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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 3.12.2020
Viime aikoina mielessäni on soinut Georg Otsin esittämä, rakastettu ”Muuttuvat laulut” –sävelmä.
Melankolisessa, mutta tulevaisuuteen uskovassa sanoituksessa pohditaan, muuttuuko ihminen, kun
aika muuttuu. Korona-aika on osoittanut, että ihminen muuttaa käytöstään, kun ajat muuttuvat.
Oman toiminnan vastuullisuus on noussut tärkeäksi koronan vastaiseksi aseeksi ja jokainen voi
omalla esimerkillään edistää myös yhteisön vastuullisuutta.
Ammattiyhdistystoiminta työntekijöiden edunvalvojana on
vastuullista toimintaa. Sillä edistetään työelämän laatua,
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Jyty Metropolin
valtuusto kiitti syyskokouksessaan 1.12. kahta pitkäaikaista
metropolilaista vastuunkantajaa, jotka ovat siirtymässä
työelämästä uuteen elämänvaiheeseen, nimeämällä Jussi
Ruokosen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja Liisa
Paavolan kunniajäsenekseen. Jussi ja Liisa ovat vieneet
vuosien aikana yhdistystämme eteenpäin vastaamaan
muuttuneiden aikojen vaatimuksia. Heidän työllänsä on
tärkeä osa yhdistyksen satavuotisessa historian ketjussa,
jossa katse on suunnattu tulevaisuuteen.
Uudet ajat koittavat myös liitossamme, joka sai uuden nimen ja visuaalisen ilmeen liittovaltuuston
järjestäytymis- ja syyskokouksessa marraskuun lopulla. Jonna Voima valittiin johtamaan Ammattiliitto
Jytyä seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi. Hänen johdollaan liittomme siirtyy uuteen kauteen. Voit seurata
Jonnaa ja hänen ajatuksiaan ”Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima” -Facebook –sivustolla, johon voit
myös laittaa hänelle omia ajatuksiasi ja kysymyksiäsi.
Yhdistyksemme oma valtuusto puheenjohtajansa Ilkka Konolan johdolla valtuutti minut jatkamaan
yhdistyksen puheenjohtajana seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi. Kiitän ammattiosastoja ja niiden
valtuutettuja luottamuksesta! Näinä haasteellisina aikoina yhteen hiileen puhaltaminen on minulle
erityisen tärkeää. Uskon toimintaamme, siksi haluan olla mukana toteuttamassa ja kehittämässä Jyty
Metropolin toimintaa jäsenistön hyväksi yhdessä yhdistyksen aktiivitoimijoiden ja työntekijöiden,
Niinan ja Leean kanssa.
Hyvää joulunaikaa kaikille toivottaen, Kaisa
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AMMATTILIITTO JYTYN UUSI PUHEENJOHTAJA
Ammattiliitto Jytyn uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
liittovaltuustossa 23.11.2020 Jonna Voima.
Jonna on työskennellyt Jytyssä vuodesta 2006. Vuodesta
2013 lähtien hän on toiminut liiton johtavana
työmarkkinalakimiehenä. Saamme Jonnasta uudistavan,
jäsentä lähellä olevan puheenjohtajan, joka haluaa
löytää uusia avauksia ja ratkaisuja vastaamaan
uudistuvaa työmarkkinakenttää jytyläisen jäsenistön
hyväksi.
Jyty Metropoli ry onnittelee Jonnaa!

YDISTYKSEN VALTUUSTON UUSI
PUHEENJOHTAJA
Yhdistyksen oman valtuuston
puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Konola SOTEammattiosastosta yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa 5.11.
Onnittelut Ilkalle!

JYTY METROPOLI RY:N
PUHEENJOHTAJA
Kaisa Soininen valittiin yhdistyksen
syysvaltuustossa yhdistyksen
puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022.
Onnittelut Kaisalle!
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JOA- JA TYST-AMMATTIOSASTOT YHDEKSI AMMATTIOSASTOKSI
JOA- ja TYST-ammattiosasto yhdistyivät yhdeksi suureksi valtakunnalliseksi ammattiosastoksi
vuosikokouksissaan. Uuden ammattiosaston nimi on YKSI-ammattiosasto, joka edustaa esim.
sosiaali- terveys- ja opetuksen yksityisaloilla työskenteleviä Jyty metropolilaisia.

LAULAVA KARTANO
Yhdistyksemme järjesti kolme Laulava kartano
-historiallista esitystä syksyn aikana
jäsenistölle. Esitykset, joissa kerrottiin elävästi
draaman ja musiikin keinoin Stansvikin
kartanon historiaa, sisältäen illallisen, saivat
huikean vastaanoton yleisön keskuudessa!
Esityksen trailerin voitte nähdä edelleen somekanavistamme facebookista sekä
instagramista. (Kuva: Auriell Houman)

MÖKKI MYYTÄVÄNÄ
Myydään Stansvikin Uusikylästä mökki numero 37.
Mökki on remontoitu ja mökissä sähköt sekä kesävesi tulee mökin kulmaan.
Huomioiden ajankohtainen kaavatilanne voi ostaja tutustua myös Vanhakylässä sijaitsevaan
korvaavaan maapohjaan. Vapaa vuoden alusta.
Ostajan tulee olla helsinkiläinen ja Jyty Metropoli ry:n jäsen.
Eikä ostajalla saa olla toista kesämajaa/siirtolapuutarhaa Helsingin kaupungin omistamalla maalla.
Lisätietoja ja näytön sopiminen puhelimitse. Tee tarjous.
Merja Salomon
Puh. 050500 2508
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KUVA-AMMATTIOSASTO ESITTÄYTYY
KUVA-ammattiosasto on yksi Jyty Metropoli ry:n Helsingin kaupungin ammattiosastoista.
Ammattiosastomme jäsenistö koostuu Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan jytyläisistä
jäsenistä. Jäsenistöä on kirjaston, kulttuurin, liikunnan, nuorison ja toimialan hallinnon monipuolisissa
työtehtävissä.
Aktiivinen 8-hengen johtokuntamme kokoontuu vuosittain 8-9 kertaa käsittelemään ajankohtaisia niin
toimialamme jäsenistöä koskevia kuin ammattiyhdistyksemme toimintaan liittyviä asioita. Kokouksissaan
johtokunta suunnittelee jäsenistölle niin virkistykseen kuin muuhunkin jäsentoimintaan liittyvä
tapahtumia. Johtokunnan kokouksiimme osallistuu myös pääluottamusmies sekä toimialan
palvelukokonaisuuksissa jäsenistön tukena olevat luottamusmiehet. Johtokunnalla on 2 varajäsentä, jotka
osallistuvat aktiivisesti myös ammattiosaston toimintaan. Johtokunnassamme on jäseninä Arja Eloranta
(pj.), Ville Martikainen (vpj.) Antti Pajala (siht.) ja Kirsi Peltonen (raho), Sirpa Hietala, Linnea Lindman, Pirjo
Palamaa ja Terttu Ylönen sekä varajäseninä Tuomo Lahtivirta ja Maria Nyström.
Kulunut vuosi 2020 oli jäsen- ja virkistystoiminnan kannalta melko rajoittunut vallitsevan koronaepidemian vuoksi ja moni suunniteltu jäsentapahtuma valitettavasti jouduttiin peruuttamaan. Jäsenistöä
lähestyttiin pääsääntöisesti pääluottamusmiehen sähköpostitiedotteilla sekä henkilökohtaisilla
kontakteilla. Jäsenistölle järjestettiin syksyllä 2020 tutustuminen Didrichsenin taidemuseossa esillä
olevaan Vincent van Goghin uran alkuvaiheita valottavaan Tie taiteilijaksi –näyttelyyn. Toivottavasti
vuonna 2021 me ammattiosaston jäsenet voimme
tavata toisiamme enemmän mukavien
jäsentapahtumien merkeissä.
Jos olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta, niin ole
yhteydessä omaan ammattiostosi johtokunnan
jäseniin. Uusia aktiiveja tarvitaan aina ja matalalla
kynnyksellä pääset mukaan toimintaan.
Kuva-ammattiosaston johtokunnan yhteystiedot:
https://www.jytymetropoli.fi/ammattiosastot/kuva/
Toivotamme kaikille Jytyläisille rauhallista
joulunaikaa ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2021!
Terveisin,
Jyty Metropoli ry:n KUVA-ammattiosaston johtokunta
Jyty Metropoli ry
Asemamiehenkatu 4, 9 krs
00520 Helsinki

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

Kuvassa Antti Pajala, Arja Eloranta, Linnea Lindman, Kirsi
Peltonen, Terttu Ylönen ja Maria Nyström (ei järjestyksessä).
Puuttuu Sirpa Hietala, Tuomo Lahtivirta, Ville Martikainen ja
Pirjo Palamaa.

Jäsenpalvelusihteeri
Niina Toivonen
050 342 3217
niina.toivonen@jytyliitto.fi

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

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

