosien varrella paljon toimintoja, jotka alueen aktiivit
ovat järjestäneet kesänviettäjien iloksi. Tässä pieni kuvakimara Jyty Metropolin viimeisen kesän, 26.6. pidetystä
juhannustapahtumasta ”Greatest hits” -leikkimielisestä kilpailusta, jonka osa-alueet koostuivat aikaisempien
vuosien suosituimmista lajeista.
Jyty Metropoli kiittää kaikkia Stansvikin aktiiveja tärkeästä työstänne jäsenistömme virkistystoiminnan
järjestämisestä!

STANSVIKIN NUOTTANIEMEN TYHJENNYSMARKKINAT
Pidimme kartanon alueen tyhjennysmarkkinat 18.9. Jäsentapahtuma saavutti suuren suosion!
Tulemme järjestämään toiset tyhjennysmarkkinat Nuottaniemen puolella Normen-, Lahdensivu- ja
Tallbacka-huviloissa lauantaina 20.11. klo 10-15.
Myynnissä on jälleen pientä ja suurempaa irtaimistoa, mm. astioita, huonekaluja, elektroniikkaa ja
muita löytöjä. Seuraa viestintäämme ja tule tekemään hankintoja!

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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MIKSI TYYTYÄ HYVÄÄN, KUN VOI SAADA PAREMPAA
– LIITY JYTY METROPOLIIN!
HUOM! Jäsenhankintakampanjamme jatkuu vuoden loppuun saakka!

1. Jäsenhankkija ja uusi jäsen saavat molemmat 50 euron
lahjakorttipalkinnon.
Lahjakortin saa valita kolmesta eri vaihtoehdosta.

2. Kolme eniten uusia jäseniä hankkinutta jäsentä saavat lisäpalkinnon.
Lisätietoja: https://www.jytymetropoli.fi/jasenhankintakampanja/
HUOM. Verohallinnon ohjeen mukaan lahjakortit ovat veronalaista tuloa.
Jyty Metropoli ry ilmoittaa verottajalle saadut lahjakortit.

YHDISTYKSEN TOIMISTOSSA MUUTOKSIA
Yhdistyksen jäsenpalvelusihteeri Niina Toivonen jäi äitiyslomalle 9.10.2021 ja hänen tehtävistään
vastaa äitiysvapaiden ajan yhdistyksen talousasiantuntija Leea Järvinen sekä yhdistyksen
puheenjohtaja Kaisa Soininen.
Muista, että sinua palvelee myös oma ammattiosastosi, luottamusmiehesi sekä liiton toimisto.
Muistathan käyttää kaikkia palveluita hyödyksi!
Yhteystietoja:
leea.jarvinen@jytyliitto.fi, p. 040 730 7277
kaisa.soininen@hel.fi, p. 050 324 2340
Tarkista oman ammattiosastosi puheenjohtaja ja sihteeri:
https://www.jytymetropoli.fi/ammattiosastot/
Pääluottamusmiesten tiedot löytyvät:
https://www.jytymetropoli.fi/luottamusmiehet/
Liiton yhteystiedot:
Jäsenrekisteri: jasenrekisteri@jytyliitto.fi, p. 020 789 3720 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11)
Jäsenmaksut: jasenmaksut@jytyliitto.fi, p. 020 789 3730 (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11)
Työttömyyskassa Aaria: asiakaspalvelu@aariakassa.fi, p. 020 7655 900 (ma, ke, to klo 9-12, ti klo 12-14)
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EDUNVALVONNAN AJANKOHTAISET
Luottamusmiesten rooli yhteistoiminnassa
Työpaikkojen lakisääteisen yhteistoiminnan ydinajatuksena on työntekijöiden mahdollisuus osallistua
työpaikan ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa
omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Työpaikkakokoukset ja
kehittämispäivät ja esim. kehityskeskustelut ovat välitöntä yhteistoiminnan toteuttamista. Mikäli
työnantaja suunnittelee työhön tai organisaatioon muutoksia, ne on tuotava perusteineen,
vaihtoehtoineen ja vaikutuksineen yhteistoiminnalliseen keskusteluun ennen päätöksentekoa.
Luottamusmiestoiminta on osa yhteistoimintajärjestelmää. Luottamusmiehistö edustaa henkilöstöä
työpaikkojen henkilöstötoimikunnissa ja muissa yhteistoimintaryhmissä, jotka koostuvat työnantajan
edustajista sekä henkilöstön edustajista (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut). Näissä
instansseissa käydään läpi laajempia henkilöstöön liittyviä asioita. Jyty metropolilaiset
pääluottamusmiehet osallistuvat työnantajatason yhteistoimintaelimiin, yt-neuvotteluihin sekä
epävirallisiin keskusteluihin työnantajan kanssa. Luottamusmiehemme toimivat taas osasto- tai
yksikkötason yhteistoimintaelimissä työntekijöiden edustajina. Näin varmistamme, että jytyläinen
ääni kuuluu kaikilla yhteistoiminnan tasoilla, joista tärkein on työpaikkataso.
Mikäli työpaikallasi ei ole jytyläistä pääluottamus- tai luottamusmiestä ja työnantaja on ilmoittanut
suunnittelevansa muutoksia organisaatioon, työhösi tai työsuhteeseesi, olethan yhteydessä joko Jyty
Metropolin puheenjohtajaan tai liittoon. Olemme varmistamassa, että yhteistoiminta toteutuu
työpaikallasi yhteistoimintalain vaatimalla tavalla.

HOI NUORISOJÄSEN, lähdetäänkö merelle?
Jyty Metropoli ry järjestää yhdessä Jyty Espoon Seutu ry:n kanssa
Silja Europan 22 tunnin

PIKKUJOULURISTEILYN NUORISOJÄSENILLE
perjantaina 10.12.2021
Risteily sisältää buffet-illallisen ja buffet-aamiaisen sekä matkan b-luokan hytissä.
Kaikki tämä vain 30 euron omavastuuhintaan!
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu heti mukaan, kun saat s-postikutsun!
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