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Arvoisat juhlavieraat
Hyvät jytyläiset
Antiikin filosofi Herakleitos osasi kuvata hyvin asiaa, joka kaikissa organisaatioissa on tuttu - muutos. Hän
totesi näin: ”Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen”. Maailma ympärillä
muuttuu ja me siinä mukana, halusimme tai emme.
Vuonna 1955 maailma näytti silloisten jytyläisten eli Kunnallisvirkamiesliiton jäsenten vinkkelistä vähän
toiselta.
Elettiin kylmän sodan alkuvaiheita. Saksan Liittotasavallasta tuli itsenäinen ja samalla se liittyi puolustusliitto
Naton jäseneksi. Kahdeksan itäblokin maata perusti taasen Varsovan liiton ja näillä asetelmilla mentiin aina
siihen asti kun Neuvostoliitto romahti 90-luvun taitteessa.
Presidentti Paasikivi täytti 85 vuotta ja pidettiin selvänä, ettei hän pyri enää jatkokaudelle. Puolueet asettivat
ehdokkaita tulevan vuoden tammikuun vaaleihin ja kampanjointi oli kiivasta. Pääministeri Kekkosen
kampanjaa ei ainakaan haitannut se, että syyskuussa tehdyn valtiovierailun (Paasikiven kanssa) yhteydessä
Neuvostoliitto ilmoitti palauttavansa Porkkalan vuokra-alueen. Itse vaaleissahan kekkonen lopulta voitti
pienimmällä mahdollisella erolla äänin 151-149. Saurion mukaan Kekkonen on sanonut ratkaisevasta äänestä
”Moni on ilmoittautunut ja kaikki on palkittu.”
Ruotsissakin tapahtui. Siellä järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys siirtymisestä oikeanpuoleiseen
liikenteeseen. 83 % äänestäneistä vastusti.
Kuntarakenne oli tuolloin toisenlainen. Kuntia oli Suomessa 547 kun määrä tällä hetkellä on 317. Henkilöstöä
kunnissa oli vajaat 130 000 kun tällä hetkellä määrä on 430 000.
Myös Jyty, silloinen Kunnallisvirkamiesliitto, oli muuta kun nyt. Jäsenmäärä oli huikeat 7.100 ja Kemijärvelläkin
-56 jäseniä oli 28. Vaikka Jytyn jäsenmäärä onkin viime vuosina laskenut, emme me nykyisellä 44 000
jäsenellä nyt ihan pieni olla.
Hyvät ystävät
Jos silloin riitti haasteita, riittää niitä nytkin. Vaikka meitä jytyläisiä on jo merkittävä joukko yksityissektorilla ja
kirkon sopimusalueella, olemme silti vahvasti kuntasektorin liitto. Tästä johtuen se mitä kunnissa tapahtuu,
koskee meitä suuresti. Palvelurakenne on kovassa muutoksessa ja kuuluisan Soten lisäksi erilasia hankkeita
tai kuntarakenneselvityksiä on käynnissä ihan kotitarpeiksi.
Erillisten työnantajien määrä tulee lisääntymään ja perinteiset kuntarajat eivät enää määritä läheskään aina
työnantajaroolia kuten enne. Saman työnantajan palveluksessa on entistä useammin monen jytyläisen
yhdistyksen jäseniä. Tämän johdosta meidän on vääjäämättä pohdittava nykyistä yhdistysrakennetta.

Kun yli kuntarajojen toimivien työnantajien määrä lisääntyy, on tarvetta koota näiden edunvalvonta yhteen.
Samalla paikallisen edunvalvonnan tarve ei suinkaan vähene. tämän kokoamiseen on löydettävä hyvä
jytyläinen malli.
Yhteinen haaste kaikille ammattiliitoille on se, että työelämän aloittavat pitävät työelämän perusoikeuksia
pysyvinä. Pidetään itsestään selvinä asioita, joiden saaminen henkilökohtaisesti sopimalla olisi käytännössä
mahdotonta. Aika ajoin olisi hyvä palauttaa kansalaisten mieleen näitä perusasioita. Asioita, jotka ovat
keskeinen osa suomalaista sopimusyhteiskuntaa. Jytyn slogan kuvaa ay-liikkeen perusideaa varsin hyvin. ”Ei
sooloja vaan yhteinen sävel”.
Jytyn osalta voi sanoa, että suurista haasteista huolimatta Jyty elää ja voi vahvasti, kohtahan vietämme Jytyn
satavuotispäivä. Kiitos tästä kuuluu teille ja muille eripuolilla suomea toimiville jytyläisille aktiiveille. Näillä
sanoilla onnittelen liiton puolesta Jyty Kemijärveä merkkipäivän johdosta.

