


Kutsumme kaikki Itä-Suomen alueen sihteeri- ja hallinto-
työntekijät ja osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneet 
mukaan ammatillisen kehittämisen iltaan!
Tilaisuuden avaa Itä-Suomen alueen alueasiamies, jonka 
jälkeen lavan ottaa haltuun lehtori Ilkka Virolainen Savonia 
Ammattikorkeakoulusta.

MAANANTAI 5.11. KELLO 17 KAUPUNGINKIRJASTON 
LUENTOSALI, MAAHERRANKATU 12, KUOPIO.
TILAISUUS ALOITETAAN KAHVILLA KLO 16.30. TARJOL-
LA KAHVI/TEE, SUOLAINEN KAHVILEIPÄ. TILAISUUS 
PÄÄTTYY KLO 19.
TILAISUUS ON AVOIN MYÖS MUILLEKIN KUIN JYTYN 
JÄSENILLE

Ilmoittautuminen ja 
erityisruokavaliot 
22.10. mennessä
toimisto@jytykuopio.fi

#JYTYLÄISET

Kuinka onnistut työskentelemään 
keskeytyksettä? 
Miten suuntaat, suunnittelet ja seuraat 
ajankäyttöäsi? 
Kuinka hyödynnät hallintotyöläisen
tärkeimpiä työkaluja? 
Mukaan saat konkreettisia keinoja,
jotka saat heti käyttöön työssäsi!

FIKSUMPI
TOIMISTOTYÖ



VAIKUTTAVA MENNEISYYS – VALOISA TULEVAISUUS

Ammattiliittojen historia Suomessa alkaa 1850-luvulta, 
kun teollistumisen myötä eri käsityöläisammatteja edus-
tava työväestö perusti omia liittojaan. Kuntien virkamiehet 
perustivat ensimmäisen liittonsa vasta Suomen itsenäis-
tyttyä. Maassa jylläsi tuolloin pitkään jatkunut inflaatio, 
yhteiskunta oli levoton ja virkamiehetkin ajautuivat elin-
oloissaan yhä ahtaammalle.  Heitä oli melko vähän ja hei-
dän palvelussuhteidensa ehdot vaihtelivat kunnittain, sillä 
ehdoista päätti itsenäisesti kunnanvaltuusto. 

Virkamiehistö järjestäytyi vasta hätätilassa. Tarvittiin neuvotteluvoimaa ja 
edunvalvontaa vaikeista ajoista selviämiseksi. Näin syntyi Kunnallisvirkamies-
liitto. Sen perustivat Tampereella 7.12.1918 samana vuonna perustetut yhdis-
tykset: Turku, Pori, Vaasa, Tampere, Lahti ja Kuopio. Nykyisin Jytynä tunnettu 
liittomme on Suomen vanhin kuntapuolen ammattiliitto. Jäsenyhdistyksiä on 
noin 200 ja jäseniä noin 50 000. Tänä vuonna juhlimme satavuotista taival-
tamme. Voimme hyvin sanoa, että olemme vuosisadan liitto. 

Vaikka järjestäytymisaktiivisuus ammattiliittoihin on hiipumassa, on ay-liik-
keellä edelleen elintärkeä rooli työehtojen ja palkkojen kehittämisessä, kuten 
itsenäisyytemme alussa. Hyvinvointiyhteiskuntamme on suomalaisten yhdes-
sä rakentama ja monet etuudet ovat pitkien ja sinnikkäiden neuvottelujen 
tuloksia. Yhteinen haaste kaikille ammattiliitoille on se, että työelämäänsä 
aloittavat pitävät työelämän perusoikeuksia pysyvinä. Pidetään itsestään sel-
vinä asioita, joiden saaminen yksin sopimalla olisi käytännössä mahdotonta. 
Siksi ammattiliiton merkitys on perusteltava yhä uudelleen. Eräs Jytyn slogan 
kuvaa perusideaamme varsin hyvin: ei sooloja vaan yhteinen sävel.  

Parhaillaan alkaa kunta-ala neuvotella siitä, mitä sopimuksia meillä on tule-
vien sote- ja maakunta-uudistusten myötä. Kyse on siitä, ketkä ovat jatkossa 
kunnalla töissä. Nyt jos koskaan meitä tarvitaan, sillä työelämän muutokset 
eivät vuosien varrella ole ainakaan vähentyneet. 

Suurista haasteista huolimatta Jyty elää ja voi vahvasti. Siitä kiitos kaikille 
jäsenillemme.  100-vuotiaan liittomme matka läpi vuosien on ollut vakaata 
ay-liikkeen tuulista huolimatta. Sitä se on jatkossakin. Meillä on vaikuttava 
menneisyys ja valoisa tulevaisuus.

Onnea ja menestystä yhdistyksellenne jatkossakin ja hyvää 100-vuotisjuhla-
vuotta! 

Maija Pihlajamäki
puheenjohtaja



Katsaus Jyty Kuopio ry:n 100-vuotiseen toimintaan

Yhdistyksen ja liiton 100-vuotinen historia on ollut vaikut-
tava. Liitto on ollut neuvottelemassa lukuisista työehtoso-
pimuksista sekä niihin liittyvistä uudistuksista, joihin olem-
me osallistuneet antamalla neuvottelutavoitteet oman 
yhdistyksen puolesta. Monet tavoitteet ovat toteutuneet-
kin. Toimintaa on kehitetty kunkin aikakauden vaatimusten 
mukaisesti.  Kehittämistyö jäsenten etujen huolehtimiseksi 
ja edelleen parantamiseksi on ollut jatkuvaa ja jatkuu edel-
leen. 

Liitossa ja yhdistyksissä keskustellaan parhaillaan yhdistys-
rakenteen muutoksista. Pyrkimyksenä on siirtyä suurempiin yhdistyksiin ja siten 
yhtenäistää toimintaa sekä mahdollisesti myös säästää kustannuksissa.

Jäsenpalvelu

Alkuvuosien jäsenluetteloiden mukaan yhdistykseen kuuluivat silloiset kaupun-
gin virkamiehet ja – naiset, joista suurin osa oli miehiä. Jäseneksi otettiin vain 
virassa olevia, joskaan tilapäisiä työsuhteita ei juuri ollut. Jäsenmaksu perittiin 
vuosimaksuna ja se maksettiin käteisenä. 

1970-luvulla sovittiin jäsenmaksun perimisestä suoraan palkasta. Käytäntö jat-
kuu suurelta osin edelleen.

Työttömyysturvan alkuaikoina maksettiin kaikille ammattijärjestöön kuuluville 
samanlainen päiväraha. Ansiosidonnaista päivärahaa alettiin maksaa työttö-
myyskassan jäsenille vuonna 1984.

Jäsenhankinta on jatkuva prosessi, jonka eteen tehdään yhdessä työtä koko ajan. 
Luottamusmiesten ja yhdyshenkilöiden panos jäsenhankinnassa on merkittävä. 
Jäseneksi liittyvä saa jäsenmaksuun sisältyviä etuja sekä liitolta että yhdistyksel-
tä. Mainittakoon näistä mm. vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutukset. 
Merkittäviä muutoksia jäsenmäärässä ei ole tapahtunut johtuen useista kunta-
liitoksista. Jäsenmäärän väheneminen on mahdollista henkilöstön ikääntyessä. 
Eläkkeelle jäävän tilalle ei aina palkata uutta työntekijää. 
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EDUNVALVONNAN
ETUJOUKKONA



Nuorten ja opiskelunsa päättävien saamiseksi Jytyn jäseniksi on panostettava. 
Jäsenyydestä on tehtävä houkutteleva ja liittyminen mahdollisimman helpok-
si. Kilpailu jäsenistä ammattiliittojen välillä kovenee, jolloin jäsenetujen merkitys 
korostuu. Jäsenetujen luonne muuttuu ja niiden on yhä enemmän vastattava 
nuorten aikuisten tarpeita. Jäsenedut voivat olla jopa yksi tärkeimmistä valinta-
kriteereistä valittaessa ammattijärjestöä. 

Edunvalvonta

Alkuvuosina edunvalvonnassa toiminta keskittyi suurimmaksi osaksi palkka-asi-
oiden hoitoon.

Palkka- ja työsuhteen ehtoihin liittyvät asiat työllistävät edelleen. Nykyisin huo-
lehditaan kokonaisvaltaisemmasta hyvästä työsuhde- ja toimeentuloturvasta, 
joka käsittää hyvinkin laajan edunvalvontatyön.  Luottamusmiehiä työllistävät 
erilaiset seudulliset hankkeet, kuntaliitokset ja uusien työnantajien tuomat haas-
teet. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia, että jäsenen saavuttamat palk-
ka- ja työsuhde-edut eivät huonone muutostilanteessa. 

Hyvää edunvalvontaa tarvitaan pitkään valmisteilla olleiden maakunta- ja sote-
uudistuksen sekä muiden yhteiskunnallisten muutosten toteutuessa. 

Hiljaisen tiedon siirtäminen uusille aktiiveille on tärkeää suurten ikäluokkien jää-
dessä eläkkeelle. 

Ammattijärjestöt ovat saaneet paljon aikaan jäsenistön edunvalvonnassa sadan 
vuoden aikana. Monesti nämä saavutukset jäävät huomiotta. Etuudet ovat var-
sinkin nuorille työntekijöille itsestään selvyyksiä, jotka kuuluvat työsuhteen eh-
toihin. 

Perinteisesti yksilön näkökulmasta ay-liikkeen saavutukset on listattu tutulla työ-
ehtolistauksella: 

• Viisipäiväinen työviikko
• Vuosiloma
• Lomaraha
• Sairausajan palkka
• Ylityökorvaukset
• Työterveyshuolto
• Irtisanomissuoja
• Työttömyysturva
• Vuorotteluvapaa
• Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa



Ilman ammattijärjestöjen neuvotteluja meillä ei näitä etuja olisi. Todettakoon, 
että yleinen työttömyyskassa ei neuvottele työehtosopimuksista eikä huolehdi 
muutoinkaan edunvalvonnasta kuten ammattiliitot. 

Koulutus

Alkuaikoina koulutusten pääsisältö oli ay-toiminnassa. Moni yhdistykseen liit-
tyvä ja aktiivisuutta osoittanut henkilö osallistui ensimmäisenä ay-toiminnan 
peruskoulutukseen. Perustiedot hankkinut osallistui seuraavaksi ay-toiminnan 
jatkokurssille. 

Koulutusten sisältö on ajan vaatimusten mukaisesti muuttunut työhyvinvointia ja 
jaksamista tukeviksi. Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta luottamusmiehille ja 
muille aktiiveille. Yhdistys tukee jäsenten omaehtoista kouluttautumista. 

Tiedotus

Yhdistyksemme Syssäys-lehti tehtiin aluksi leikkaa-liimaa -tekniikalla. Aikakau-
silehdistä leikattiin kauniita kuvia, joita käytettiin lehden kuvituksessa. Joskus 
tiedotteisiin piirrettiin kuvat toimittajakunnan toimesta ja sivut nidottiin käsin. 

Mustavalkoisesta lehdestä on kasvanut laadukas värikansin varustettu julkaisu. 
Syssäys-lehti on luettavissa myös nettiversiona, jolloin lehti tavoittaa muutkin 
kuin Jyty Kuopion jäsenet. Yhdistyksellä on nykyaikaiset, toimivat ja sisällöltään 
sekä ulkoasultaan hyvät kotisivut, joiden kautta jäsenistö saa ajankohtaista tietoa 
yhdistyksestä ja toiminnasta.

Perinteinen Syssäys-lehti postitetaan kaikille jäsenille kotiin 2 kertaa vuodessa. 
Yhdistyksen viestintää on siirretty paljon myös sähköiseen muotoon; sähköpos-
tiin, kotisivuille ja Facebookiin. 

Vapaa-aika

Alkuvuosina yhteenkuuluvuuden tunnetta pyrittiin parantamaan retkien ja il-
lanviettojen avulla, perinteistä pikkujoulua unohtamatta. Ohjelmalliset iltamat 
korviketarjoiluineen toi toivottua virkistystä taloudellisen laman aikana. Illanviet-
toon sai sisällyttää lopuksi tanssia, jos tapahtumassa oli muutakin ohjelmaa. 
 
Nykyään jäsenten vapaa-ajasta kilpailevat erilaiset harrastusmahdollisuudet. Ta-
pahtumien pitää houkutella ja niissä pitää olla sisältöä, josta jäsen saa itselleen 
voimavaroja ja virikkeitä omaan elämäänsä. Matkat eri puolille Suomea ja myös 
ulkomaille ovat suosittuja sekä jäsenille että heidän perheilleen. Musiikki-, teat-



teri- ja elokuvaillat ovat saavuttaneet suuren suosion. Jäsenten vapaa-aika kiirei-
sen työelämän rinnalla on tullut entistäkin tärkeämmäksi. Tapahtumiin osallistu-
misen tuoma yhteenkuuluvuus lisää työhyvinvointia ja sitä kautta myös työssä 
jaksamista. Ajat ja tapahtumien sisältö ovat muuttuneet, yhdessä tekemisen ilo 
jatkuu edelleen. 

Juhlavuosi

Yhdistys on panostanut juhlavuoden tapahtumiin ja niitä järjestetään runsaam-
min kuin muina vuosina. Elokuvailtaa vietettiin alkutalvesta ja keväällä järjestet-
tiin toritapahtuma, joka tavoitti niin jäseniä kuin muitakin kiinnostuneita paikalle. 
Joulukuussa tapaamme vielä joulukonsertin sekä elokuvaillan merkeissä.

4.10.2018 on yhdistyksen virallinen perustamispäivä, jolloin myös historiikin 
jatko-osa, viimeiset kymmenen vuotta, julkaistaan. Jyty Kuopion ja Jytyliiton 
aluetoimiston edustajat ovat esittelemässä toimintaa Apajan Kohtaamossa 
4.10.2018 klo 9.00 – 16.00. 

Todettakoon, että juhlapäivänä 6.10.2018 kaupungin vastaanotolle Kaupungin-
talolle sekä jatkoille Ohjelmaravintola Maximiin on ilmoittautunut runsaasti yh-
distyksen jäseniä. Silloin liputetaan ja juhlitaan 100-vuotiasta! Valoisin mielin.

Toivotan kaikki juhlaan osallistuvat tervetulleeksi. Ilmoittautukaa runsain joukoin 
myös muihin loppuvuoden tapahtumiin!

Anja Komulainen
puheenjohtaja

100-vuotisjuhla ja jatkot 6.10.2018

Etkö muistanut ilmoittautua? 

Kysy peruutuspaikkoja!

Jyty Kuopio ry

1918 - 2018
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Jyty Kuopio ry

1918 - 2018

Vuoden kääntyessä syksyyn on aika tarkastella alkuvuo-
den, tulevan syksyn ja ensi vuodenkin asioita. Työehtoso-
pimusneuvottelut käytiin viime talvena ja sopimus saatiin 
ajalle 1.2.2018 - 31.3.2020.

KVTES:iin liittyvät palkankorotukset ja tuloksellisuuteen 
perustuva kertaerä maksetaan kauden aikana.  Ensimmäi-
sen 1,25 % korotuksen saimme 1.5.2018 alkaen. Toinen 
yleiskorotus 1,0 % tehdään 1.4.2019. Myös henkilökohtais-
ta lisää korotetaan. Yleiskorotukset koskevat myös palkka-
hinnoittelun ulkopuolella olevia.

1.1.2019 maksettavan 1,2 % suuruisen paikallisen järjestelyerän neuvottelut 
työnantajan kanssa käydään syksyn aikana. Sopimuskauteen kuuluu myös tu-
loksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä, joka laitetaan maksuun 1.1.2019 
lukien. Sen suuruus on 1,2 %  KVTES:n palkkasummasta.

AVAINTA ry:n työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 - 31.3.2010. Yleiskorotus 
1.5.2018 alkaen on 25 €, kuitenkin vähintään 1,25 %. Yleiskorotus 1.4.2019 on 
1,2 %.

1.1.2019 paikallinen järjestelyerä on 1,0 % jäsenyhteisön tämän työehtosopi-
muksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.

Tuntipalkkaisten palkantarkistukset: yleiskorotus 1.5.2018 lukien on 15 senttiä 
tunnilta, kuitenkin vähintään 1,25 %. Palkkoja korotetaan 1,0 %:n yleiskorotuk-
sella 1.4.2019. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien on 1,2 % TTES:n palkka-
summasta.

Kuopion kaupungin talousarvion 2019 valmistelu on meneillään. Ongelmat ovat 
samoja kuin aiempinakin vuosina. Palvelualueiden tarpeet/toiveet eivät kohtaa 
suunnitellun talousarvion kanssa. Monista asioista joudutaan vielä tekemään 
päätöksiä yhteiseen lopputulokseen pääsemiseksi. 

Odotamme syksyä ja ensi vuotta valoisalla mielellä. Syksyllä juhlimme Jyty Kuo-
pion ja Jytyliiton 100-vuotista matkaa aina tähän päivään saakka. Paljon olemme 
tehneet ja saaneet aikaan. Työtä täytyy jatkaa edelleen muuttuvan ja uudistuvan 
työelämän vaatimusten mukaan. 

Oikein hyvää loppuvuotta kaikille! 
 
Juha Hujanen
Kuopion kaupungin Jytyn pääluottamusmies



YHDISTYKSEN 
TOIMISTO

Yhdistyksen toimisto muuttaa Maaherrankadulle, 
Luja-taloon terveyskeskusta vastapäätä.

Muutosta johtuen toimiston palveluissa ja aukioloajoissa voi esiintyä katkoksia 
viikoilla 40 - 41. Löydät sekä Jyty Kuopion toimiston että pääluottamusmies Juha 
Hujasen 1.10. alkaen osoitteesta Maaherrankatu 27, III kerros, 70100 Kuopio.

TERVETULOA KÄYMÄÄN!

MUUTTAA!

Jyty Kuopio ry myöntää stipendejä työvoimajäsenen omaehtoiseen koulutuk-
seen seuraavasti:

1. yliopisto-, ylempi ammattikorkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto 
2. ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Hallitus päättää stipendin saajista joulukuun kokouksessaan. 
Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Jyty Kuopio ry:n hallitukselle 30.11. 
mennessä: toimisto@jytykuopio.fi tai Hapelähteenkatu 36, 70110 Kuopio (1.10. 
alkaen Maaherrankatu 27, 70100 Kuopio). Hakemuksiin pyydetään liittämään 
tutkintotodistus.

OLETKO SUORITTANUT

TUTKINNON
TÄNÄ VUONNA? HAE STIPENDIÄ.

LUOTTAMUSMIESVAALIT

Jytyn luottamusmiesten toimikaudet päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2018 
loppuun mennessä. Jytyn liittohallitus päätti kokouksessaan 28.8.2018, että Jy-
tyn luottamusmiehet valitaan kahden vuoden mittaiselle kaudelle, vuosille 2019 
– 2020.
Lisäksi liittohallituksen kokouksessa päätettiin, että aina kun ehdokkaita on 
enemmän kuin yksi, järjestetään jäsenvaalit aluetoimiston avulla sähköistä jär-
jestelmää käyttäen.



Jyty Kuopio ry     

Yhdistyksen sääntömääräinen
Syyskokous

pidetään keskiviikkona 31.10.2018 klo 18.00, hotelli Cumulus, kokoustila, Puijonkatu 32

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2019
▪ Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukaan yhdistys voi valita joko yleisen jäsenmak-

sutason 1,32 % tai erityisestä syystä 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
▪ yhdistyksen hallitus esittää jäsenmaksuksi 1,32 %.
▪ euromääräinen jäsenmaksu on liittovaltuuston päätöksen mukaan 5 €/kk
▪ euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka eivät saa palkkaa tai työttö-

myyskassan maksamaa etuutta.
▪ eläkeläisjäsenen kannatusmaksu on liittovaltuuston päätöksen mukaan vähintään 

36 €/vuosi
▪ yhdistyksen hallitus esittää eläkeläisjäsenen vuosimaksuksi 36 €.

• Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toimikuntien, tilintarkastajan ja muiden luotta-
mustehtävien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2019

• Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019
• Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
• Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden varajäsenet sekä 

Kati Haapakankaan varajäsen kuluvan toimikauden loppuun (31.12.2019)
• Valitaan tilintarkastajat
• Yhdistyksen uusien mallisääntöjen hyväksyminen

▪ Jytyn liittovaltuuston syyskokouksessa 2017 liiton sääntöjä muutettiin olennaisesti. 
Jytyssä siirryttiin käytännössä yhtenäiseen jäsenmaksukäytäntöön ja liittoperintä 
saatettiin koskemaan kaikkia yhdistyksiä. Sääntömuutokset edellyttävät myös jä-
senyhdistyksen sääntöjen muuttamista. 

▪ hallitus esittää mallisääntöjen hyväksymistä.

Tervetuloa!

Hallitus

Kokouskutsu

Osallistujille tarjotaan salaatti-iltapala Ravintola Huviretkessä (Puijonkatu 32) kokouksen 
jälkeen.  

Ruokaisa salaatti, leipä, levitteet ja jäävesi. Jälkiruokana jäätelö.

Ilmoittaudu ruokailuun (+ erityisruokavaliot) 16.10. mennessä Anneli Salminen 
toimisto@jytykuopio.fi.



Minna Halme, Kuopion kaupunki
konsernipalvelut, työnantajapalvelu

Jaana Huttunen, Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue

Tiina Forsman, Jätekukko Oy

Ari Nissinen
Savon koulutuskuntayhtymä

Jatkavat hallituksen jäsenet

Tapio Aalto, yksityissektori 

Päivi Elovirta, Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Kati Haapakangas, Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Virpi Lempinen, Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
 

Mervi Kauhanen, Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Tiina Hyttinen, yksityissektori

Oskari Nissinen, Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue

Tarja Marin-Hakkarainen, Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Henkilökohtaiset varajäsenet

Margit Losoi, Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Aija Torsti, Kuhilas Oy

Aili-Sylvia Heiskanen
eläkkeellä 1.7.2018 alkaen

Minna Suomalainen
Savon koulutuskuntayhtymä

HALLITUS 2018

Puheenjohtaja
Anja Komulainen, Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue

Erovuoroiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Varsinainen tilintarkastaja HT Jyrki Salmi Tilintarkastusyhtiö HSG Oy ja vara-
tilintarkastaja HT Katja Heikkinen.



JYTYN JÄSENEN SÄHKÖINEN
ASIOINTIJÄRJESTELMÄ
JÄSSÄRI UUDISTUU

Jytyn jäsenrekisterijärjestelmä uudistuu syys-
kuussa, jonka myötä myös jäsenen sähköi-
nen asiointijärjestelmä Jässäri uudistuu. Van-
ha sähköinen asiointijärjestelmä sulkeutuu 
perjantaina 7.9. klo 15 ja uusi Jässäri avautuu 
maanantaina 17.9. 
 
Tarkistithan nykyisessä Jässärissä, että ensi-
sijaisesti käytössäsi oleva henkilökohtainen 
sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero 
löytyvät liiton jäsenrekisteristä. Tarvitset nii-
tä, kun kirjaudut uuteen Jässäriin ensimmäistä 
kertaa. 
 
Kirjautuminen Jässäriin 17.9. alkaen

Uudessa Jässärissä sähköpostiosoite toimii 
ensikirjautumisessa käyttäjätunnuksena. Kir-
jautumiseen tarvittava salasana on kätevintä 
tilata suoraan matkapuhelimeen. Vaihtoehtoi-
sesti voit tilata ensisijaiseen sähköpostiisi lin-
kin, josta pääset luomaan itsellesi salasanan. 
Järjestelmään kirjautumisen jälkeen salasanaa 
voi myös vaihtaa. 

Huom! Vanhat Jässäri-tunnukset eivät muu-
toksen jälkeen enää toimi, vaan jokaisen tulee 
tehdä uuteen Jässäriin ensikirjautuminen.

Jässärin käyttö 

Jässärin sisällä on perusohjeet palvelun käyt-
töä varten. Lisäksi lokakuun Jyty-lehteen on 
suunnitteilla visuaalinen ohjeistus, mitä Jässä-
rissä voi tehdä ja miten. Palvelu on selkeä ja 
siellä voi vapaasti tarkastella omia tietojaan. 
Jos tiedot eivät ole ajan tasalla, niitä pitää päi-
vittää. Liiton toiminnan ja edunvalvonnan kan-
nalta on erittäin tärkeää, että jäsentietosi ovat 
oikein jäsenrekisterissä.



ABBA
GOLDEN

SHOW
Kuopion Musiikkikeskus, Konserttisali

Perjantaina 16.11.2018 kello 19.00

Koe Abban tarina uudelleen! Upeat laulajat, tanssijat ja huippuorkesteri saavat 
aikaan sellaisen ilotulituksen, että katsojat pääsevät keskelle Abba-huumaa. Gol-
den ABBA Show’ssa näet Suomen eturivin esiintyjät, jotka tulkitsevat moniääni-
sesti huikeita ABBAn hittejä sellaisella taidolla, ettei se voi olla viettelemättä kat-
sojaa mukaansa. Abba-nelikkona nähdään Capri Selo (Amberian Dawn), Piritta 
Lumous (Manzana), Olli Kärki ja tangokuninkaanakin tuttu Marko Lämsä.

Show sisältää upeaa koreografiaa, glamoröösejä asusteita sekä sirkustaiteilija 
Jenni Sofian taiturointia vanteella.

Esityksessä kuullaan muun muassa Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, Wa-
terloo, Summer Night City, Voulez Vous, When I Kiss The Teacher, Tiger…

Tämän lähemmäksi alkuperäisen ABBAn live-elämystä et pääse!

Olemme varanneet 150 lippua. Jäsenen omavastuu 20 euroa.

Varaa lippusi toimisto@jytykuopio.fi. 

Ilmoittautuminen/omavastuun viimeinen maksupäivä on 10.10.2018.
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LIITTOVAKUUTUS

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vapaa-ajan vakuutuksesta korvataan vain vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos niitä 
ei korvata johonkin lakiin perustuen. Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enin-
tään 6 528 € kutakin tapaturmaa kohti. Korvaus pysyvästä aiheutuneesta vammasta on 
enintään 30 379 €. Kyseisestä summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-
asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksin-
kertaista korvausta. Vakuutukseen ei sisälly päivärahaa eikä korvausta tapaturmaisen 
kuoleman varalta. Omavastuu 50 €. Tarkempaa tietoa vakuutuksista ja yksityiskohdista 
löydät: www.if.fi/jyty.

Matkustajavakuutus 
Tämä vakuutus on voimassa vapaa-aikana koti- ja ulkomaanmatkoilla. Yhtäjaksoinen 
matka saa kestää korkeintaan 45 vuorokautta. Vakuutus korvaa muun muassa matkasai-
rauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa ja omavas-
tuuta. Lisäksi vakuutuksesta korvataan Ifin hyväksymä kuljetus kotimaahan sairaus- ja 
kuolemantapauksissa sekä matkan peruuntumisesta, keskeyttämisestä ja matkalta myö-
hästymisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Sairaudesta aiheutuvat hoitokulut 
korvataan enintään 90 vuorokauden ajalta hoidon alkamisesta ja tapaturman sattumi-
sesta. Rahallinen korvaus on 80 €/vuorokausi. Vakuutus ei korvaa matkatavaroita.

Vakuutus korvaa
• lääkärinpalkkiot
• tutkimukset ja hoitokustannukset
• yksityisauton käytön
• hammasvammat
• lääkkeet
• lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien 

korjauskustannukset
• ensimmäiset lääkintävälineiden hoitokustannukset
• plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset
• kustannukset lääketieteellisesti arvioiden välttämättömästä sairaankuljetuksesta Suo-

meen ja saattajan tarpeelliset välittömät matka- ja majoituskustannukset

Vakuutusturvaa myös lapsille
Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lap-
set ja lapsenlapset kuuluvat vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden va-
kuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenilläkin. Lisäksi 
korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on  2 000 € ja tapaturman aiheuttamasta 
pysyvästä haitasta 10 000 €. 

AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS 

Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen 
ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, kuntien, 
kuntayhtymien ja seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä näiden omistamien 
yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt. Vakuutettuina ovat myös liiton opis-



kelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, 
että Jyty-jäsenyys on kestänyt tapaturman sattuessa vähintään kuusi kuukautta.  Vakuu-
tus on voimassa Pohjoismaissa. 

Mitä vastuuvakuutus korvaa ?
Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutat työnantajal-
lesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja joista lain mukaan olet korvausvastuussa. 
Vakuutus ei korvaa varallisuusvahinkoja.

Rajoitukset 
Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja, eikä tahallisesti varomattomuudella aiheutettuja 
vahinkoja, eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, 
sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, 
joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle. 

 
Korvausmäärä ja omavastuu 

Korvauksen enimmäismäärä on henkilö- ja esinevahingossa 60 000 €. Omavastuu va-
hinkotapahtumaa kohti on 100 €.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?
Vakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä 
riita-ja rikosasioissa, sekä hallintomenettelynä tai hallintolain käyttönä käsiteltävissä 
asioissa. Asioissa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä 
tai riitautetusta vaateesta. Asianajokuluja korvataan 15 000 € saakka ja omavastuu on 
200 €. 

JÄRJESTÖVAKUUTUS

Jyty on vakuuttanut jäsenensä Jytyn järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahin-
kojen varalta. Vakuutettuina ovat järjestö, sen jäsenjärjestöt, sekä niiden jäsenet ja toimi-
henkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan. 

Henkilövahinko
Vakuutus korvaa sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa ja ilman omavas-
tuuta. Vakuutukseen kuuluu myös:
- haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
- korvaus tapaturmaisesta kuolemasta

 
Omaisuusvahinko
Matkatavaravakuutus korvaa järjestötilaisuuteen liittyvästä matkatavaran vahingoit-
tumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen vahingon. Vakuutus kattaa 
vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta järjestötilaisuu-
teen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta. 

Oikeusturvavakuutus korvaa kulut riita- ja rikosasiain oikeudellisesta hoitamisesta, 
joka liittyy järjestötoimintaan.

Autovakuutus on voimassa, kun vakuutettu on liikkeellä autollaan järjestön asioissa. 
Vakuutus on toissijainen.



www.facebook.com/Jytykuopio

LIITY POSTITUSLISTALLE!

Postituslistalaisille lähetämme sähköisen uutiskirjeen, joka tuo teille ajan-
kohtaista tietoa alueemme tapahtumista ja koulutuksista.  Postituslistalle 
voit liittyä kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai lähettämällä vapaa-
muotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen toimisto@jytykuopio.fi.

JYTY KUOPIO RY:N TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on sitova. 

Ilmoittamalla esteestä vältyt ylimääräisiltä peruutuskuluilta.

Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttami-
nen tai peruuttamatta jättäminen antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa jäsen-
hinnan ja todellisten kustannusten välisen erotuksen ilmoittautujalta.

@

Jyty siirtyi jäsenmaksujen liittoperintään 1.1.2018 alkaen.
Varmista palkkalaskelmasta, että jäsenmaksusi peritään palkasta.
Jos olet itsemaksava jäsen, huolehdi että jäsenmaksusi tulee hoidettua 
Jytyliitosta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Ota tarvittaessa yhteyttä Anneli Salminen, toimisto@jytykuopio.fi.

!



Jyty Kuopio esittäytyy Kohtaamossa 4.10.2018 kello 9 - 16.

Jyty Kuopio täyttää 4.10.2018 sata vuotta ja samana päivänä 
julkaistaan yhdistyksen 100-vuotishistoriikki. 

Jyty Kuopion ja Jytyliiton aluetoimiston edustajat ovat esit-
telemässä toimintaa Apajan Kohtaamossa. Tervetuloa!

KVTES:n (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ) II luvun 9 §:n 2 momen-
tin mukaisesti tehtäväkohtainen palkka määritellään tehtävän vaativuuden mu-
kaan, riippumatta siitä, täyttääkö työntekijä tai viranhaltija tehtävään edellytetyt 
kelpoisuusvaatimukset. Sopimuskirjausta muutettiin 2012, ja se on jäänyt osalta 
työnantajista huomioimatta. 

1) Tarkista palkkalaskelmasta, työsopimuksesta tms. epäpätevyysalennuksen 
määrä (se voi olla 0–10 %) ja mistä alkaen ( ja mihin asti) se on maksettu 
väärin.

2) Ole yhteydessä esimieheesi ja pyydä häntä hoitamaan asia kuntoon. Anna 
tarvittaessa esimiehellesi vapaamuotoinen vaatimuksesi palkanoikaisusta 
(Oikaisuvaatimuksen malli). Joillakin työnantajilla on sovittu, että asia hoide-
taan keskitetysti luottamusmiesten kautta, joten esimiehesi voi ohjata sinut 
olemaan yhteydessä luottamusmieheesi.

3) Jos asiasta on erimielisyyttä, pyydä työnantajalta (esimies) kirjalliset perustelut 
ja ole yhteydessä luottamusmieheesi.

KOHTAAMOSSA!
TAVATAAN

KUINKA TOIMIA, JOS SINULLE ON TEHTY

VIRHEELLISESTI EPÄPÄTEVYYSALENNUS?



Konsertin sisältö

Joulumuistot-konsertissa esiintyjät muistelevat omaa lapsuuden jouluaan ja ker-
tovat omia joulutarinoitaan. Konsertissa esitetään tunnetuimpia ja kauneimpia 
sekä hengellisiä joululauluja. Esiintyjät toimivat illan juontajina ja esiintyvät sekä 
yksin että yhdessä.

Konsertti on Jyty Kuopion jäsenille maksuton juhlavuoden tapahtuma.

Olemme varanneet 150 lippua.  

Ilmoittautumiset 31.10.mennessä toimisto@jytykuopio.fi. 

J. Eskelinen
laulaja-muusikko

Kalle Jussila
tangoprinssi v. 2015

Jarno Itkonen
kuopiolainen 
tangoprinssi v. 2006

Lähdetään yhdessä virittäytymään Jouluun! 

Kuopion kaupungintalo, tiistaina 11.12.2018 klo 19.00.

Joulumuistot
-konsertti



Jyty Kuopion jäsenille ilmaistapahtuma

ELOKUVAILTA
TO 27.12.2018

FINNKINO SCALA SALI 2

JUICE-ELOKUVA
VIE NOSTALGIAMATKALLE

Antti Heikkisen Juice-elämäkertaan Ri-
sainen elämä löyhästi perustuva elokuva 
ulottuu vuonna 1950 syntyneen Juicen 
lapsuudesta 80-luvun huippusuosioon 
saakka. Valkokankaalla nähdään siis 
muun muassa pitkiä tukkia ja liehuvia 
lahkeita. Se on pitkälti sitä kauheaniha-
naa 70-luvun loppua ja 80-luvun alkua. 
Tuotantoyhtiö kuvailee elokuvaa juice-
maisen konstailemattomaksi, teräväksi, 
ronskiksi ja melankoliseksi. Sen mukaan 
”kaikki elokuvan tapahtumat ovat totta 
– paitsi ne, jotka eivät ole”. Totta tai ei, 
luvassa on taatusti nostalgista menoa.

Ilmoittautumiset sähköpostitse toimisto@jytykuopio.fi
Saliin mahtuu 174 katsojaa. 

Lippujen nouto toimistolta 8.10. alkaen Maaherrankatu 27,  III kerros. 
Varmista toimiston aukiolo etukäteen, kun olet tulossa käymään.

Sisäänpääsy saliin kello 17.20. Elokuva alkaa kello 17.50.
Leffakarkit jaetaan elokuvateatterilla.

JUICE-ELOKUVA TULEE ESITYKSEEN MYÖS NILSIÄN MANTULLE.
AJANKOHTA SELVIÄÄ MYÖHEMMIN.
JYTY KUOPION NILSIÄLÄINEN JÄSEN, KYSY LIPPUA TOIMISTO@JYTYKUOPIO.FI



KUNNALLISILLE VIRKAKUNNILLE SUOMEN KAUPUNGEISSA

Nykyinen aika on yhteenliittymisen aika. Jos yksityisen jo säännöllistenkin olo-
jen vallitessa on vaikea saada mielipiteensä voitolle, on tämä vielä enemmän 
laita nyt vallitsevissa poikkeusoloissa. Tietoisuus siitä, että ainoastaan yhteinen 
toiminta yhteisiä harrastuksia ja päämääriä varten voi menestyä, on m.m. saat-
tanut Suomen valtion virkamiehiä muodostamaan sekä virkamiesyhdistyksiä 
että keskusliiton. Epäilemättä saattaisi myös maamme kunnallisilla virkakunnilla 
olla mitä suurin hyöty sellaisesta yhteenliittymisestä. Mainitunlaisia yhdistyksia 
onkin jo perustettu Turkuun ja Waasaan, ja niistä kyselyistä päättäen, joita joh-
tokunta on saanut vastaanottaa useista muista maamme kaupungeista, näkyy 
asiaa muillakin paikkakunnilla vilkkaasti harrastettavan.

Yksissä neuvoin Waasan kunnallisen virkamiesyhdistyksen kanssa rohkenee 
sentähden Turun kunnallisen virkamiesyhdistyksen johtokunta kehoittaa Suo-
men kaupunkien kunnallisia virkakuntia heti ryhtymään yhdistysten perustami-
seen kukin paikkakunnallaan sekä valitsemaan edustajia yleiseen kokoukseen, 
jossa kysymystä keskusliiton perustamisesta näitä yhdistyksiä varten olisi poh-
dittava. Edustajakokouksessa, joka on aiottu pidettäväksi Tampereella jo tule-
van marraskuun puolivälissä, on myös ajateltu ottaa kunnallisten virkamiesten 
palkkakysymys keskustelun alaiseksi, jota tarkoitusta varten edustajilla pitäisi 
olla mukanaan selvitys palkkasuhteiden järjestämisestä paikkakunnallansa sekä, 
mikäli mahdollista, yleisiä ohjeita yhdistyksensä toivomuksista tässä suhteessa.

Mitä tulee edustajien lukuun yleisessä Tampereella pidettävässä kokouk-
sessa, on johtokunta käytännöllisistä syistä rohjennut rajoittaa sen sillä tavoin, 
että yhdistys saisi lähettää yhden edustajan jokaista alotettua 25-lukua sisään-
kirjoitettuja jäseniä kohti, kuitenkaan ei missään tapauksessa enemmän kuin 
viisi edustajaa.

Johtokunta toivoo viimeistään marrask. 8 p:nä osoitteella: Turun Rahatoimi-
kamari saavansa tietoja vastaperustetuista yhdistyksistä sekä siitä, kuinka mon-
ta edustajaa kukin yhdistys on valinnut aiottua yleistä kokousta varten.

Lähempiä tietoja edustajakokouksen ajasta ja paikasta on senjälkeen annet-
tava jokaiselle yhdistykselle.

Turussa, lokakuun 19 p:nä 1918.

JYTY KUOPIO RY   MAAHERRANKATU 27 70100 KUOPIO
044 7611 595
TOIMISTO@JYTYKUOPIO.FI WWW.JYTYKUOPIO.FI


