


Tervetuloa Jytyn Megaristeilylle Tukholmaan 3.-5.5.2019!

Jytyn merkittävin jäsentapahtuma on Megaristeily Tukholmaan 3.-5.5.2019.
Megaristeily on luento- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu Jytyn jäsenille ja yhdistystoi-
mijoille. Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa työelämää, hyvinvointia ja 
yhteiskuntaa koskevista aiheista, ammattialakohtaamisia sekä viihdettä ja virkistäytymistä.

Megaristeilyn kotisivut 
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Sivut/default.aspx

Yhdistys tukee jäsenten osallistumista yhteensä 5.000 eurolla. Tuen määrä riippuu osallistujamää-
rästä ja se edellyttää että olet ilmoittanut osallistumisesta myös yhdistykselle. Ilmoituslomake on 
kotisivuillamme http://www.jytykuopio.fi. 

RiSteilyyn kuuluVAt SeuRAAVAt ASiAt:
- illallisbuffet mennen tullen (kattausaika tulee varata)
- meriaamiainen (ei varata erikseen)
- kahvibuffet kokousosastolla
- Jytyn luennot ja näyttelyt laivalla
- laivan oma risteilyohjelma
- liityntäkuljetukset VAIN LIITTOON KUULUVILLE. Kannatusjäsenten (eläkeläisjäsenet) liityntäkulje-

tuksia Helsinkiin ei makseta, mutta muuten risteilylle he voivat osallistua. Lue tarkemmin matkus-
tusohjeesta.

liSämAkSuStA
- liityntäkuljetukset (bussi / lento) VAIN LIITTOON KUULUMATTOMILLE
- keittolounas laivalla 4.5.
- retket Tukholmassa.

muutA huomioitAVAA
- Jokainen ilmoittautuu risteilylle itse osoitteessa www.matkavekka.fi/jyty/.
- ilmoittautumiseen tarvitset jäsennumeron, jonka löydät jäsenkortista. Etukortin numeroa ei täy-

tetä.
- valitse ilmoittautumislomakkeessa olevasta valinnasta ainoastaan: osallistun ”Megaristeily”. Alue-

päivät on tarkoitettu vain valtuuston / hallituksen jäsenille sekä puheenjohtajille
- kuljetus on edestakainen.

yhdiStykSen tuen mAkSAminen
- yhdistyksen tuki maksetaan kaikille samaan aikaan viikolla 14. Kun olet suorittanut matkatoimiston 

lähettämän loppulaskun, lähetä se ja omat tilitietosi yhdistykselle (toimisto@jytykuopio.fi) välittö-
mästi.
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Viime vuoden toiminnassa näkyi vahvasti Jytyliiton sekä 
yhdistyksemme 100-vuotisjuhlavuosi. Vuoden aikana jär-
jestettiin useita erilaisin tapahtumia, joihin osallistui run-
saasti jäseniämme. Arvokas 100-vuotisjuhla kaupungin 
vastaanottona kaupungintalolla ja viihteellinen osuus oh-
jelmaravintola Maximissa onnistuivat hienosti. Jytyliiton 
juhlat järjestettiin juhlaseminaarina Helsingin ylioppilasta-
lolla ja juhlavastaanotto Helsingin kaupungintalolla, johon 
osallistuivat yhdistyksen edustajina pääluottamusmies 
Juha Hujanen ja allekirjoittanut. 

Yhdistyksen hallitus päätti, että juhlamuistamisina saadut varat suunnataan Suo-
men Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:lle. Keräyksellä tuetaan työtä 
kotiapulaisten oikeuksien parantamiseksi. Kotiapulaisina työskentelee miljoonia 
naisia ja tyttöjä ympäri maailmaa. He työskentelevät usein kellon ympäri, ilman 
vapaapäiviä ja altistuvat väkivallalle sekä seksuaaliselle häirinnälle. Kotiapulais-
ten tarinoihin voi tutustua osoitteessa www.kotiorjat.fi. 

SASK:n tukijat ovat mukana Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen 
työssä, jolla tuetaan heikossa asemassa olevia työntekijöitä köyhissä maissa 
pitkäjänteisesti. Meillä kaikilla on oikeus kunnon työhön ja elämiseen riittävään 
palkkaan.

Jytyliitto muisti yhdistystämme kahdella koulutusstipendillä sekä rahalahjalla, 
jotka käytetään jäsenistön koulutukseen/hyvinvointiin liittyvään tapahtumaan.

Jytyliiton sekä Jyty Kuopion 100-vuotishistoriikit julkaistiin juhlavuoden kunni-
aksi. Merkittäviä asioita on 100 vuoden aikana tapahtunut ammattiyhdistystoi-
minnan puitteissa, jotka ovat myötäilleet kunkin aikakauden yhteiskunnallisia 
tapahtumia. 

Lämpimät kiitokset kaikille juhliin sekä tapahtumiin osallistuneille, teitte juhlasta 
sekä koko vuodesta ikimuistoisen ! 

Tänä vuonna palataan normaaliin toimintaan. Juhlia lukuunottamatta toimintaa 
ja tapahtumia järjestetään edellisten vuosien tapaan.

Päätapahtumana on tänä vuonna Jytyliiton Megaristeily toukokuun alussa. Oh-
jelmassa on verkostoitumista, luentoja yms. sekä tietenkin mukavaa yhdessäoloa 
ja rentoutumista. Muista tapahtumista tarkemmin tietoa yhdistyksen kotisivuilla 

UUdELLE vUOSiSAdALLE 
SiirryTTäESSä



(www.jytykuopio.fi) ja toisaalla tässä lehdessä olevassa tapahtumakalenterissa 
sekä vuoden aikana ilmestyvissä tiedotteissa.

Uudet luottamusmiehet ovat aloittaneet kaksivuotisen toimikautensa vuoden 
alussa. 

Toivotan onnea ja menestystä kaikille valituille luottamusmiehille !

Haluan muistuttaa erityisesti jäseneduista – kannattaa käyttää hyväksi ! 
Saat jäsenmaksulle vastinetta mm. osallistumalla tapahtumiin, vakuutusedut ym. 
Jäseneduista on kattava luettelo tässä lehdessä.

”Uusi vuosi on alkanut.
Nyt on hyvä aika pysähtyä hetkeksi.
Katsoa taakseen,
antaa anteeksi menneet sekä itselleen että toisille,
antaa elämälle anteeksi kaikki pimeät, synkät hetket,
olla kiitollinen kaikesta hyvästä mitä on saanut,
olla ylpeä kaikesta siitä, mitä on saavuttanut.
On aika katsoa ympärilleen
ja iloita kaikesta siitä, mitä on.
On aika katsoa myös eteenpäin.
Miettiä mitä tulevalta haluaisi,
mitä kohti haluaa kurkotella ja tähdätä.
Unelmoida ja haaveilla,
tehdä suunnitelmia.
Olkoon tämä vuosi täynnä iloa, riemua,
ystävyyttä, läheisyyttä, rakkautta.”

Hyvää alkanutta vuotta !

Anja Komulainen
puheenjohtaja
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Vuosi on vaihtunut, mutta palaan vielä hieman menneel-
le vuodelle. Juhlimme viime vuonna sekä Jyty Kuopion 
että Jytyliiton 100-vuotista taivalta. Molemmat juhlat oli-
vat erittäin hienosti järjestetty ja mukana oli todella laaja 
joukko jäseniämme. Kiitos minunkin puolestani kaikille eri 
tavoin mukana olleille.

Jytyn luottamusmiesvaalit vuosille 2019–2020 järjestettiin 
aivan vuoden lopulla. Kuopion kaupungin osalta ne pää-
tyivät sopuvaaliin. Jatkan pääluottamusmiehenä ja avuk-
seni/tuekseni palvelualueilla on aivan loistava joukko luot-
tamusmiehiä, jotka myös jatkavat tehtävissään. Kiitos luottamuksesta meidän 
kaikkien puolesta.

Palkkausasioihin liittyen kävimme syksyn aikana paikallisneuvottelut paikallisen 
järjestelyerän jakamisesta. Summa on 1,2 % työehtosopimuksen palkkasum-
masta. Se on tarkoitettu esim. palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja palkkaus-
epäkohtien korjaamiseen. Neuvottelutulos saavutettiin kaikkien järjestöjen ja 
työnantajan yhteistyöllä. Muutokset palkkaukseen tämän osalta tulivat voimaan 
1.1.2019.  Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin maksettavaksi myös kertaerä 
9,2 % varsinaisesta palkasta ja se tuli maksuun tämän vuoden alusta.

1.4.2019 lukien on tulossa yleiskorotus, jonka suuruus on 1 % tehtäväkohtaisesta 
palkasta. Viranhaltijan/työntekijän palkkausluvun 11 § mukaista henkilökohtaista 
lisää korotetaan samalla 1,0 %.

Nykyinen hallituskausi eduskunnassa kääntyy lopuilleen. On mielenkiintoista 
nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, miten esimerkiksi sote/maakuntaratkaisu 
etenee.

Kuopion kaupungin osalta uskon tämän vuoden sujuvan kohtuullisesti. Työnan-
taja pyrkii erilaisiin työhyvinvointia parantaviin toimiin ja myös panostaa niihin. 
Tosin paineita ja kiireitä on varmasti työssä samalla tavalla kuin aiemminkin.  Au-
tetaan ja tuetaan  toisimme  aina kun se vain on mahdollista.

Hyvää vuoden jatkoa!

Juha Hujanen
Kuopion kaupungin Jytyn pääluottamusmies
050 561 4850
juha.hujanen@kuopio.fi

PIENIÄ PALKANKOROTUKSIA
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prosesseja. Tässä muutamia poimintoja ajatuksistani.

Nykypäivänä muutos on läsnä sekä arki- ja työelämäs-
sämme.  Muutokset ovat moninaisia ja niiden ennakoin-
ti olisi tärkeää. Jatkuvasti muuttuva työ on jäänyt osaksi 
työelämäämme. Työmme voi olla projektiluonteista, joka 
tarkoittaa, että sopeudumme koko ajan muutostilanteisiin. 
Muutoksien myötä roolit saattavat muuttua ja vastuunjako 
voi mennä uusiksi. 

Tämä aiheuttaa usein henkilöstön työmäärän lisääntymistä ja työtehtävien laa-
jenemista, joka puolestaan lisää työpaineita. Toisaalta muutos voi tuoda myös 
joustavampia työskentelytapoja ja rakenteita.

Muutoksessa on tärkeää, että pelkkää muutosta ei johdeta vaan myös ihmisiä 
on johdettava muutoksessa. Muutoksen suunnittelu ja sen johtaminen lähtee 
liikkeelle oikeasta muutostarpeesta ja muutoksen tarpeellisuudesta. Seuraavien 
kysymyksien avulla voi pohtia muutoksen tarpeellisuutta.

Miksi muutosta tarvitaan? 
Mihin muutoksella pyritään?
Kuinka asetettu päämäärä saavutetaan?

Työpaikan muutoksessa henkilökunnan tulisi olla ensisijalla. Usein käy kuitenkin 
niin, että henkilökunnan kokemat muutokset ovat toisarvoisia. Muutosprosessi 
on hyvin tunnepitoista, siksi olisikin tärkeää päästä jakamaan ja purkamaan omia 
kokemuksiaan. Muutoksen onnistumisessa on oleellista tuoda muutos näkyväksi 
ja muutoksessa olevat työntekijät on otettu huomioon. 

Ihmisiä ei vain kuulla vaan heitä myös kuunnellaan.

Hyvää kevään odotusta!

Päivi Elovirta

MUUTOKSEN TUULIA



Jyty Kuopio ry     

yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään

keskiviikkona 24.4.2019 klo 17.30

Järjestötalolla, Hapelähteenkatu 36, II kerros

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• hallituksen antama vuoden 2018 vuosikertomus ja toimenpiteet, 
   joihin se antaa aihetta

• vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

• ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen

• valitaan yhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn 
Itä-Suomen vaalipiirin kokoukseen

• jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin

• muut kokoukselle esitettävät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 
   24 §:n säännökset.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Jyty Kuopio ry
hallitus

kokouskutsu



Päivi Elovirta   050 494 9678 
Kuopion kaupunki
kasvun oppimisen palvelualue 
paivi.elovirta@gmail.com
 
Kati Haapakangas 044 718 6148
Kuopion kaupunki 
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
kati.haapakangas@kuopio.fi

Virpi Lempinen  040 587 4780
Kuopion kaupunki 
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
virpi.lempinen@kuopio.fi	

Tapio Aalto  040 575 2681
yksityissektori
tapio.aalto@gmail.com
 

Minna Halme  044 718 5310
Kuopion kaupunki 
konsernipalvelut
minna.halme@kuopio.fi

Jaana Huttunen  044 718 5042
Kuopion kaupunki 
kaupunkiympäristön palvelualue
jaana.marita.huttunen@kuopio.fi

Tiina Forsman  044 307 2254
Jätekukko Oy
tiina.forsman@jatekukko.fi

Ari Nissinen  044 785 4839
Savon koulutuskuntayhtymä 
ari.nissinen@sakky.fi

Aija Torsti  044 791 8105
Kuhilas Oy
aija.torsti@kuhilas.fi

Pia Hämäläinen  044 718 6640
Kuopion kaupunki  
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
pia.hamalainen@kuopio.fi

Minna Suomalainen 044 785 3040
Savon koulutuskuntayhtymä  
minna.suomalainen@sakky.fi

Margit Losoi  040 057 2450
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue
margit.losoi@kuopio.fi
 
Mervi Kauhanen   044 718 3732
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue
mervi.kauhanen@kuopio.fi

Tiina Hyttinen  041 466 7170 
yksityissektori
tiina.hyttinen61@gmail.com
    

Oskari Nissinen   044 088 7371 
Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue
oskari.nissinen@kuopio.fi

Tarja Marin-Hakkarainen 044 718 2665
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue
tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi

HALLiTus 2019
puheenjohtaja
Anja Komulainen  044 718 5403
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
anja.komulainen@kuopio.fi

sihteeri
Anneli Salminen  044 761 1595
Jyty Kuopio ry, Maaherrankatu 27  3. krs, 70100 Kuopio
toimisto@jytykuopio.fi

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen



toimikunnAt 2019

hyVinVointi

Arja hiltunen   arja.hiltunen@hiltuset.fi   040 550 5315
tiina hyttinen   tiina.hyttinen61@gmail.com  041 466 7170
Anneli Salminen  toimisto@jytykuopio.fi   044 761 1595
Terttu Turpeinen terttu.turpeinen@kuopio.fi  040 415 0920

VieStintä

tapio Aalto  tapio.aalto@gmail.com    040 575 2681
Päivi elovirta  paivi.elovirta@gmail.com   050 494 9678
Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi    044 761 1595

tyÖVAliokuntA

Päivi elovirta   paivi.elovirta@gmail.com    050 494 9678
Juha hujanen   juha.hujanen@kuopio.fi    0400 746 170
Anja komulainen anja.komulainen@kuopio.fi   044 718 5403
Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi     044 761 1595

yhteiStoimintA

Arto Villikka   arto.villikka@kuopio.fi   044 718 7710
Päivi elovirta   paivi.elovirta@gmail.com  050 494 9678
kati haapakangas  kati.haapakangas@kuopio.fi  044 718 6148
Anja komulainen  anja.komulainen@kuopio.fi  044 718 5403
Ari nissinen   ari.nissinen@sakky.fi   044 785 4839
Anneli Salminen  toimisto@jytykuopio.fi   044 761 1595



luottAmuSmiehet 2019 - 2020

kuopion kaupunki

PääluottAmuSmieS 
Juha hujanen 050 561 4850, 
juha.hujanen@kuopio.fi
Pääluottamusmies Juha Hujanen hoitaa alueet, joihin ei ole erikseen nimetty 
luottamusmiestä.

Luottamusmies        

kasvun ja oppimisen palvelualue/ iltapäivätoiminta 
ja koulunkäynninohjaajat
Päivi elovirta    050 494 9678
paivi.elovirta@gmail.com
 
kasvun ja oppimisen palvelualue/ varhaiskasvatus
kaisa hämäläinen   044 718 3333
kaisa.hamalainen@kuopio.fi

kasvun ja oppimisen palvelualue/hallintohenkilöstö, 
elinvoima- ja konsernipalvelut
tarja marin-hakkarainen  044 718 2665
tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi

perusturvan palvelualue/ lapsiperhepalvelut
Anna-mari Saastamoinen  044 718 1829
anna-mari.saastamoinen@kuopio.fi  

konsernipalvelut/ maatalouslomittajat
erkki Selkimäki    044 0571 465     
(Maatalouslomittajat ry)

hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, nuoriso-ohjaajat
ulla Vuori 044 718 2676
ulla.vuori@kuopio.fi

Jätekukko Oy
Anna kivilampi 044 368 0174
anna.kivilampi@jatekukko.fi   

Kuopion konservatorio
Pirjo Peltoniemi   044 727 9207 
pirjo.peltoniemi@kuopionkonservatorio.fi  

Varaluottamusmies

Yasem Piel

Tiina Forsman

Timo Aallos



JyTy KUOPiO ry 
HALLiTUS 2013

Pohjois-Savon liitto
kari tarkiainen    044 714 2647
kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu oy
kati Pitkänen    044 785 6906
kati.pitkanen@savonai.fi

Savon koulutuskuntayhtymä 
pääluottamusmies Ari nissinen  044 785 4939
ari.nissinen@sakky.fi

Servica Itä-Suomen huoltopalvelut llky
pääluottamusmies Anne kröger  044 426 1732
anne.kroger@servica.fi
(Kuopion seudun jyty)

luottamusmies tuija hietasalo
Kuopion seudun jyty)

”
Ammattiliittoa ja siihen kuu-
luvia työntekijöitä edustaa 
työpaikoilla luottamusmies. 
Luottamusmiehen tärkein 
tehtävä on valvoa työehto-
sopimuksen ja työelämän 
lakien noudattamista työ-
paikalla. Hän huolehtii siitä, 
että työntekijöitä kohdellaan 
oikeudenmukaisesti ja tasa-
arvoisesti, sekä tarvittaes-
sa neuvoo ja tukee jäseniä 
työelämässä, sen muutos-
tilanteissa ja mahdollisten 
ongelmatilanteiden selvittä-
misessä.

miten toimiA tyÖPAikAllA
onGelmAtilAnteeSSA?

Lähin kontaktihenkilösi on työpaikallasi 
toimiva Jytyn luottamusmies.

Keskustele ensin asiasta esimiehesi 
kanssa.

Jos esimiehesi ei voi auttaa tai teillä on 
erilaiset näkemykset asiassa, ota  yh-
teyttä luottamusmieheesi.

Jos edellämainitut toimenpiteet eivät 
auta, tai työpaikallasi ei ole luotta-
musmiestä, ota yhteys Jytyn aluetoi-
mistoon.

miten toimiA tyÖttÖmyyden
uhAteSSA?

• Ota yhteys työpaikkasi luottamus-
mieheen ja kysy häneltä neuvoja

• Ota yhteys Julkis- ja yksityisalojen työttö-
myyskassaan. Lisätietoja www.jytk.fi,
puh. 020 690 069

• Ota yhteys työ- ja elinkeinotoimistoon 
ja ilmoittaudu siellä heti ensimmäisenä 
työttömyyspäivänä.

«

«

«

Jytyn palvelunumerot

Työsuhdeneuvonta kunnan alalla 020 789 3700
Työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla 020 789 3710
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK 020 690 069
www.jytk.fi, kassa@jytk.fi



MIKSI KUULUA JYTYYN?
MiTä HyÖTyä JA ETUJA SAAN LiiTON JäSENENä?

JYTY NEUVOTTELEE TYÖEHDOISTASI

Toimimme työmarkkinoiden ja työntekijän välisenä linkkinä kaikissa tilanteissa. 
Huolehdimme työehtosopimuksista, neuvottelemme aktiivisesti paremmista 
työehdoista ja luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle. Jyty solmii virka- 
ja työehtosopimuksia kunta- ja yksityisaloilla sekä kirkon sektorilla.

LUOTTAMUSMIES

Luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn edustaja-
na työpaikallasi. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että työnantaja 
noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja.

KOULUTTAUDU JYTYN KURSSEILLA

Jytyn järjestämä koulutus on jäsenen oikeus ja yleensä jäsenelle ilmainen.  Kurs-
seilla saat tietoa Jytyn toiminnasta, omasta ammattialastasi, yhdistystoiminnasta 
ja edunvalvonnasta. Tarkempia kurssikohtaisia tietoja löydät koulutuskalenteris-
ta Jytyn kotisivuilta. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenen koulutuksen kustan-
nusten kattamisesta. 

VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS TURVANASI TYÖPAIKALLA

Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifissä. 
Jäsenetuihisi kuuluu ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuva-
kuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutat työnantajallesi, 
työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja joista lain mukaan olet korvausvastuus-
sa. Vakuutus ei korvaa varallisuusvahinkoja. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan 
korvata esim. työsuhderiidasta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Ole 
yhteydessä Jytyyn ennen kuin haet vastuuvakuutukseen tai oikeusturvavakuu-
tukseen liittyvää päätöstä.



VAPAA-AJAN TARATURMA- JA MATKUSTAJAVAKUUTUS SEKÄ 
MUITA VAKUUTUSETUJA

Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet, jotka asuvat 
vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinai-
nen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain pii-
riin. Vakuutuksesta korvataan vain vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos niitä 
ei korvata johonkin lakiin perustuen. Tapaturmavakuutuksen hoitokulukorvaus 
on enintään 6 562 € kutakin tapaturmaa kohti. Omavastuu on 50 €. Tarkempaa 
tietoa vakuutusten yksityiskohdista löydät www.if.fi/jyty.

Matkustajavakuutus on voimassa vapaa-aikana koti- ja ulkomaanmatkoilla. 
Yhtäjaksoinen matka saa kestää korkeintaan 45 vuorokautta. Vakuutetun van-
hempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lap-
senlapset sisältyvät vakuutukseen. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen 
numero ja tiedot.

Ifin asiakkaana saat rahanarvoisia etuja, mm. alennusta vakuutusmaksuista. Li-
säksi Jyty on neuvotellut sinulle Suomen edullisimman henkivakuutuksen. Voit 
vakuuttaa itsesi ja puolisosi jopa 60 % järjestöalennuksella.

TURVA LOMAUTUS- JA TYÖTTÖMYYSTILANTEISSA

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa (JYTK). 
Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päi-
värahaan, mikäli jäsenyys- ja työssäoloehto täyttyy. Vaihtaessasi ammattiliittoa 
ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy kat-
keamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssä-
olohistorian.

JYTY –LEHTI JA SYSSÄYS

Jyty-lehti on Jytyn jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvin-
voinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioita. Saat kahdeksan kertaa 
vuodessa ilmestyvän jäsenlehden postitse.

Yhdistyksen tiedotuslehti Syssäys postitetaan kaikille jäsenille kotiin kaksi kertaa 
vuodessa; helmi- ja syyskuussa. Syssäyksessä kerromme mm. jäseneduistasi ja 
yhdistyksen omista tapahtumista.



LIITY POSTITUSLISTALLE

Postituslistalaisille lähetämme sähköisen uutiskirjeen, joka tuo tietoa ajankoh-
taisista asioista. Postituslistalle voit liittyä kotisivuillamme olevalla lomakkeella 
tai lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen toimisto@jyty-
kuopio.fi.

MUITA JÄSENETUJA

Jäsenenä saat hyviä alennuksia mm. vakuutuksista, lehdistä, polttoaineista, mat-
koista ja majoituksesta. Alennuksia saat näyttämällä Jytyn jäsenkorttia tai ilmoit-
tamalla varauksen yhteydessä Jytyn alennuskoodin. Ajankohtaiset alennukset 
kannattaa käydä tarkistamassa liiton nettisivuilta. Ota jäsenkortti mukaan mat-
koille, sillä se on samalla vakuutuskorttisi ja todistus tapaturma- ja matkustajava-
kuutuksen voimassaoloajasta. Jäsenkortit uusitaan neljän vuoden välein. 

JÄSENTAPAHTUMISSA KOHTAAT MUITA JYTYLÄISIÄ

Jyty on mukana lukuisissa eri tapahtumissa, seminaareissa ja messuilla. Yhdistyk-
sen hyvinvointitoimikunta järjestää lisäksi useita jäsenille kohdistettuja tapahtu-
mia. Ne ovat joko ilmaisia tai niissä on pieni omavastuu. Yhteen vuoden aikana 
järjestettävään tapahtumaan pääsevät myös perheenjäsenet mukaan. Lisätietoja 
tapahtumista saat Jytyn sekä yhdistyksen kotisivuilta. Käytä edut hyväksesi.  

LEFFALIPUT

Jyty Kuopion jäsenenä voit ostaa yhdistykseltä edullisia Finnkinon leffalippuja 
max. 5kpl/vuosi á 7 €.

TUETUT LOMAT

Suomessa toimii useita lomajärjestöjä, jotka tarjoavat edullisia ohjelmallisia lo-
majaksoja. Lomien tavoitteena on tukea osallistujien terveyttä ja toimintakykyä. 
Lomat toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista 
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n ja Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT:n 
kanssa.



LIITY JYTYN JÄSENEKSI

Liity Jytyn jäseneksi helposti Jytyn kotisivuilla. Suosittele Jytyn jäsenyyttä myös 
työkaverillesi. Edunvalvonta on sitä vaikuttavampaa, mitä isommalla joukolla sitä 
tehdään! Jytyn jäsenet kuuluvat myös Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan 
(JYTK).

Jytyyn liittyvä uusi jäsen sekä jäsenyyttä suositellut saavat yhdistykseltä lahjan 
(leffaliput tai Muumimuki). Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä toimisto@jytykuo-
pio.fi, 044 761 1595.

JÄSENMAKSULLA VARMISTAT JÄSENETUSI

Työssä oleva maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta en-
nakonpidätyksen alaisesta palkasta (sisältäen luontoisedut, työaikakorvaukset, 
lomarahan ja lomakorvauksen). Jäsenmaksu 1,32 % koostuu liiton ja yhdistyksen 
osuudesta. Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, lii-
ton ja työttömyyskassan osuuden.

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jä-
sen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Jäsenmak-
sun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Valtakirjan, viitenumerot ja 
ohjeet jäsenmaksua varten saat Jytystä.

Palkattomalta ajalta maksetaan ns. euromääräistä jäsenmaksua viisi euroa kuu-
kaudelta lukuun ottamatta varusmies- ja siviilipalveluksessa olevia, jotka on 
vapautettu kokonaan jäsenmaksusta. Palkaton aika tarkoittaa perhevapaata, 
opiskelua, sairauslomaa, virka- tai työlomaa, Kelan peruspäivärahaa, karenssia ja 
yrittäjyyden aloittamista.

Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksut on ajan tasalla. Tarkista esim. palk-
kakuitistasi, että jäsenmaksu on peritty. Näin säilytät oikeuden jäsenetuihin ja 
työttömyyskassan etuuksiin. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuksessa vä-
hennyskelpoinen. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan maksamastaan 
etuudesta. 

ELÄKELÄINEN JÄSENENÄ

Eläkeläinen voi olla Jytyn yhdistyksessä kannatusjäsenenä (eläkeläisjäsen). Eläk-
keellä oleva voi myös liittyä Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin.



Kun jäät eläkkeelle, ilmoita eroatko vai jäätkö yhdistyksen kannatusjäseneksi 
(eläkeläisjäsen). Yhdistyksen eläkeläisjäsenen vuosimaksu on 36 €. Jytyn elä-
keläisjäsenen vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus ovat voimassa sen 
vuoden loppuun asti, jolloin siirryt eläkkeelle.

On tärkeää, että saamme tiedon yhdistykseen eläkkeelle siirtymisestä. Peruuta 
jäsenmaksuvaltakirja työnantajalta jos jatkat tilapäistä työskentelyä, sillä jäsen-
maksuvelvoite päättyy.

ILMOITA MUUTOKSISTA – ASIOI VERKOSSA

Ilmoita muutoksesta! 

Ilmoita Jytylle /yhdistykselle työnantajan, ammattialan ja paikkakunnan muutos.
Voit tarkistaa ja päivittää tietosi verkossa (www. jytyliitto.fi Jytyn sähköinen asi-
ointipalvelu). Osoitteen- ja nimenmuutokset Jyty saa väestötietojärjestelmästä, 
ellet ole tehnyt osoitteen luovutuskieltoa. Sähköpostiosoite tulisi aina ilmoittaa, 
sillä sitä käytetään mm. henkilökohtaisessa yhteydenpidossa, edunvalvontaan 
liittyvissä kyselyissä, työtaistelutoimenpiteissä sekä koulutuksissa. Työttömyys-
kassaan voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai käyttää sähköistä asi-
ointia, jossa voit mm. lähettää etuushakemuksen sekä tarkastella sen käsittelyä 
ja maksupäiviä. 

MIHIN YHTEYTTÄ, MISTÄ TIETOA 

Jäsenpalvelu, yhdistyksen tapahtumat
- Jyty Kuopio ry, sihteeri toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595, 

www.jytykuopio.fi

Jytyn sähköinen asiointipalvelu www.jytyliitto.fi – sähköinen asiointipalvelu,
- 020 789 3730 - Jäsenmaksut, ma-pe kello 9-12, jasenmaksut@jytyliitto.fi

Jäsenrekisteri, jäsenmaksut
- 020 789 3720 - Jäsenrekisteripalvelu, ma-pe kello 9-12, 

jasenrekisteri@jytyliitto.fi

työsuhteeseen liittyvät kysymykset
- Lähin kontaktihenkilösi ongelmatilanteissa on Jytyn luottamusmies. Keskustele 

ensin asiasta esimiehesi kanssa. 
- Luettelo luottamusmiehistä on tässä lehdessä.



Jyty Itä-Suomen alue, Kuopion toimipiste
- Heli Merta alueasiamies 040 508 8752, heli.merta@jytyliitto.fi
- Sirkku Kumpulainen järjestöasiamies 050 539 2119, sirkku.kumpulainen@jyty-

liitto.fi

Jytyn palvelunumerot
- 020 789 3700 - Työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla, ma-to kello 9-12 ja 

pe kello 10-12, tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

- 020 789 3710 - Työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla, ma-to kello 9-12 ja pe 
kello 10-12,  tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon (https://www.te-palvelut.fi) 
viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi:
- Oma asiointi -palvelussa kirjautumalla palveluun verkkopankkitunnuksillasi, 

operaattoriltasi saatavalla mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortillasi. 
- Käymällä TE-toimistossa, jos et voi kirjautua palveluun ja olet uusi työnhakija. 
- Puhelimitse, jos et voi ilmoittautua Oma asiointi -palvelussa ja olet aikaisem-

min ollut asiakkaana. 

Työttömyysturva, päivärahahakemukset (tarkista jäsenyys- ja työssäoloehto) ja 
vuorottelukorvaushakemukset
- Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK 020 690 06. 

Palveluajat: maanantai, tiistai, torstai ja perjantai klo 9-11. Keskiviikkona ei ole 
puhelinpalvelua

- kassa@jytk.fi, e-Asiointipalvelu www.jytk.fi.
 



LOMAMÖKIT
            
            
Jytyn jäsenenä voit vuokrata viihtyisiä jäsenhintaisia lomahuoneistoja ja -mök-
kejä ympäri vuoden eri puolelta Suomea. Jytyn loma-asuntoja on vuokrattavissa 
Levillä, Tahkolla ja Rukalla. Lomahuoneistojen vuokra-aika on sesonkiaikana yksi 
viikko, muina aikoina myös viikonloput tai yksittäiset päivät. Vaihtopäivä on Le-
villä ja Rukalla lauantai, Tahkolla perjantai.

Vuokrahinta sisältää talvikaudella 2 kpl viikon hissilippuja/huoneisto (Levi, Ruka 
ja Tahko), arvoltaan yhteensä noin 300 €. Huoneiston hintaan eivät kuulu liina-
vaatteet eikä loppusiivous, vaan niistä jokainen vastaa itse tai tilaa ne erikseen 
kohteen varauspalvelusta. 

Katso erilliset kohdesivut Levillä, Rukalla ja Tahkolla.
Katso hinnasto ja varaa lomamajoituksesi suoraan kohteesta. 

Huom! 

Etsimme alkuvuonna 2019 vielä neljännen mökkikohteen, josta tiedotamme jä-
senistölle erikseen.

http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/lomamokit

Tahko



PERHETAPAHTUMA
LA 15.6.2019

KALLAVESI-RISTEILY
ALAHOVIIN

tuloSSA

Seuraa ilmoittelua kotisivuilla,
Facebookissa tai liity postituslistalle!



JäSenetu

TAPAHTUMAKALENTERI 2019
tAmmikuu

30.–31.1. Jyty/ Luottamusmieskoulutus I Kuopio 

helmikuu

9.-10.2. Jyty/ Lapsi- ja perhetyön ammatilliset opintopäivät Helsinki
Syssäys kaikille jäsenille kotiin

mAAliSkuu

13.–14.3. Jyty/ Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 
16.–17.3. Jyty/ Jyty-agenttikoulutus, Kuopio 
23.3. teatterimatka Varkauteen
23.–24.3. Jyty/ Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, Helsinki
23.–24.3. Jyty/ Enemmän irti Jytystä, Oulu 
27.–28.3. Jyty/ Lm-teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, Kuopio 
27.–28.3. Jyty/ Luottamusmieskoulutus, teema työpaikan ongelmatilanteiden
               hallinta, Kuopio 
29.3. Jyty/ Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Kuopio 

huhtikuu

2.-4.4.Jyty/ Luottamusmieskoulutus II, Kouvola 
24.4. yhdistyksen kevätkokous 
27.–28.4. Jyty/ Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät, Lahti

toukokuu

3.-5.5. Jytyn jäsenristeily Tukholmaan, samalla aluetapaaminen
9.-10.5. Jyty/ Avaintes neuvottelupäivät Vantaa 



keSäkuu

15.6. kallavesiristeily Alahoviin jäsenille perheineen

SyySkuu

18.–19.9. Jyty/ Luottamusmieskoulutus I, Kuopio 
21.–22.9. Jyty/ Enemmän irti Jytystä, Hämeenlinna
28.–29.9.Jyty/ Itä-Suomen alueen tyhy-päivät, Nurmes
Syssäys kaikille jäsenille kotiin

lokAkuu

3.-4.10. Jyty/ Yksityisen alan neuvottelupäivät, Helsinki
4.10. Jyty/ Sosiaalialan ammatillinen opintopäivä, Vantaa
5.-6.10. Jyty/ Enemmän irti Jytystä, Jyväskylä
12.10. Jyty/ Sosiaalialan ammatillinen opintopäivä 
12.–13.10. Jyty/ Sihteeri- ja hallintotyön ammatilliset opintopäivät, Vantaa 
29.10. Jyty/ Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä, Kouvola 
30.10. Jyty/ Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä, Joensuu
elokuvailta syys-lokakuu

mARRASkuu

5.-7.11. Jyty/ Luottamusmieskoulutus II, Kuopio
12.–13.11. Jyty/ Pääluottamusmiesseminaari, Helsinki 
15.–16.11. Jytyn aluetapaaminen, Mikkeli 
30.11. Stipendien hakuaika päättyy
yhdistyksen syyskokous, marraskuu
Pikkujoulut, marras-joulukuu.

Jäsenet voivat ostaa Finnkinon elokuvalippuja jäsenhintaan.

Yhdistys myöntää stipendejä omaehtoisen tutkinnon suorittamisesta.
Stipendien hakuaika päättyy 30.11.2019.

Tapahtumakalenterin muutokset mahdollisia.



TYKKÄÄ MEISTÄ!

www.facebook.com/Jytykuopio

LIITY POSTITUSLISTALLE!

Postituslistalaisille lähetämme sähköisen uutiskirjeen, joka tuo 
teille ajankohtaista tietoa alueemme tapahtumista ja koulutuksis-
ta.  Postituslistalle voit liittyä kotisivuillamme olevalla lomakkeella 
tai lähettämällä vapaamuotoisen 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 pe-
ruuttaminen tai peruuttamatta jättäminen antaa yhdistykselle oikeu-
den laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kustannusten välisen erotuk-
sen ilmoittautujalta.

FINNKINON
ELOKUVALIPUT 7 €/KPL, 
MAX. 5 KPL/VUOSI

toimisto@jytykuopio.fi
044 761 1595
Maaherrankatu 27, 3. krs

JäSenetu



Musiikkinäytelmä Topi Sorsakoskesta. Suomalaisten suosikkiartistin, Topi Sor-
sakosken tarina on ainutlaatuinen matka isäukon tangopumpusta kansansuosion 
huipulle. Sattumien summa ja turnajaiset turkulaisella nakkikioskilla sinetöivät 
Sorsakosken nousun Agents-yhtyeen keulakuvaksi 1980-luvulla. Topi Sorsakoski 
oli armoitettu huumorimies ja henkeen ja vereen suomalaisen lavakulttuurin puo-
lestapuhuja. Kaksi kitaraa on historiallisesti korrekti ja varsin hulvaton musiikki-
näytelmä Pekka Tammilehdon tiestä Topi Sorsakoskeksi ja matkasta suomalaisen 
rautalangan kuninkaaksi. Näytelmän pääosassa on Sorsakosken ja Agents -yhty-
een rakastettu musiikki. 

Topi ja Agents onnistuivat sulauttamaan yhteen tangon ja rautalangan - rok-
karinnäköiset miehet yhdistettyinä perisuomalaiseen kaihoon räjäyttivät pankin. 
Topin roolin ja unohtumattomat iskelmät tulkitsee huikea Marko Tiusanen. Sie-
lua värisyttävät kappaleet kuten Olet kaikki, Salattu suru ja Hurmio sytyttävät 
laulajan tarinan eloon. Aidosta rautalankameiningistä vastaa Sami Ruutiaisen 
kapellimestaroima Varkauden Teatterin housebändi yhdessä Varkauden Teatterin 
virtuoosimaisen henkilökunnan kanssa. 

Kesto n. 2h 20min.

Ilmoittautumiset/maksut 15.2.2019 mennessä  ensisijaisesti toimiston sähköpos-
tiin toimisto@jytykuopio.fi tai soittamalla  044 761 1595. 

Matkan omavastuu on 10 €/jäsen.

Omavastuu sisältää väliaikatarjoilun, kahvi/tee + pulla.

Linja-auto lähtee Siilinjärveltä klo 16.00 (Siilinjärven linja-auto asemalta), Malja-
lahdenkadulta (kaupungintalon takaa) klo 16.30 jatkaen Pitkälahden ABC-ase-
man kautta Varkauteen. 

Paluu heti näytännön päätyttyä.
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teatterimatka Varkauden teatteriin 23.3.2019 klo 18.00



Jyty Kuopio ry
Maaherrankatu 27, 3. krs       70100 KUOPIO
044 7611 595
toimisto@jytykuopio.fi  www.jytykuopio.fi


