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PUHEENJOHTAJALTA 16.3.2018
Kevät tulee kohisten, eikö vaan?
Maakuntauudistuksen tilannekatsaus on tällä kertaa aika lyhyt.
Maamme hallitus on tehnyt esityksensä viimeiseksi
valinnanvapaudesta ja tämäkin asia tulee muiden sote- ja
maakuntalakien kanssa eduskunnan käsittelyyn kesäkuussa.
Kesäkuun käsittelyn jälkeen olemme viisaampia sitä, mitä tapahtuu
itse maakunta-asiassa ja varsinkin sitten sen, mitä se tarkoittaa
jäsentemme edunvalvonnassa ja oman yhdistyksemme
organisoitumisessa.
Nyt siis kannattaa itse kunkin rauhassa odotella, mutta toki minä ja meidän aktiivimme pyrimme
vaikuttamaan/lobbaamaan näihin lakipäätöksiin siten, että jos uudistus tulee, niin se hoidetaan
mahdollisimman pitkillä siirtymäajoilla ja erityisesti jäsentemme työsuhdeturvaa korostaen.
Monet asiantuntijat ja kuntapäättäjät erityisesti Uudellamaalla ovat nousseet vastarintaan
maakunta- ja soteuudistuksen osalta, jos ei kaatamaan koko hanketta, niin ainakin suhtautuvat hyvin
kriittisesti koko asiaan. Perusperiaate ainakin minulla on se, että sitten kun päätökset on tehty, niin
sen jälkeen asioita hoidetaan mahdollisimman henkilöstöystävällisesti – ei siis mietitä enää sitä, oliko
oikea vai väärä ratkaisu…
Tes-asiat saivat pääsääntöisesti ratkaisunsa helmikuun ja vähän myös maaliskuun aikana. Ilmassa oli
jo todellisia lakonuhkiakin, mutta onneksi niiltä vältyttiin. Meidän jäsenistön kannalta on valitettavaa
se, ettei tes-sopimuksemme tosiasiassa ottaneet huomioon meidän tarpeita. Mutta toisaalta
ratkaisut eivät myöskään huonontaneet tilannettamme verrattuna muihin, vaikkapa vientialoihin.
Tasa-arvokysymykset eivät valitettavasti olleet ensimmäisenä agendalla, kun asioita ratkottiin. Joka
tapauksessa kaikki saavat 1.5. alkaen palkankorotuksen ja senkin jälkeen on tiedossa korotuksia.
Näistä tarkemmin Jytyn nettisivuilla tai myöhemmin jäsenkirjeissämme.
Paikallisesti joudumme miettimään jo ensi kesän osalta, voiko KvTes-väki vaihtaa lomarahansa
vapaaseen tai miten liukuvan työajan käyttöä muutetaan – niistäkin sitten myöhempänä…
Näillä mennään kevättä kohden – tulossa on ainakin mielenkiintoisia asioita – ja toki aurinkoisempia
päiviäkin. -Jussi
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STANSVIKIN KESÄ 2018
Stansvikin kesäkoti monine toimintoineen on edelleen käytössämme. Näyttää kuitenkin siltä, että
ensi kesänä käytössämme ei ole Lahdensivun eikä Koirasaarentien varressa olevat talot. Se tarkoittaa
sitä, että hakemuksia kesän viikkoasumisesta kannattaa kohdentaa tässä vaiheessa vain Stansvikin
kartanon mailla oleviin taloihin. Voitte käydä tarkistamassa nettisivuiltamme, mitkä huvilat ovat
käytössä.
Hakemuksia viikkoasumisille on jo tullutkin ja myös uusia vene- että puutarhapalstahakemuksia,
mutta kaikkia on vielä jäljellä. Kannattaa siis nyt olla nopea!

AMMATTIOSASTOJEN #Jyty100 TAPAHTUMAT
Ammattiosastomme juhlistavat Jytyn juhlavuotta omilla tapahtumillaan, ja alla on listaus niistä –
tarkemmat tiedot sitten saatte ammattiosastojen tiedotteista. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti
avoimia mahdollisille uusille jäsenille eli infotkaa jo myös työkavereillenne näistä tapahtumista.
-

14.5. KYMPPI järjestää ratikka-ajelun, max. 200 henkeä mahtuu mukaan.
16.5. HelKo järjestää juhlakahvituksen Kaupungintalon ravintolassa.
21.5. KASKO järjestää liikunnallisen ”hyvinvoiva 100-vuotias” tapahtuman Töölönlahdella.
23.5. HAL järjestää tilaisuuden Stansvikin kartanolla. Illan aikana lämpiää myös rantasauna
sekä palju.
24.5. KUVA järjestää tilaisuuden Stansvikin
kartanolla.
25.5. VANTAA tilaisuuden Stansvikin kartanolla.
Illan aikana lämpiää myös rantasauna sekä palju.
26.5. HeSYLi ammattiosasto järjestää jäsenilleen
päiväristeilyn.
31.5. SOTE ammattiosasto järjestää tilaisuuden
Stansvikin kartanon alueella.
1.6. HUS ammattiosasto järjestää tilaisuuden
Stansvikin kartanolla. Illan aikana lämpiää myös
rantasauna sekä palju.
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