jäsentiedote 3/2018

JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 10.6.2018
Kesäkuu on jo tätä lukiessanne pitkällä ja juhannus on ihan ovella.
Toivottavasti hellepäivät eivät jääneet pelkästään toukokuulle vaan
jatkuvat kohtuullisesti koko kesän.
Säätietojen arvaaminen on kuitenkin hivenen helpompaa kuin
maakunta- ja soteuudistuksen. Juuri nyt näyttää siltä, että eduskunta
käsittelee aiheeseen liittyviä lakeja vasta kesälomakauden jälkeen eikä
suunnitellussa kesä-heinäkuun vaihteessa. Eteneekö asiat
päätöksentekoon asti ollenkaan, on vieläkin arvoitus, mutta senhän aika näyttää.
Helsinkiläiset ja Vantaalaiset henkilöstöjärjestöt tekivät toukokuun puolivälissä omat
julkilausumansa, jossa vastustettiin nykyisen kaltaista sote- ja maku-uudistusta niin palvelujen, kuin
henkilöstön näkökulmasta. Nämä viestit toimitettiin ao. kaupunkien valtuutetuille.
Sote- ja maku-asioiden valmistelu kuitenkin jatkuu edelleen, mutta varsinaisesti asiat eivät etene
ennen kuin eduskunta asiat päättää joko hyväksyen ehdotukset tai hyläten. Aloittamisaikataulut
kuitenkin venyvät ja uskallan veikata jo nyt, että ainakaan Uudellamaalla ei uudistus ala vielä 2020,
vaan ainakin vuoden lisäaika on väkisinkin tulossa.
Liittomme Jyty miettii parhaillaan sitä, minkälainen yhdistysrakenne parhaiten tukee jäsentemme
edunvalvontaa. Jytyssä on monta liian pientä ja toisaalta myös koostaan riippumatta toimimattomia
yhdistyksiä, joten jäsenten näkökulmasta liittyminen Jytyyn ei takaa samanlaatuista palvelua.
Pyrkiminen isompiin ja järkevimpiin kokonaisuuksiin on liiton tavoitteena. Meidän Jyty Metropolin
oma malli on yksi varteenotettava vaihtoehto – onhan ammattiosastorakenteemme hyvinkin ketterä
erilaisiin muutoksiin, vaikkapa jäsenten työnantajavaihdoksissa ja toisaalta meillä on kohtuullisen
paljon aktiivitoimijoita niin luottamusmiehinä, kuin muina henkilöstönedustajina.
Kesän jälkeen tulee mietintään myös tulevan kahden tai neljän vuoden osalta luottamusmiesvalinnat.
Miten asiassa edetään, ratkeaa Jytyn päätöksillä ja ne syntyvät heti, kun maku-uudistuksen tilanne
selkeytyy. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että asiat venyvät pitkälle syksyyn ja se ei ole hyvä asia
vaikkapa päätoimisten pääluottamusmiesten näkökulmasta.
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Yhdistyksessämme valitaan syksyllä oma valtuusto seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Näiden valintojen
käsittely tapahtuu ammattiosastojen vuosikokouksissa, joten jos sinulla on halukkuutta ay-tehtäviin,
niin osallistu oman ammattiosastosi tapahtumiin ja erityisesti lokakuussa oleviin vuosikokouksiin.
Ja tärkein asia lopuksi. Mikäli sinulla on omalla työpaikallasi tai itselläsi jotain sellaista, mitä ei pitäisi
olla, niin ota yhteyttä luottamusmieheesi. Toki puhu ensin esimiehesi kanssa. Luottamusmies on
sinun tuki ja turva monessa asiassa – kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin liian aikaisin, kuin vasta
silloin, kun asiat ovat menneet jo liian solmuun.
Nauttikaa kesästä, ottakaa energiaa talteen ja pitäkää itsestänne huolta, olipa tilanteenne sitten
millainen – töissä, työttömänä tai eläkkeellä…
Jussi

STANSVIKIN KESÄ 2018
Stansvikin kesäkoti monine toimintoineen on edelleen käytössämme. Saimme jopa Lahdensivun
puolen kokonaan käyttöömme ainakin vielä täksi kesäksi.
Viikko-asumisen osalta Stansvik-vastaava Liisa
Paavolalta voi edelleen kysyä vapaita viikkoja, niitä on
vielä jonkin verran. Jopa heinä-elokuulle löytyy tilaa ja
tietenkin syyskuun puolella on reilusti tilaa.
Asumisen lisäksi varsinaisen kesäkauden jälkeen on
Stansvikin sauna ja kartano vuokrattavissa – kysykää
niitä toimistolta.
Kasvimaapalstoja vapautui käyttöömme lisää ja niitä voi
kysellä toimistosta. Jos haluaa itselleen pienen
puutarhapalstan, niin nyt se on helppoa ja halpaakin.
Stansvikissa järjestetään erilaisia tapahtumia kesän aikana. Juhannuksena on perinteinen kokko ja
juhannuskilpailut ja heinäkuun 11. ravintolassa on avoimet bileet Freemanin johdolla. Perinteiset
Stansvik-Open tenniskisat järjestetään 16.7. alkavalla viikolla ja lasten olympialaiset 25.7.
Stansvikin ravintolassa saa edelleen Jytyn jäsenkortilla lounaan edullisemmin ja muutenkin ruuasta ja
elintarvikkeista 10% alennuksen.
Saattaapa tänä kesä avautua laivareitti Kauppatorilta Stansvikiin – asiasta lisää netti- ja facesivuillamme, kunhan asia varmentuu lopullisesti suuntaan tai toiseen.
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