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JYTY METROPOLI RY TIEDOTTAA
PUHEENJOHTAJALTA 5.3.2020
Helsinkiläinen leffasali raikuu kahdensadan Jyty
metropolilaisen jäsenen naurusta ja eläytymisestä. Kolme
ikänaista, paistinpannumurhaaja-kandidaatti,
kovapintainen varakas juristi sekä heidän höperöitynyt
siskonsa, karkumatkalla henkilöautolla pitkin Suomea.
Reissu sisältää itsensä etsintää ja runsaasti toilailua
onnellista loppua unohtamatta. Yhdistyksemme aloitti
tämän vuoden jäsentilaisuutensa yhteisöllisellä
kokemuksella Teräsleidien seurassa tammikuun lopulla.
Virkistystoiminta on tärkeä osa
ammattiyhdistystoimintaamme tärkeimmän tehtävämme,
edunvalvonnan lisäksi.
Yhdessäolo ja positiivinen yhdessä kokeminen tekevät hyvää näinä levottomina
koronaviruksen, Lähi-idän sotien ja lisääntyneen vihapuheen aikoina. Käynnissä olevat
työmarkkinaneuvottelut osoittavat, että epäluottamus ja nokittelu vallitsevat
neuvottelupöydissä luottamuksen rakentamisen ja sen vahvistamisen sijasta.
Työmarkkinakonkari, entinen EK:n työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen toteaa Teollisuuden
palkansaajien tilaamassa raportissa, että sekasortoisten ja pitkittyneiden neuvottelujen
tilalle on luotava uusi neuvottelu- ja sovittelujärjestelmä, jossa olisi monipuolisempaa
ryhmämuotoista sovitteluosaamista. Samanlaisia esityksiä on tehnyt mm.
keskusjärjestömme STTK:n johtaja Antti Palola.
Jytyläisiä aloja koskevien kunta-, yksityisalojen sekä kirkon tes-neuvottelut ovat
käynnistyneet. Kuten teollisuusliittojen, myös jytyläisten alojen neuvotteluissa kiky-tunnit
ovat nousseet suhteettoman suureksi kynnyskysymykseksi. Työnantajien ristiriitainen
suhtautuminen kiky-tuntien hinnoittelussa on ollut vähintäänkin hämmentävää. Jos kikytunnit jäävät voimaan, on niiden arvo työnantajalle vähäinen, mutta jos ne poistetaan, on
niiden hinta työntekijöille korkea.
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Jytyläisittäin jäsenmääräisesti suurimman työehtosopimuksen, KVTES:n, neuvottelut ovat
kiihtymässä maaliskuussa. Nykyinen sopimuskausi on voimassa 31.3. saakka, joten
neuvottelijoilla tulee kiire löytää sopimusratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Kohon
(SuPer ja TEHY) sekä JUKO:n esittämät tavoitteet ovat tuoneet oman mausteensa
neuvotteluihin. Toivon kovasti tätä juttua kirjoittaessani, että yhteinen ratkaisu
neuvottelutulokseksi kuitenkin löydetään maaliskuun aikana ja kaikki osapuolet voivat
todeta neuvottelujen olleen rakentavat ja luottamusta vahvistavat.
Tammikuisen leffayleisön poistuessa teatterisalista tunnelma oli välitön. Jäsenistö, osa
toisilleen tuttuja, osa toisilleen tuntemattomia, oli jakanut yhteisen kokemuksen ja hymyt
suupielissä kertoivat, että ammattiyhdistystoiminta tuottaa haasteista huolimatta paljon
positiivisia kokemuksia. Kymmenen ammattiosastoamme tarjoavat näitä kokemuksia
jäsenilleen pitkin vuotta – olet lämpimästi tervetullut osallistumaan niihin!
Yhteistyöterveisin,
Kaisa Soininen

STANSVIKIN KESÄKOTI
Muutokset hinnastossa; mm. pitempiaikaisesti yhdenjaksoisesti vuokralla oleville alennusta sen
mukaan miten monta viikkoa on vuokrannut (3-4 viikosta -10%, 5-7 viikosta -15% ja 8 viikosta
eteenpäin -20%) ja sesonkihinnat jytyläisille, ns. off-sesonki vkot 19-24 ja 33-40 ja high-sesonki vkot
25-32. Off-sesonkihinta on noin 60% high-sesongin hinnasta.
Hakemuksia otetaan koko ajan vastaan ja saadut huoneet ilmoitetaan huhtikuun jälkeen
sähköpostitse, mikäli et ole saanut toukokuun puoliväliin mennessä tietoa viikostasi, olethan
yhteydessä yhdistyksen toimistoon ja tarkista roskapostikansiosi.
Hakemuslomake löytyy nettisivuiltamme
www.jytymetropoli.fi/stansvikin-kesakoti/hakemuslomake-ja-hinnasto/ tai sen voi pyytää
yhdistyksen toimistolta.
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NUORISOVASTAAVAT
Hei sinä Jyty Metropoli ry yhdistykseen
kuuluva alle 37 vuotias nuori.
Oletko koskaan ollut mukana
nuorisotoiminnassa?
Tai kiinnostaako mitä nuoret puhuvat aytoiminnassa?
Nyt sinulla on oiva tilaisuus lähteä mukaan
hyvään ja iloiseen joukkoon!
Meillä yhdistyksessämme on
nuorisotoimintaa isossa mittakaavassa,
melkein jokaisella ammattiosastolla on oma
nuorisovastaavat, joiden yhteystiedot
Kuvassa yhdistyksen nuorisovastaava Jaakko (VANTAA), Toni (HUS),
löytyvät kotisivuilta, ammattiosastot kohdasta. Heidi (HELKO), Lauri (KYMPPI), Ville (KUVA). Kuvasta puuttuvat:
Pipsa (HAL), Susanna (KASKO), Niina (TYST)

Jos sinulla on ideoita tai haluat muuten vaan lähteä mukaan tapaamaan alueesi muita nuoria, tässä
oiva tilaisuus. Ole rohkeasti yhteydessä ammattiosastosi nuorisovastaavaan!
Kokoonnumme tiiviisti ammattiosastojen nuorisovastaavien ja yhdistyksen vastaavan kanssa vuoden
mittaan ja kehitämme sekä luomme jäsenille toimintaa, esim. keilausta, seinäkiipeilyä, mitä vain
mieleen tulee ja voidaan toteuttaa. Tässä kohdassa juuri sinä jäsenenä olet tärkeässä roolissa, jotta
saamme tietää mitä haluatte tehdä.
Lisäksi toiminta on mukavaa, jos ei muuten niin hyvänolon tunteen kautta, mutta tästä voi myös
saada elämänsä harrastuksen, nimimerkki 10 vuotta mukavaa harrastusta takana.
Joten rohkeasti kuuntelemaan ja kyselemään, ilmoitamme tapahtumista kotisivuilla ja sähköpostilla.
Mukavaa kesän odotusta:
Yhdistyksen nuorisovastaava,
Jaakko Perttunen
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KASKO-AMMATTIOSASTO ESITTÄYTYY
KASKO-ammattiosasto on yksi Jyty
Metropoli ry:n Helsingin kaupungin
ammattiosastoista. Ammattiosastomme
koostuu Helsingin kaupungin Kasvatuksen
ja koulutus toimialan jytyläisistä jäsenistä.
Aktiivinen johtokuntamme kokoontuu
kuukausittain käsittelemään ajankohtaisia
asioita ja suunnittelemaan jäsenistölle
virkistystä ja ammatillista toimintaa.
Teemme jäsenkyselyjä, joiden pohjalta
pyrimme toteuttamaan jäsenten toiveita
toiminnalle. Osa tapahtumista on
vuosittain avoimia myös työkaverille, joka
ei ole vielä jäsenemme.
Keväälle ja alku kesälle on jo sovittuna
teatteri-ilta Kansallisteatteriin ja
kevyempi revyy-ilta Peacockiin.
Yhteistyössä KUVA-ammattiosaston
Kuvassa iloisissa tunnelmissa KASKO-ammattiosaston
kanssa järjestämme opastetun kierroksen
jäseniä ja aktiiveja viime vuoden 100v. juhlassa!
taidemuseo HAM:iin. Tälle vuodelle on
suunnitteilla vielä virkistystä karaokesta pikkujouluihin. Järjestämme myös ammattialailtoja, tänä
vuonna kohteena on sihteerityön ammattilaiset. Pari aiempaa ammattialailtaa järjestettiin
varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Toinen niistä yhteistyössä VANTAA-ammattiosaston kanssa.
Yhteistyössä on voimaa, niin ammattiosaston sisällä kuin ammattiosastojen kesken.
Yhteistyöterveisin,
KASKO-ammattiosaston johtokunta
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