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KUTSU
KEVÄTKOKOUS
Tiistaina 25.4. klo 17.00
Jytyn aluetoimisto,
Korkalonkatu 6 A 11
Käsitellään sääntöjen 14 § asiat,
kuullaan muutokset Jyty Rovaniemi ry:n
toiminnassa, käsitellään sääntömuutokset
ja vahvistetaan hallituksen koko.
Lisäksi arvotaan Mäntyhovin juhannus,
sekä kokoukseen osallistujien
kesken hierontalahjakortti.
Tervetuloa!
Kahvitarjoilu
Jyty Rovaniemi ry:n hallitus
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Sote- ja maakuntauudistus jytyläisestä näkökulmasta
Itsenäisen Suomen historian suurin julkisen vallan reformi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on käynnissä. Uudistuksen vaikutuspiirissä on reilut
200 000 kuntatyöntekijää. Lapissa henkilöstöjärjestelyt koskevat arviolta 8000–
9000 työntekijää ja Rovaniemen kaupungissa reilua 1000 työntekijää. Sotepalveluita on tarkoitus tuottaa maakuntapohjaisesti 1.1.2019 lähtien. Mitä tämä uudistus tulee tarkoittamaan Rovaniemen jytyläisille ja järjestön edunvalvonnalle?
Henkilöstön kannalta uudistuksen pääperiaate on, että yli 50 % soteen työtä tekevistä tulevat siirtymään uuden työnantajan palvelukseen 1.1.2019 alkaen.
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykseen on kirjattu, että työnantajavaihdos
tapahtuu liikkeenluovutusperiaatteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle entisin työsuhde-eduin. Näin ollen esim.
pääasialliset työtehtävät, palkat, vuosilomat ja työajat ym. työsuhteen keskeiset
ehdot tulevat pysymään entisellään työnantajavaihdoksen yhteydessä. Mahdolliset lisäeläkkeet tulevat seuraamaan myös uudelle työnantajalle. Vaikka organisaation nimikyltti kaulassa vaihtuisi, niin työsuhde on sote- ja maakuntauudistuksen pääperiaatteilla turvattu.
Jytyliitto kunta-alan pääsopijajärjestönä tulee olemaan edelleen vahva kunta- ja
maakuntatyönantaja KT:n neuvotteluosapuoli, niin kuntiin jäävän kuin maakuntaan siirtyvän työvoiman osalta. Maakuntatyönantajan työehtosopimukset tulevat pohjautumaan voimassa oleviin kunta-alan sopimuksiin. Kunnallisiin osakeyhtiöihin siirtymisissä voi tulla jatkossa noudatettavaksi AVAINTA ry:n työehtosopimus, jossa Jytyliitto on myös keskeinen neuvotteluosapuoli. Muutos konkretisoituu paikallisesti niin, että Jyty Rovaniemi asettaa edelleenkin luottamusmiehet työpaikoille ja hoitaa jäsentensä asioita entiseen tapaan. Jytyliitto tulee olemaan jatkossakin työntekijöiden oikea ja luotettava jäsenjärjestö, niin kunta-,
yksityis- kuin maakuntatyönantajan sopimusaloillamme.
Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset koskevat lukuisia jytyläisiä ammattiryhmiä moniammatillisessa liitossamme. Jytyliiton agendalla ovat jatkuvasti mm.
sopimustoiminnan ja yhdistysrakenteen kehittäminen. Tämän kaiken työ- ja järjestöelämän muutosturbulenssin kohdalla haluan kuitenkin vakuuttaa, että me
jytyläiset olemme hereillä ja rakennamme osaltamme hyvää tulevaisuutta jäsenten hyväksi. Jäsenten työsuhteiden edunvalvonta ja hyvä jäsenpalvelu ovat järjestön ykkösasia. Sen saavutamme vain ja ainoastaan hyvällä ja rakentavalla
yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.
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Aurinkoista kevättä Rovaniemen jytyläisille!

Anssi Vuolio
alueasiamies
Jyty Pohjois-Suomi
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Hyvät Jyty Rovaniemi ry:n jäsenet!
Helsingistä kohden Rovaniemeä matkatessa on hyvä kirjoitella teille hieman erilaisten maisemien ääreltä. Suomi on pitkä maa ja junamatkan aikana sen huomaa vallan hyvin. Helsinki oli melkein lumeton ja pikkuhiljaa alkaa lunta taas
matkan varrella näkymään ikkunoista. Tämä vuosi on aikamoista hulinaa Jyty
rintamalla niin meidän yhdistyksessä kuin valtakunnallisestikin. Uudet luottamusmiehet ovat aloittaneet kaksivuotiskautensa koulutuksilla, maakuntauudistus on kiivaimmillaan, kuntavaalit lähestyvät, yhdistyksemme täyttää 70 vuotta
ja Suomi 100. Eli juhlintaankin pääsemme mukaan tänä vuonna monessa eri
yhteydessä.
Uudet luottamusmiehet esitellään tässä tiedotteessa ja heidän kanssaan olemme hahmotelleet keväälle ja syksylle myös jalkautumista työpaikoille. Tulemme
tuomaan Jyty-kahvit sekä muuta kivaa työpaikoille, joissa meitä jytyläisiä on.
Voidaan vapaamuotoisesti jutella, juopasta kahvit ja ehkä kahvipakasta ja muista tuomisista on teille iloa hieman pidemmänkin aikaa.
Tiedotteessa on myös tärkeää tietoa maakuntauudistukseen liittyen jäsenen
näkökulmasta ja sitä meille valottaa aluetoimiston alueasiamies Anssi Vuolio.
On mukava, että alue ja liitto ovat meidän apunamme kaikessa ammattiyhdistystoimintaan liittyvässä ja myös kokonaisvaltaisissa muutoksissa työelämässä.
Kevätkokouskin on jälleen tulossa, johon tässä tiedotteessa on virallinen kutsu.
Yhdistykseemme on tulossa uusia jäseniä Jyty Pello ry:stä, joka on lähestynyt
meitä yhdistymisen tiimoilta. Näin ollen meidän yhdistyksemme toiminta-alue
tulee laajenemaan ja saadaan sääntömuutokset kevätkokouksessa hyväksyttäväksi. On hienoa, että saadaan yhdistykseemme lisää jäseniä ja esteenä ei ole
kuntien rajatkaan. Hallitus on käynyt neuvotteluja yhdistymisestä ja prosessi on
edennyt hyvässä yhteishengessä ja yhteistyössä.
Yhdistyksen nettisivuille laitamme vielä kevään aikana paljon erilaisia ajankohtaisia tiedotteita ja tipahteleepa niitä sähköpostiinnekin. Eli huomaathan, että
käyt päivittämässä Jässäriin omat yhteystietosi ja oikean sähköpostiosoitteen,
jotta tiedottajallamme on aina ajantasainen tieto jäsenistömme tiedottamiseksi.
Jäsenhankintakampanja on taas Jytyllä alkanut, eli Jopoja on jaossa. Yhdistyksellämme on vielä lisäbonus tälle vuodelle tarjolla, joten luehan tarkkaan tiedotetta, mitä jäsenhankintakampanjaan kuuluu tänä vuonna.
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Näissä muutoksen tuulissa ja ihan perustyötä tehdessä haluamme kannustaa
teitä pitämään huolta omasta hyvinvoinnistanne. Onneksi myös kaupunki työnantajana antaa siihen hienon mahdollisuuden työhyvinvointiin tarkoitetulla kulttuuri- ja liikuntakortilla. Tämä etu kannattaa hyödyntää, koska se käy myös erilaisiin aktiviteetteihin Rovaniemen alueen ulkopuolella. Pääsette nauttimaan
museoiden, konserttien sekä liikunnallisten palveluiden tarjonnasta. On myös
ihanaa ulkoilla ja naatiskella näistä upeista keleistä, joita kevät meille suo.
Tiedotteessa on paljon asiaa juuri sinulle Jytyn jäsen. Pistä päivämääriä ja asioita muistiin. Tiedote on myös helppo pitää koko vuoden esillä vaikka työhuoneen pöydällä. Lisäksi nettisivujamme kannattaa aina välillä käydä vilkuilemassa, onko sinne tullut uusia kiinnostavia, juuri sinulle tarkoitettuja asioita. Toivomme näkevämme teidät sankoin joukoin kevätkokouksessa ja muissa vuoden
tärkeissä tapahtumissa. Olkaa meihin yhteydessä, jos jokin mietityttää, ihmetyttää, meihin olla yhteyksissä ilman asiaakin.

Keväisin terveisin, puheenjohtaja Anne ja pääluottamusmies Ulla

puheenjohtaja Anne Luiro

pääluottamusmies Ulla Rouvinen

JYTY KUULUU LÄHELLE JA KAUAS
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Terveiset Jytyn luottamusmiespäiviltä
Ensimmäiset valtakunnalliset luottamusmiespäivät järjestettiin Jyväskylässä.
Yhdistyksestämme lähti innostumaan neljä tälle kaudelle valittua luottamus- ja
varaluottamusmiestä pääluottamusmiehemme johdolla. Menomatka sujui rattoisasti yhdessä rupatellen ja välillä junaa vaihtaen. Jyväskylään mennessä piti
käydä Tampereella asti, jotta pääsimme perille. Keskelle Suomea on siis yllättävän hankala päästä julkisilla näin meidän näkökulmastamme. Yhteistä porinaa
jatkoimme vielä illallisella hotellin ravintolassa ja sitten oli mukava kallistaa pää
tyynyä vasten, jotta aamulla jaksettaisiin nousta virkeinä kohden päivän haasteita.
Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki aloitti päivän ohjelman ja toivotti meidät
kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Maijan puheenvuorossa korostui se, että tekniikka ei voi korvata luottamusmiehiä. Tekniikka voi olla apuväline, mutta koskaan sillä ei voi korvata henkilökohtaista kontaktia ja palvelua. Maija myös kyseli, mitä me voimme liittona tarjota nuorille? Tässä paikalliset ja seudulliset yhdistykset ovat avainasemassa ja varsinkin luottamusmiehet, jotka näkyvät työpaikoilla liiton toimijoina. Tulevaisuudessa Jytyn tulee olla sellainen liitto, joka ymmärtää digitalisaatiota, seinätöntä työympäristöä ja jonka luottamusmiesjärjestelmä kykenee palvelemaan jäseniä yli työnantajaorganisaatioiden. Tämä tulos
me voidaan saavuttaa vain yhdessä tekemällä ja kaikkia meitä tarvitaan tähän
työhön!
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola valotti omassa puheenvuorossaan tulevaisuuden haasteita, joita ehkä kohtaamme tulevalla tiellä. Liittojen yhteistyötä hän
korosti omassa puheessaan äärimmäisen konkreettisena työkaluna, jota ilman
emme voi olla. Hän nosti esille tehokuuden lisäämisen, miten se näkyy liittojen
toiminnassa ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu jo saavutetuille eduille, pitääkö
meidän tinkiä jostakin, jotta se veisi hyvää kehitystä eteenpäin. Yhteenvetona
voisikin sanoa, että maailma muuttuu, pystytäänkö me muuttumaan sen mukana?
Näiden puheenvuorojen jälkeen oli meidän luottamusmiesten vuoro pohtia eväitä hyvään luottamusmiestoimintaan. Pienryhmissä pohdimme luottamusmiestyön tulevaisuutta, erilaisia ympäristöjä tehdä luottamusmiestyötä, kuinka voidaan vastata haasteisiin ja muutoksiin sekä minkälaista tukea tarvitsemme luottamusmiestoimintaamme. Mielenkiintoista oli kuulla eri puolilta Suomea jytyläisten näkemyksiä ja kokemuksia. Näistä työryhmistä tulee omanettiin yhteenvedot, joita pääsemme hyödyntämään omassa paikallisessa työssämme.
Järjestöjohtaja Ari Sauros kehotti meitä varautumaan sukupolvenvaihdokseen,
lisääntyvään jäsenkilpailuun ja palvelurakenteen muutoksiin. Ari kertoi myös,
mitä on jo tehty ennakkoon, jotta näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Yh-
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tenä hienona keinona on ammattialatoiminnan vahvistaminen alueilla järjestettävinä ammattialailtoina yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.
Mikko Valtosen johdattamana tutustuttiin kyselytyökaluun Kahoot. Vastasimme
osaan niistä kysymyksistä, joita oli aiemmin esitetty järjestäytymiskyselyssä Jytyn jäsenistölle. Saimme samansuuntaiset vastaukset kuin aiemmassa kyselyssä, joten kyselyn tuloksia voi pitää luotettavana ja hyvänä. Pääsääntöisesti kyselystä jäi se tunnelma, että kasvokkain kohtaaminen on paras tapa saada meille uusia jäseniä ja uusia toimijoita. Suurin osa on tullut mukaan liittoon työkaverin tai esimiehen suosittelun kautta. Eli rohkeasti vain kysymään uusilta ja muiltakin työkavereilta, ovatko he jo järjestäytyneet.
Maija Kuittinen kertoi omasta tutkimuksestaan luottamusmiestyöskentelyn tukemisesta työelämän muutoksessa, jonka jälkeen kaksi luottamusmiestä pääsi
kertomaan oman näkemyksensä yhdistyksen ja luottamusmiehen yhteistyöstä
sekä luottamusmiehen roolista jäsenhankinnassa. Puheenjohtajamme Anne
Luiro mietiskeli yhdessä Riitta Antikainen-Lapveteläisen kanssa kahden roolin
dilemmaa, miten yhdistys voi kehittää luottamusmiestoimintaa ja minkälaisia
hyviä käytäntöjä yhdistyksissä on luottamusmiestoiminnan tukemisessa. Tärkeinä kohtina nostettiin esille yhteiset tapaamiset aluetoimipisteen työntekijöiden kanssa, luottamusmiesten kutsuminen hallituksen kokouksiin ja niissä pääluottamusmiehen katsaus, erilaisten tapahtumien järjestäminen, tiedotteiden lähettäminen sekä työpaikoilla positiivisen kuvan luominen niin luottamusmiehenä
kuin työkaverinakin.
Illalla meitä nauratti ja virkisti Standup –koomikko Arimo Mustonen jutuillaan,
jotka osuivat niin luottamusmiesasioiden ytimeen, meille yleensä niin vakaviin
asioihin. Karaoke luonnistuu myös jytyläiseltä.
Sunnuntai aloitettiin työstämällä ryhmätöinä luottamusmiesten huoneentaulua,
joka jaetaan työkaluksi kaikille luottamusmiehille.
Pienen tauon jälkeen saimme kuulla Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston näkemyksiä tulevista uudistuksista palvelurakenteessa ja kuinka se näkyy
kuntalaisille. Muutoksia on tulossa nimenomaan maakuntauudistuksen myötä,
mutta kaupunginjohtaja oli positiivinen muutosten suhteen ja näki tilanteen
mahdollistavana kuntaan jäävien palvelujen kehittämisen kannalta.
Vuorovaikutus ja dialogi, jotka käytännössä ovat niitä vaikeimpia asioita toteuttaa, olivat viestintäkouluttaja Minna Haapsaaren teemana. Minna sai meidät innostumaan asiasta ja osallistavalla tavalla pohtimaan asiaa arjen kokemusten
kautta. Saimme kotiin vietäväksi viiden kohdan vuorovaikutuksen pelisäännöt,
jotka ovat: 1. aito, aktiivinen kuuntelu, 2. tunteiden hallinta, 3. ei arvostella ihmisiä, ei juoruta, 4. pidetään kiinni sovituista asioista ja 5. selvitä faktat. Lisäksi
tulee pyrkiä siihen, että arvostus näkyy palautetta antaessa.
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Loppuyhteenvedon ja luottamusmiesten huoneentaulun julkistamisen jälkeen
olikin aika pikaiselle lounaalle, jotta ehdimme vielä kotiin päin lähtevään junaan.
Paluumatkalla taisi olla aika väsynyt, mutta tyytyväinen sakki, kun taas vauhtia
otettuamme Tampereelta pääsimme illaksi kotiin, junalla.
Anne Luiro

Suosittele Jytyä niin saat leffalipun tai voit voittaa Jyty- Jopon!
Me kaikki jäsenet hyödymme siitä, että liittomme on jäsenmäärältään mahdollisimman suuri. Meistä jokainen on liiton käyntikortti ja meillä on mahdollisuus
osallistua edunvalvontamme vahvistamiseen! Tuo omassa vaikutuspiirissäsi
esiin liittoon kuulumisen hyötyjä, ja sitä, miksi itse olet valinnut liitoksesi Jytyn!
Kampanja-aikana 1.3. - 30.9.2017 viidellekymmenelle ensimmäiselle vähintään
viisi uutta jäsentä mukaan tuoneelle Jytyn jäsenelle lahjoitetaan kiitoksena JytyJopo.
Yksittäisen jäsenen mukaan tuomisesta saat leffalipun. Ilmoita jäsenasiainhoitajalle uusi jäsen, jotta saat leffalipun.
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Ajankohtaista
Jyty Rovaniemi ry tukee työvoimajäseniään 25 eurolla
Jyty Rovaniemi ry:n hallituksen päätöksellä tuetaan jäsenten hyvinvointia.
Omaa hyvinvointiasi voit edistää osallistumalla esim. erilaisiin kulttuuri-, liikuntaja muihin hyvinvointitapahtumiin.
Edun saadaksesi toimita kuitti, henkilötietosi ja tilinumerosi puheenjohtaja Anne
Luirolle 15.11.2017 mennessä sähköpostilla etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi tai
os. Rovaniemen kaupunki, vapaa-ajan palvelut, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai
sis. postissa vapaa-ajan palvelut/kaupungintalo.

. . . . . . . . .
Virkistystapahtuma Mäntyhovissa
Järjestämme jälleen yhdessä muiden Rovaniemen yhdistysten kanssa virkistystapahtuman Mäntyhovissa lauantaina 26.8.2017. Pistäkää jo kalentereihin tilaisuus ylös, ilmoittautumislomake avautuu nettisivuille ennen kesälomia. Tapahtumassa on pelailua, yhdessä oloa, hyvää ruokaa ja mahdollisuus saunoa ja
yöpyäkin. Pidetään siis kiva päivä yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa
ja tutustutaan toisiimme.

. . . . . . . . .
Yhdistyksen 70-vuotisjuhlat
Jyty Rovaniemi ry täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Juhlatoimikunta suunnittelee
juhlia kovaa vauhtia ja juhlapäiväksi on vahvistunut lauantai 25.11.2017. Virallinen kutsu ja ilmoittautuminen juhlaan tulee syksyllä, mutta laittakaa jo kalentereihinne päivämäärä ylös, jotta pääsette runsain joukoin juhlimaan yhdistyksemme tasavuosia.

11

Jyty nuoret SimeRockkiin!
Jo lähes perinteeksi muodostunut Pohjois-Suomen nuorten jytyläisten tapahtuma Rovaniemen SimeRockin yhteydessä tulee taas! Simerockin 15. juhlavuosi
huipentuu kaikkien aikojen bileisiin 11. - 12.8.2017 Ounaspaviljongilla.
Lähde nauttimaan hyvistä festareista, tapaamaan muita jytyläisiä ja viettämään
mukavaa viikonloppua porukalla. Voit tutustua festareiden musiikkitarjontaan SimeRockin nettisivuilta.
Ohjelmassa on pääsääntöisesti hyvästä festarimusiikista nauttimista, mutta
myös lyhyt tapaaminen osallistujaporukan kanssa.
Tapahtuma on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille jytyläisille, eli alle 37-vuotiaille
Jytyn jäsenille. Jos olet jo iältäsi vanhempi, mutta henkisesti nuori ja halukas
lähtemään mukaan tapahtumaan, voit olla yhteydessä alueen nuorisovastaavaan. Mikäli paikkoja riittää, pääset kyllä mukaan! Tiedotamme tapahtumaan
ilmoittautumisesta tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Terkuin Hanna Y. nuorisovastaava

. . . . . . . . .
Jyty onnittelukortit, -adressit ja suruadressit
Adressit 10 €/kpl, kortit 4 €/kpl
Lisätietoja ja tilaukset:
Kirsi-Maria Petrelius, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi,
puh. 050 594 7376

. . . . . . . . .
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Mäntyhovi Norvajärvellä

Mäntyhovi on Jyty Rovaniemi ry:n omistama kesäpaikka, joka sijaitsee Norvajärven rannalla n. 20 km Rovaniemen keskustasta. Päärakennuksessa on tupa,
tupakeittiö, makuuhuone sekä wc. Nukkumatilat 6 henkilölle. Sauna on erillinen
rakennus rannassa.
Osallistu Mäntyhovin JUHANNUSARVONTAAN Jytyn nettisivuilla Jyty Rovaniemi/Mäntyhovi 21.4. mennessä. Vuokralaisen arpominen suoritetaan kevätkokouksessa 25.4. Arvonnan tulokset julkaistaan nettisivulla.
Mäntyhovin vuokra:
30 €/vrk jäseniltä, 65 €/vrk ei-jäseniltä
85 €/vrk työyksiköiltä, 65 €/vrk jäseniltä tapahtumien/juhlien pitopaikkana
Vuokrattu vuorokausi alkaa kello 16.00 ja päättyy seuraavana päivänä kello
16.00. Vuokrausaika alkaa viimeistään 1.5. jatkuen marraskuulle ilmojen mukaan 2 vrk/kerta.
Varaukset Anne Luiro: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi, puh. 0400 139 019,
040 756 5121
Mäntyhovin hoitajana toimii Matti Ollonen, puh. 040 766 8106
- varahoitajana Reima Körkkö puh. 0400 696 086.
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Uusia luottamusmiehiä

Varapääluottamusmies Janne Åhman
Hei! Olen Janne Åhman olen aloittanut luottamusmiehenä ja
varapääluottamusmiehenä tämän vuoden alusta valmiina ottamaan vastaan haasteet mitä tehtävä tuo tullessaan.
Olen työskennellyt Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksessa kouluisäntänä vuodesta 2013 ja toimipaikkani on
tällä hetkellä lyseonpuiston lukio, mutta teen huolto ym. töitä
tarpeen mukaan kaikilla muillakin kouluilla. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme lasta jotka varmistavat, että aktiviteettejä riittää myös iltaisin.
Harrastuksiini kuuluu kuntosali ja kalastus kun niille aikaa jää. 

Luottamusmies Tarja Luusua
Hei! Olen Tarja Luusua, olen 58v. koulusihteeri. Toimin Rovaniemen alueella kouluilla pääkäyttäjänä ja sijoituskouluna on
Kairatie 75:ssä oleva Ounasjoen peruskoulu.
Harrastuksena luonnossa liikkuminen, tanssi ja välillä jouten olo.
Olen Jytyssä mukana luottamusmiehenä, koska haluan olla ajan tasalla tässä
muuttuvassa yhteiskunnassa.
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Luottamusmies Anu Koivisto
Hei! Olen Anu Koivisto ja olen aloittanut Napapiirin Energia
ja Vesi Oy:ssä Jytyläisten luottamusmiehenä 1.2.2017. Aikaisempaa kokemusta luottamusmiehenä toimimisesta ei
ole, joten kaikki tämä on vielä uutta ja ihmeellistä J
Työskentelen Nevellä Myynti ja Asiakkuudet –yksikössä
asiakasneuvojana. Näissä hommissa olen ollut nyt reilut 5
vuotta eli aloitin työt joulukuussa 2011, jolloin muutin Kemistä tänne Rovaniemelle. Toimipisteeni sijaitsee Rovaniemellä
Revontuli-kauppakeskuksen 4.kerroksessa.
Mukavaa kevättä kaikille ja ollaan yhteyksissä!

Luottamusmies Tiina Mäkikyrö
Hei! Olen Tiina Mäkikyrö ja aloitin 2017 vuoden alussa Jytyn luottamusmiehenä Kunnan Taitoan Pohjois-Suomen
alueella.
Työpisteeni sijaitsee Taitoan Rovaniemen toimipisteessä
Pohjolankadulla, jossa työskentelen palveluasiantuntijana
palkka- ja työsuhdeasioiden parissa sekä henkilöstöjärjestelmien käyttäjätukena. Olen aloittanut Taitoan palveluksessa syksyllä 2015, ja Jytyläiseksi liityin 2016 vuoden lopulla. Vapaa-ajalla rentoudun kuntosalilla sekä perheeni kanssa mökkeillen.
Ammattiyhdistystoiminnassa ja luottamusmiestehtävässä olen päässyt näköalapaikalle työelämään liittyvissä asioissa. Olen kiinnostunut työyhteisön hyvinvoinnista, ja haluan aktiivisesti vaikuttaa sekä osallistua työolojen kehittämiseen
muuttuvassa työympäristössä. Liiton ja yhdistyksen tuki sekä koulutusmahdollisuudet ovat hyvät, joten uutena luottamusmiehenä on ollut helppo ponnistaa
mukaan toimintaan.
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Jyty Rovaniemi ry
luottamusmiehet

Ulla Rouvinen, pääluottamusmies

p. 040 513 7395, 322 6091

Pääluottamusmies on tavattavissa kaupungintalolla tiistaisin klo 12 - 16 ja
keskiviikkoisin 8 - 16. Soita ja sovi Ullan kanssa tapaamisaika etukäteen.
Varapääluottamusmies Janne Åhman puh. 040 571 3349
Perusturvan toimiala
Eeva Marttala, luottamusmies
Anne Luiro, varaluottamusmies

040 586 0518
0400 139 019, 040 756 5121

Varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut
Tarja Luusua, luottamusmies
Petri Kipinoinen, varaluottamusmies

050 566 6737
040 505 8512, 0500 765 633

Tekninen toimiala, strateginen hallinto
ja vapaa-ajan palvelut
Janne Åhman, luottamusmies
Kirsi-Maria Petrelius,
varaluottamusmies

040 571 3349
050 594 7376

Napapiirin energia ja vesi
Anu Koivisto, luottamusmies
Sirpa Särkkä, varaluottamusmies

040 824 5388
0207 566 409

Kunnan Taitoa Oy
Tiina Mäkikyrö, luottamusmies

040 723 0364
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hallitus

Anne Luiro, puheenjohtaja

Eeva Marttala, varapuheenjohtaja

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Hanna Ylitolonen

Reetta Jokiniemi

Kirsi-Maria Petrelius

Ari Sirviö

Eeva Marttala

Marjo Hettula

Matti Ollonen

Reima Körkkö

Petri Kipinoinen

Raija Mäki-Maunus

Kaisu Huhtalo

Outi Ruokanen
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Jyty Rovaniemi ry
toimihenkilöt

puheenjohtaja
Anne Luiro

0400 139 019
040 756 5121

varapuheenjohtaja
Eeva Marttala
040 586 0518
sihteeri/koulutusvastaava
Kirsi-Maria Petrelius 050 594 7376
rahastonhoitaja
Tuija Rytilahti

040 840 9866

tuija.rytilahti(@)outlook.com

tiedottaja/ jäsenasiainhoitaja
Soili Kaihua
0400 971 733
nuorisovastaava
Hanna Ylitolonen

hanna.ylitolonen@taitoa.fi

040 767 5815

Mäntyhovin hoitaja
Matti Ollonen
040 766 8106
- varahoitaja
Reima Körkkö
0400 696 086
sähköpostit: etunimi.sukunimi@
rovaniemi.fi
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Jyty Rovaniemi ry netissä:
www.jytyliitto.net/rovaniemi
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