PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI
- OSALLISTU ARVONTAAN!

LEHDESSÄ

KEVÄTKOKOUSKUTSU

SINUSTAKO

NUORISOVASTAAVA?

PERHETAPAHTUMA
KAUPUNGINTEATTERISSA:

KOLME ILOISTA ROSVOA

Tarkista ja päivitä jäsentietosi Jässärissä
– voit voittaa lahjakortin!
Koko liiton toiminta perustuu ajantasaiseen jäsenrekisteriin, jonka avulla tiedämme, ketä jäseniä on kullakin työnantajalla, työpaikalla sekä millä ammattinimikkeellä ja sopimusalalla. Olennaisen tärkeää on päivittää myös ajantasaiset yhteystiedot eli osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.
Mitkä tiedot pitää tarkastaa Jässärissä?
Mene kohtaan ”Jäsentiedot” ja sieltä kohtaan ”Henkilötiedot”. Tarkista ja tarvittaessa lisää tai muuta yhteystietoihin a) osoite, b) puhelinnumero ja c) sähköpostiosoite. Rastita kohdasta ”Jäsenposti” se yhteystieto, johon haluat jäsenviestintää. Jäsentiedotuksessa käytetään vain niitä yhteystietoja (osoite, puhelinnumero
ja s-postiosoite), jotka on valittuna ”jäsenpostiksi”. Liiton aktiivit (esim. yhdisten
toimihenkilöt tai luottamusmiehet) voivat valita erikseen ”tehtäväpostin”, jota
käytetään johonkin liiton tehtävään liittyvään viestintään. Jos muutat tai lisäät
tietoja, paina lopuksi tallenna.
Mene kohtaan ”Jäsentiedot” ja sieltä kohtaan ”Työsuhteet”. Työsuhdetietoihin
täytyy lisätä pakollisina tietoina a) työnantaja, b) työpaikka, c) jäsenmaksun maksutapa, d) ammatti, e) sopimusala ja f) työsuhteen alkamispäivä. Tarkista ja tarvittaessa korjaa tiedot nykyistä työsuhdetta vastaavaksi. Vanhoja (ei voimassa
olevia) työsuhteita ei tarvitse lisätä. Jos muutat tai lisäät tietoja, paina lopuksi
tallenna. Työsuhdetiedot tallennettuasi jäsenrekisteri vielä vahvistaa muutetut
tiedot.
Miksi työsuhdetiedot ja yhteystiedot ovat tärkeitä?
Työsuhdetietojen ja yhteystietojen ajan tasalla pitäminen on erittäin tärkeää työtaistelutilanteessa, jolloin tiedotamme jäsenille suoraan sähköpostitse ja tarvittaessa tekstiviestein jäsenrekisterin tietojen perusteella. Jos jäsenen työsuhdetiedot tai yhteystiedot eivät ole oikein jäsenrekisterissä, liiton viestintä ei tavoita
jäsentä suoraan, jolloin jäsen ei saa esimerkiksi tärkeitä toimintaohjeita.
Lisäksi työsuhdetiedot ja yhteystiedot ovat tärkeitä tiedotettaessa mm. ammattialatoiminnasta, jäseneduista, jäsenkoulutuksesta, alueellista tapahtumista ja
tilaisuuksista.
Jässäriin kirjaudutaan Jytyn sähköisistä asiointipalveluista, jonne linkki löytyy Jytyn nettisivuilta etusivun vasemmasta yläkulmasta.
HUOM!
Jässäriin kannattaa kirjautua tietokoneella, jotta yhteystietojen muokkaus onnistuu. Kännykällä sovelluksen Muokkaa-painikkeet eivät tule näkyviin.

Kaupunkien talous on viime vuosina ollut alijäämäinen
useissa Suomen kaupungeissa, niin myös Kuopiossa. Kaupunginhallitus asetti syksyllä 2019 henkilöstömenojen
säästötavoitteet vuosille 2020-2021. Säästökeinoja olivat
lomarahojen vapaaksi vaihto, palkattomat vapaat, eläköitymiset sekä myös tarvittaessa irtisanomiset. Henkilöstö
osallistui säästötalkoisiin vapaaehtoisilla keinoilla, mutta
ne eivät riittäneet säästötavoitteen saavuttamiseksi. Valitettavasti Kuopion kaupunki joutui irtisanomaan 33 henkilöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanottavien joukossa oli myös yhdistyksemme jäseniä. Jaksamista
kaikille tässä ikävässä tilanteessa. Yhdistyksen luottamusmiehet ja toimisto ovat
tukena ja auttavat irtisanomiseen liittyvien asioiden hoitamisessa.
Kaupungin säästötoimenpiteisiin liittyen kaupunkitasoinen hallinto- ja tukipalveluiden kehittäminen/kokoaminen on käynnistetty helmikuussa. Tavoitteena
on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä
digitalisaation hyödyntämisellä pystytään jatkossa suoriutumaan vähemmällä
henkilökuntamäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskejä. Työryhmässä on henkilöstön edustaja myös yhdistyksestämme. Työ
pyritään saamaan päätökseen tämän vuoden aikana.
VUODEN 2020 TOIMINTA
Edunvalvonta
Julkisen sektorin tuottavuuden parantaminen on johtanut työtehtävien lisääntymiseen ja myös palvelujen ulkoistaminen on tuonut jäsenten työhön erilaisia
muutoksia. Edunvalvonnan tarve on lisääntynyt sekä kunta- että yksityisellä sektorilla.
Jäsenten työpaikoilla tapahtuvia toiminnallisia muutoksia seurataan työpaikkojen sekä palvelussuhteen ehtojen turvaamiseksi muutostilanteissa. Yhdistys järjestää tarvittaessa edunvalvontatilaisuuksia yhdessä aluetoimiston kanssa.
Luottamusmiesvaalit toimikaudelle 2021-2022 käydään syksyllä 2020. Vaaleihin
valmistaudutaan tiedottamalla tehtävien tärkeyttä sekä kiinnostavuutta. Jyty
järjestää useita luottamusmiehille kohdennettuja koulutuksia vuoden aikana.
Luottamusmiesten rooli työpaikoilla on tärkeä. Edunvalvontatyö on yhdistyksen
jokapäiväistä toimintaa.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

VUONNA 2020

Päätöksenteko ja hallinto

Koulutus

Yhdistyksen talous on tasapainossa ja siten toimintaa järjestetään edellisvuosien
tapaan.

Liiton ja alueen järjestämä koulutus tukee
yhdistyksen toimintaa ja luottamusmiesten
työtä työpaikoilla. Jäseniä kannustetaan
osallistumaan koulutuksiin. Yhdistyksen
jäsenet voivat hakea stipendiä omaehtoiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää Jytyn liittovaltuusto. Työvoimajäsenen
jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen
alaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk. Eläkeläisjäsenet maksavat 36 €/v ja opiskelijat 3e/kk.
Yhteistoiminta ja järjestötoiminta
Järjestötyön haasteita ovat toimintaympäristön muutokset, järjestörakenteen selkeyttäminen, eläkkeelle siirtyvien määrän
kasvu sekä uusien jäsenten hankinta (mm.
opiskelijat) ja muutosten ennakoiminen.
Yhdistyksen/liiton jäsenyys tarjoaa monia
konkreettisia etuja edunvalvonnan lisäksi
mm. vakuutuspalveluihin, työhyvinvointiin
ja virkistykseen liittyen. Oman yhdistyksen
jäsenmäärään, monipuoliseen toimintaan
voi kukin jäsen osallistua elämäntilanteen,
mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan.
Liittovaltuuston jäsenet kaudelle 20212024 valitaan suoralla jäsenvaalilla syksyllä 2020. Valtuustovaalit, sähköinen äänestys alkaa 25.9.2020 klo 8:00 – päättyy
08.10.2020 klo 20.00. Kesäkuun Jyty-lehdessä tiedot liittovaltuustovaaleista (tieto
kaikille jäsenille).
Syksyn 2020 aluekokouksessa valitaan
alueen edustajat liittohallitukseen sekä
alueen nuorisovastaava kaudelle 20212024. Jyty Kuopio pyrkii asettamaan omat
ehdokkaat Jytyn liittovaltuustoon, liittohallitukseen sekä alueen nuorisovastaavaksi.

Viestintä
Yhdistys tiedottaa Syssäyksessä sekä
sähköisesti www-sivujen, Facebookin ja
sähköpostin välityksellä. Painettua Syssäys-lehteä toimitetaan kaksi kappaletta.
Helmi- ja syyskuussa ilmestyvät lehdet
postitetaan kaikille jäsenille kotiin. Verkkolehteä toimitetaan 1-2 kappaletta. Someviestintää lisätään entisestään ja tapahtumiin ilmoittautumiset pyritään hoitamaan
pääsääntöisesti sähköisesti.
Nykyistä sähköpostiverkostoa laajennetaan tiedonkulun tehostamiseksi. Jäsenten
toivotaan ilmoittavan sähköpostiosoitteensa postituslistalle. Postituslistalla oleville lähetetään verkkolehdet, sähköiset
kirjeet ja muut viestit.
Hyvinvointi, muu
Hyvinvoinnin tapahtumiin osallistuminen
luo jytyläistä yhteenkuuluvuutta, yhteishenkeä ja iloa, jotka auttavat jaksamaan
työssä ja arjessa.
Hyvinvointitoimikunta järjestää perhetapahtuman, ulkoilmatapahtuman, elokuvaillan sekä pikkujoulut. Toivomme runsasta osanottoa tapahtumiimme.
Yhdistys välittää edelleen jäsenhintaisia
elokuvalippuja.
Aurinkoisia talvipäiviä ja kevään odotusta
kaikille !
Anja Komulainen
puheenjohtaja

Vuosi on alkanut synkemmissä merkeissä kuin koskaan
ennen. Viime vuoden lopulla päättyneiden YT-neuvottelujen päätösten toimeenpano on tehty.
Monien työntekijöiden työtehtäviin on tullut ja varmaan
tulee vieläkin muutoksia kuluvan vuoden aikana. Toivon
kuitenkin, ettei se ole aina huono asia, vaan se voisi olla
uuden alku työuralla.
Raskainta on, että työntekijöitä, myös meidän jäseniä on
irtisanottu. Monilla heistä on todella pitkä työura, ja he
ovat huippuhyviä ja tärkeää työtä tehneitä ihmisiä. Työyhteisöt ovat menettäneet osan siitä joukosta, joka on yhdessä tehnyt työtä, niin hyvinä kuin huonoina
päivinä, toisiaan auttaen. Nyt osa puuttuu ja töitä tehdään entistä pienemmällä
henkilömäärällä.
Irtisanottavien määrä toki pieneni paljon alkuperäisestä suunnitellusta 91 henkilön vähentämisestä 33 henkilön irtisanomiseen. Itse koen kuitenkin, että nämä
kaikki ovat liikaa. Emme edelleenkään ole saaneet selvitystä mistä työ oikeasti
väheni tai loppui, koska vain se on peruste irtisanomisille.
Työnantajan selvitys, että työt tehdään toisin/uudella tavalla kummastuttaa perusteena. Näitä muutoksia ei ole luottamusmiehille esitelty.
Yhdessä muiden järjestöjen kanssa selvitämme perusteita ja mahdollisia rekrytointeja yt-menettelyn aikana ja myös sen jälkeen tapahtuvia henkilöstön palkkaamisia, jolloin selviää onko toimittu lain mukaisesti. Näin huomioidaan aina
irtisanottujen henkilöiden mahdollisuus työllistyä uudelleen. Työnantajalla on
takaisinottovelvollisuus mikäli tulee tehtäviä, jotka ovat heidän ammattitaitoaan
ja koulutustaan vastaavia.
Työehtosopimusneuvottelut on alkaneet jo vauhdilla. Niistä on kuitenkin vielä
vähän muuta tietoa kuin julkisuudessa käydyistä keskusteluista saadut kommentoinnit.
Neuvotteluja käydään tällä hetkellä pienemmissä työryhmissä. Varmaan isoimpana kysymyksenä siellä on KIKY-tunnit, joista myös teollisuusliitot ja monet
muut käyvät tällä hetkellä kovia neuvotteluja. Mikäli ne poistuvat muilta, niin sen
jälkeen kunta-alan järjestöjen vaatimus samaan varmasti vain kovenee.

PÄÄLUOTTAMUSMIEHELTÄ

VUOSI 2020

Vaatimus palkankorotustasosta neuvotteluissa on kuitenkin varmasti sama kuin
vientialoilla. Neuvotteluissa on mukana vaikeana osana myös matalapalkkaohjelma, jolla haetaan varsinkin naisvaltaisille aloille erillistä korotussuunnitelmaa.
Toivon sen etenevän, koska tunnen kyllä nämä edustamieni jäsenten palkkaukset
ja sen, että taso on alhainen ja siihen tulisi saada korjaus.
Ei mennä kuitenkaan asioiden edelle. Antaa neuvottelijoiden tehdä työtään ja
ilmoitamme kun asioista on tulossa päätöksiä.
Mahdolliset työtaistelutoimenpiteet ovat myös mahdollisia kunta-alalla kevään
aikana, mikäli neuvottelut eivät etene suunnitellusti. Ne eivät ole toivottavia,
mutta mikäli tarvetta sellaisille tulee, niin jäsenille ilmoitetaan niistä tarkemmin.
Tähän ja tarvittavaan yhteydenpitoon liittyen toivon, että mahdollisimman
moni jäsenistämme ilmoittaisi sähköpostiosoitteen yhdistyksen toimistoon
tai käy päivittämässä tietonsa Jässärissä liiton internet-sivuilla.
Kevättä odottaen, jatketaan töitä yhdessä.
Juha Hujanen
Kuopion kaupungin Jytyn pääluottamusmies
050 561 4850
juha.hujanen@kuopio.fi

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 yhteyttä
luottamusmieheesi.
Jos edellämainitut toimenpiteet eivät auta, tai työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys Jytyn aluetoimistoon.

«

«

«

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

Jyty Kuopio ry					

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 22.4.2020 klo 17.30
Lujatalo Oy, Maaherrankatu 27, koulutustila.
Sisäänkäynti: Maaherrankadun puolelta, sisäpihan nosto-ovessa on
valkoinen ovikello oven vasemmalla puolella.
Uloskäynti: näppäile koodi xxxx
Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• hallituksen antama vuoden 2019 vuosikertomus ja toimenpiteet,
joihin se antaa aihetta
• vuoden 2019 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.
Tervetuloa!
Jyty Kuopio ry
hallitus

Hallitus 2020
puheenjohtaja
Anja Komulainen		
044 718 5403
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
anja.komulainen@kuopio.fi
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Päivi Elovirta		
050 494 9678
Kuopion kaupunki
kasvun oppimisen palvelualue
paivi.elovirta@gmail.com

Aija Torsti		
044 791 8105
Monetra Pohjois-Savo Oy
aija.torsti@monetra.fi

Kati Haapakangas
044 718 6148
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
kati.haapakangas@kuopio.fi

Pia Hämäläinen		
044 718 8161
Kuopion kaupunki
Pohjois-Savon pelastuslaitos
pia.hamalainen@kuopio.fi

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

Tuija Rpatti		
044 718 3401
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
tuija.ripatti@kuopio.fi

Tapio Aalto		
yksityissektori
tapio.aalto@gmail.com

040 575 2681

Margit Losoi		
040 057 2450
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue
margit.losoi@kuopio.fi

Minna Halme		
Kuopion kaupunki
konsernipalvelut
minna.halme@kuopio.fi

044 718 5310

Mervi Kauhanen 		
044 718 3732
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue
mervi.kauhanen@kuopio.fi

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

Mirja Jauhiainen		
050 303 3303
Kuopion Steinerkouluyhdistys ry
jauhiainen.mirja@gmail.com

Tiina Forsman		
044 307 2254
Jätekukko Oy
tiina.forsman@jatekukko.fi
Ari Nissinen		
044 785 4839
Savon koulutuskuntayhtymä
ari.nissinen@sakky.fi

			
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

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

TOIMIKUNNAT 2020
HYVINVOINTI
Minna Halme		
Arja Hiltunen 		
Anu Lahtinen		
Miia Mykkänen

minna.halme@kuopio.fi		
arja.hiltunen@hiltuset.fi 		
anu.lahtinen@kuopio.fi		
miia.m-t@hotmail.fi		

044 718 5310

040 550 5315
040 413 9122
044 718 3384

VIESTINTÄ
Tapio Aalto		
Päivi Elovirta		
Tiina Hyttinen

tapio.aalto@gmail.com		
paivi.elovirta@gmail.com
toimisto@jytykuopio.fi		

040 575 2681
050 494 9678
044 761 1595

paivi.elovirta@gmail.com
juha.hujanen@kuopio.fi		
anja.komulainen@kuopio.fi
ari.nissinen@sakky.fi		
toimisto@jytykuopio.fi 		

050 494 9678
0400 746 170
044 718 5403

TYÖVALIOKUNTA
Päivi Elovirta 		
Juha Hujanen 		
Anja Komulainen
Ari Nissinen		
Tiina Hyttinen

044 785 4839

044 761 1595

YHTEISTOIMINTA
Päivi Elovirta 		
Anja Komulainen
Oskari Nissinen
Arto Villikka 		

paivi.elovirta@gmail.com
anja.komulainen@kuopio.fi
oskari.nissinen@kuopio.fi
arto.villikka@kuopio.fi 		

050 494 9678
044 718 5403
044 088 7371
044 718 7710

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				

Varaluottamusmies

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,
konsernipalvelut, vetovoimaisuuden palvelualue
Tarja Marin-Hakkarainen
044 718 2665
tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi
konsernipalvelut/ maatalouslomittajat
Erkki Selkimäki 			
044 0571 465
(Maatalouslomittajat ry)
erkki.selkimaki@kuopio.fi
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			

Tiina Forsman

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

Timo Aallos

Monetra Pohjois-Savo Oy
Aija Torsti 			
aija.torsti@monetra.fi

044 791 8105

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@savonia.fi
Savon koulutuskuntayhtymä
pääluottamusmies Ari Nissinen 044 785 4939
ari.nissinen@sakky.fi
luottamusmies Ari Kokkarinen
ari.kokkarinen@sakky.fi

044 785 4904

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

”

Ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa
työpaikoilla luottamusmies.
Luottamusmiehen
tärkein
tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän
lakien noudattamista työpaikalla. Hän huolehtii siitä,
että työntekijöitä kohdellaan
oikeudenmukaisesti ja tasaarvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä
työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten
ongelmatilanteiden selvittämisessä.

luottamusmies Tuija Hietasalo
(Kuopion seudun jyty)

VAALIT
Luottamusmiesvaalit toimikaudelle 2021 - 2022 käydään syksyllä
2020.
Liittovaltuuston jäsenet kaudelle 2021 - 2024 valitaan suoralla jäsenvaalilla syksyllä 2020. Valtuustovaalien sähköinen äänestys alkaa
25.9.2020 klo 8.00.

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 virkaja työehtosopimuksia kunta- ja yksityisaloilla sekä kirkon sektorilla.

LUOTTAMUSMIES
Luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn edustajana 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. Kursseilla saat tietoa Jytyn toiminnasta, omasta ammattialastasi, yhdistystoiminnasta
ja edunvalvonnasta. Tarkempia kurssikohtaisia tietoja löydät koulutuskalenterista Jytyn kotisivuilta. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenen koulutuksen kustannusten kattamisesta.

VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS TURVANASI TYÖPAIKALLA
Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifissä.
Jäsenetuihisi kuuluu ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutat työnantajallesi,
työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja joista lain mukaan olet korvausvastuussa. Vakuutus ei korvaa varallisuusvahinkoja. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan
korvata esim. työsuhderiidasta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Ole
yhteydessä Jytyyn ennen kuin haet vastuuvakuutukseen tai oikeusturvavakuutukseen 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 vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutuksesta korvataan vain vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, jos niitä
ei korvata johonkin lakiin perustuen. Tapaturmavakuutuksen hoitokulukorvaus
on enintään 6 638 € 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 vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen
numero ja tiedot.
Ifin asiakkaana saat rahanarvoisia etuja, mm. alennusta vakuutusmaksuista. Lisäksi 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 päivärahaan, mikäli jäsenyys- ja työssäoloehto täyttyy. Vaihtaessasi ammattiliittoa
ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian.

JYTY –LEHTI JA SYSSÄYS
Jyty-lehti on Jytyn jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvinvoinnin, 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 ajankohtaisista asioista. Postituslistalle voit liittyä kotisivuillamme olevalla lomakkeella
tai lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen toimisto@jytykuopio.fi.

MUITA JÄSENETUJA
Jäsenenä saat hyviä alennuksia mm. vakuutuksista, lehdistä, polttoaineista, matkoista ja majoituksesta. Alennuksia saat näyttämällä Jytyn jäsenkorttia tai ilmoittamalla varauksen yhteydessä Jytyn alennuskoodin. Ajankohtaiset alennukset
kannattaa käydä tarkistamassa liiton nettisivuilta. Ota jäsenkortti mukaan matkoille, sillä se on samalla vakuutuskorttisi ja todistus tapaturma- ja matkustajavakuutuksen voimassaoloajasta. Jäsenkortit uusitaan neljän vuoden välein.

JÄSENTAPAHTUMISSA KOHTAAT MUITA JYTYLÄISIÄ
Jyty on mukana lukuisissa eri tapahtumissa, seminaareissa ja messuilla. Yhdistyksen hyvinvointitoimikunta järjestää lisäksi useita jäsenille kohdistettuja tapahtumia. 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. 4 kpl kalenterivuodessa hintaan 8,00 €/lippu.

TUETUT LOMAT
Suomessa toimii useita lomajärjestöjä, jotka tarjoavat edullisia ohjelmallisia lomajaksoja. 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.
Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595.

JÄSENMAKSULLA VARMISTAT JÄSENETUSI
Työssä oleva maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (sisältäen luontoisedut, työaikakorvaukset,
lomarahan ja lomakorvauksen). Jäsenmaksu 1,32 % koostuu liiton ja yhdistyksen
osuudesta. Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden.
Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla
jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Viitenumerot ja ohjeet
jäsenmaksua varten saat Jytyliitto/jäsenmaksut: jasenmaksut@jytyliitto.fi tai
puhelimitse 020 789 3730.
Palkattomalta ajalta maksetaan ns. euromääräistä jäsenmaksua viisi euroa kuukaudelta 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. palkkakuitistasi, että jäsenmaksu on peritty. Näin säilytät oikeuden jäsenetuihin ja
työttömyyskassan etuuksiin. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan maksamastaan
etuudesta.

ELÄKELÄINEN JÄSENENÄ
Eläkeläinen voi olla Jytyn yhdistyksessä kannatusjäsenenä (eläkeläisjäsen). Eläkkeellä 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 jäsenmaksuvelvoite 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
asiointipalvelu Jässäri). 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.
Työttömyyskassaan voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai käyttää
sähköistä asiointia, 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 » Jässäri
Jäsenrekisteri
- 020 789 3720 (ma - ti klo 9 - 11, ke suljettu, to - pe 9 - 11)
- liittyminen, jäsentietojen muutokset, sähköinen asiointi, jäsenedut
- jasenrekisteri@jytyliitto.fi
- luottamukselliset tiedot suojattuna: Jäsenrekisterin turvaposti
Jäsenmaksut
- 020 789 3730 (ma - ti klo 9 - 11, ke suljettu, to - pe 9 - 11)
- muutokset, esim. jäsenmaksu palkattoman vapaan aikana tai valtakirja
työnantajalle
- jasenmaksut@jytyliitto.fi
- luottamukselliset tiedot suojattuna: Jäsenmaksujen turvaposti

Työttömyyskassa
- 020 690 069, ks. aukioloajat
- ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus, työttömyysturva
- kassa@jytk.fi
- luottamukselliset tiedot suojattuna: Työttömyyskassan turvaposti
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@jytyliitto.fi
Työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla
- 020 789 3700 (ma - to klo 9 - 11 ja pe klo 10 - 12)
- tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
Työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla
- 020 789 3710 (ma - to klo 9 - 11 ja pe klo 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 aikaisemmin ollut asiakkaana.
Työttömyysturva, päivärahahakemukset (tarkista jäsenyys- ja työssäoloehto) ja
vuorottelukorvaushakemukset
- Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK 020 690 069.
- Puhelinpalveluajat: maanantai klo 13 - 15, keskiviikko ja perjantai klo 9 - 11
- kassa@jytk.fi,
- e-Asiointipalvelu www.jytk.fi.
Tarkista aina ajantasaiset aukioloajat nettisivuilta:
» https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx

Terveiset Jytyseniorien
ItÄ-Suomen aluekerhosta
Kun koittaa aika, jolloin painat työpaikan oven viimeisen kerran kiinni ja siirryt
hyvin ansaitusti eläkkeelle, voit liittyä Jytysenioreihin ja tavata tuttuja ja tutustua
uusiin jytyläisiin senioreihin niin Itä-Suomen alueelta kuin myös muualta, ympäri
Suomen.
Jytyseniorit on runsaan tuhannen entisten jytyläisten yhdistys, joka järjestää yhteisiä tapaamisia, matkoja ja muuta toimintaa sekä valtakunnallisesti että myös
omalla Itä-Suomen alueellamme.
Jäsenyys Jytysenioreissa ei millään muotoa estä Sinua olemasta edelleen jäsenenä omassa paikallisyhdistyksessä Jyty Kuopiossa. Jytysenioreiden jäsenmaksu
on 18 €, jolla saat edelleen Jyty-lehden ja polttoainealennuksen jäsenkortillasi.
Samoin osa vakuutuseduista on edelleen voimassa.
Itä-Suomen aluekerhon vuosikokous on tänä vuonna Joensuussa, keskiviikkona
4.3. Kokouksen yhteydessä tutustumme Punamusta Median painolaitokseen ja
toimintaan.
Syksyllä on ohjelmassa teatteriesitys tai konsertti. Ilmoittelemme siitä tarkemmin
elo-syyskuussa.
Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät kaikista Jyty-lehden numeroista. Tarkempaa
tietoa toiminnastamme ja liittymisestä Jytysenioreiden jäseneksi saat ottamalla
rohkeasti yhteyttä joko
puheenjohtaja Harri Leinola puh. 0400 100 874, harri.leinola@meili.fi
tai
sihteeri Aila Väresmaa, puh. 040 593 2225, aila.varesmaa@pp.inet.fi.
Hyvää kevään odotusta ja palaillaan
Harri Leinola
puheenjohtaja
Jytyseniorit
Itä-Suomen aluekerho

Sinustako nuorisovastaava?
Nyt sinulla on mahdollisuus päästä Jyty Kuopio ry:n nuorisovastaavaksi, jos olet kiinnostunut nuorten parissa toimimisesta.
Saat opastuksen toimintaan ja pääset nauttimaan mukavasta yhdessäolosta rentouttavien tapahtumien parissa.
Nuorisovastaava suunnittelee yhdistyksemme alle 37-vuotiaille jäsenille tapahtumia mielenkiintonsa mukaan. Esimerkiksi elokuvailtoja ja konsertteja.
Tulethan mukaan meidän mukavaan porukkaamme.
Otahan yhteyttä 31.3. mennessä niin kerromme lisää!
Tiina Hyttinen, toimisto@jytykuopio.fi, puh. 044 761 1595

YHDISTYKSEN NUORISOVASTAAVAN TEHTÄVÄNKUVA 2020
Nuorisovastaavan velvollisuudet
• Järjestää paikallisesti tapahtumia ja muuta toimintaa nuorille jäsenille ja opiskelijajäsenille
• Tiedottaa säännöllisesti liiton ja yhdistysten asioista nuorille- ja opiskelijajäsenille
» Olla tietoinen yhdistyksen nuorista jäsenistä ja opiskelijajäsenistä
» Hankkii aktiivisesti tietoa mm. jäsenmäärästä ja sen kehityksestä
» Tiedottamisessa hyödynnetään entistä vahvemmin sosiaalista mediaa
• Olla itse aktiivinen liiton toiminnassa
» Tuo yhdistyksessä nuorten ja opiskelijoiden ajatuksia ja toiveita esille
» Olla nuorten ja opiskelijoiden äänitorvi erilaisissa liiton kokouksissa ja tilaisuuksissa
• Tuoda Jytyä yhdistyksen toiminta-alueella nuorille ja opiskelijoille tunnetuksi
» Jyty-infot ja avoimet tapahtumat
» Oppilaitostoiminnan järjestäminen
• Luoda positiivista ja nuorekasta liiton toiminnasta
» Olla ylpeästi jytyläinen joka tilanteessa
» Toimia esimerkkinä ja liittoa kehittävänä voimana, edustaa nuoria
» Saada nuoret osallistumaan toimintaan positiivisen kuvan luomisen kautta
Nuorisovastaavan oikeudet
• Osallistua aina yhdistyksen hallituksen kokouksiin
» Saada esityslistalle säännöllisesti nuoriso- ja opiskelija-asiat
» Vaikuttaa yhdistyksessä tehtäviin nuoria ja opiskelijoita koskeviin päätöksiin
• Saada tukea, neuvontaa ja koulutusta liitolta omaan toimintaan
» Liiton koulutukset
» Yhdistyksen, aluetoimiston ja keskustoimiston tuki
• Taloudellinen tuki yhdistykseltä toiminnan järjestämiseen
• Saada omat tunnukset uuteen aktiivien sähköiseen asiointiin Operettiin
• Saada tietoa liitossa tapahtumista muutoksista ja päästä vaikuttamaan niihin
• Oikeus epäonnistua, oppia ja kehittää toimintaa

Nuorisovastaavan tavoitteet
• Järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa tapahtuma tai muuta toimintaa yhdistyksen nuorille jäsenille ja opiskelijajäsenille
• Järjestää yhdistyksen toiminta-alueella oleviin oppilaitoksiin toimintaa vähintään kaksi kertaa vuodessa
» Esimerkiksi Jyty-ständi tai työelämäluento
• Tiedottaa liiton ja yhdistyksen asioista säännöllisesti nuoria jäseniä ja opiskelijajäseniä
• Järjestää vuosittain kysely yhdistyksen nuorille jäsenille ja opiskelijajäsenille
siitä, millaista toimintaa he haluaisivat, ja näiden tulosten perusteella kehittää
toimintaa
• Käydä aktiivisesti yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja yhdistysten nuorisovastaaville suunnatuissa liiton tapahtumissa
» Saada nuoriso- ja opiskelijatoiminnan asiat käsittelyyn
» Saada varattua yhdistyksen talousarvioon rahaa nuoriso- ja opiskelijatoimintaa varten
» Kehittää yhdistyksen toimintaa nuorilla ja opiskelijoille houkuttelevammaksi
» Tarkastella yhdistyksen nuorisojäsenmäärän kehittymistä
• Olla yhteydessä lähiyhdistysten nuorisovastaaviin ja keskustella mahdollisista
yhteistyökuvioista (hyödynnetään olemassaolevia verkostoja yhteydenpidossa)
• Sosiaalisen median hyödyntäminen yhteydenpidossa; matala kynnys yhteydenotolle ja viestinnälle
• Saada yhdistykseen uusia jäseniä (erityisesti nuoria ja opiskelijoita)
• Aktivoida yhdistyksen nuoria jäseniä ja opiskelijajäseniä mukaan yhdistyksen
toimintaan

Tämä tehtävänkuva on tehty ja sovittu yhdessä yhdistysten nuorisovastaavien ja tulevaisuustyöryhmäläisten kanssa vuoden 2018 nuorisovastaavakurssilla. Tehtävänkuva otetaan käyttöön välittömästi ja
sitä päivitetään vuosittain.
Tallinnassa, 9.12.2018
Päivitetty Helsingissä 12.1.2020 yhdessä Jytyn tulevaisuustyöryhmän ja yhdistysten nuorisovastaavien
kanssa.
Helsingissä, 12.1.2020

Jäsenvakuutukset
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on vakuuttanut sinut Liittovakuutuksella, johon sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle.
Ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta sinulla on liiton jäsenenä myös Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi olet vakuutettu Järjestövakuutuksella osallistuessasi liiton tapahtumiin.
Ifin asiakkaana saat rahanarvoisia etuja, mm. alennusta vakuutusmaksuistasi If
Etuohjelmassa – jopa 16 %. Lisäksi järjestösi on neuvotellut sinulle Suomen edullisimman henkivakuutuksen.
» https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/jyty/etusivu

Pankkiasiat
Nordean kanssa sovitun yhteistyösopimuksen perusteella jäsenetu koskee työtaisteluluottoja. Luoton avulla voit saada itsellesi rahaa silloin kun palkan saanti
on tilapäisesti keskeytynyt lakon, työnsulun tai lomautuksen johdosta. Palkankeskeytysluottoa voi hakea jos palkanmaksusi keskeytyy mahdollisen työtaistelun tai lomautuksen ajaksi. Katso lisätietoja Nordean sivuilta.
» https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/pankkiasiat/Sivut/default.aspx

Tuetut lomat 2020
Veikkauksen rahoittamia tuettuja lomia voi hakea yksin tai perheen kanssa ne
henkilöt, jotka eivät ole olleet tuetulla lomalla vuoden 2018 jälkeen. Lomat toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
Valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat
ry valitsee tuen saajat, hyväksytyille hakijoille lähetetään kutsukirje + lasku, joko
sähköpostilla ( jos ilmoittanut hakemuksessa) tai postitse. Lasku tulee maksaa
eräpäivään mennessä Hyvinvointilomat ry:n tilille. Lomakohde lähettää n. 3 viikkoa ennen loman alkua kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin lomasta.
Lomatuen hakeminen ei edellytä liiton jäsenyyttä.
» https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/hyvinvointilomat/Sivut/default.aspx

JÄRJESTÖVAKUUTUS
Jytyn ja Jytyseniorit ry:n jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.
Henkilövahinkoja korvataan seuraavasti:
• sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta
• haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
• korvaus tapaturmaisesta kuolemasta.
Omaisuusvahinkoja korvataan seuraavasti:
• Matkatavaravakuutus korvaa vakuutuksenottajalle kuljetettavana olevan järjestön, piirien ja yhdistysten omaisuuden ja vakuutetulle järjestötilaisuuteen
liittyvästä matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti
aiheutuneen vahingon.
• Matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta
järjestötilaisuuteen 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.
Sattuiko vahinko?
Järjestövakuutuksen piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ole yhteydessä järjestöösi.
» https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx

Tapahtumakalenteri 2020
TAMMIKUU
11. - 12.1. Jytyn nuorten jäsenten superviikonloppu. Viesti, vaikuta ja vakuutakoulutus ja Jytyn nuorisovastaavapäivät, Helsinki
21.1 - 18.2. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi
22. - 23.1. Lm-teemakurssi, KVTES-maatalousala
HELMIKUU
1. - 2.2. SASKin Solidaarisuuspäivät, Lahden Sibeliustalo
5. - 6.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1, Joensuu Itä-Suomen aluetoimisto
8. - 9.2. Lapsi- ja perhetyön ammatilliset opintopäivät, Lahti
11.-12.2. Lm-teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, Helsinki
12. - 13.2. Luottamusmiesten perusopinnot I, Oulu
13. - 14.2. LM-teemakurssi, neuvottelutaito, Helsinki
14.2. Jyty Nuoret Goes Movies ystävänpäivän leffatapahtumat
29.2 - 1.3. Sihteeri-, hallinto- ja ICT-alan ammatilliset opintopäivät, Tampere
Syssäys kaikille jäsenille kotiin helmikuu.

JÄSENETU

MAALISKUU
11. - 12.3. LM-teemakurssi, henkilöstön edustajan jaksaminen 1, Vantaa
14. - 15.3. Enemmän irti Jytystä, Kuopio
21. - 22.3. Yhdistystoiminnan peruskurssi, Oulu
HUHTIKUU
4. - 5.4. SASK Lähettiläskoulutus
22.4. Yhdistyksen kevätkokous
25. - 26.4. Koulunkäynnin ohjaajien ammatilliset opintopäivät, Tuusula
28. - 29.4. Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, Kuopio
TOUKOKUU
6 . - 8.5. Luottamusmiesten-teemakurssi, KVTES, Kuopio
16.5. Perhetapahtuma, Kolme iloista rosvoa, Kuopion kaupunginteatteri
16. - 17.5. Aluetapaaminen/yhdistyspäivät 2020, Lappeenranta
Ulkoilmatapahtuma touko/kesäkuu

KESÄKUU
Kesäkuun Jyty-lehdessä tiedot liittovaltuustovaaleista
SYYSKUU
12. - 13.9. Yhdistystoiminnan jatkokurssi, Hirvensalmi
25.9. Jytyn valtuustovaalit, sähköinen äänestys alkaa 25.9.2020 klo 8:00
26. - 27.9. Työhyvinvointipäivät, Mikkeli, Anttolanhovi
Elokuvailta syys-lokakuu.
Luottamusmiesvaalit, sähköinen äänestys. Uudet luottamusmiehet valitaan syksyllä 2020 kaksivuotiskaudelle 2021-2022.
LOKAKUU
6. - 8.10. Luottamusmiesten perusopinnot 2, Lahti Itä-Suomen aluetoimisto
08.10. Jytyn valtuustovaalit päättyvät klo 20.00.
27.10. Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä, Varkaus
27. - 28.10. Liittohallituksen kokous
28.10. Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä, Kouvola
Syssäys kaikille jäsenille kotiin lokakuu.
Yhdistyksen Syyskokous loka-marraskuu.
MARRASKUU
6. - 7.11. Aluetapaaminen/ liittovaltuuston vaalikokous, Helsinki
30.11. Stipendien hakuaika päättyy
Pikkujoulut marras-joulukuu.
Ammattialatilaisuudet, 1 - 2 vuoden aikana.
Jäsenet voivat ostaa Finnkinon elokuvalippuja jäsenhintaan.
Yhdistys myöntää stipendejä omaehtoisen tutkinnon suorittamisesta.
Stipendien hakuaika päättyy 30.11.2020.
Tapahtumakalenterin muutokset mahdollisia.

Tykkää meistä!
www.facebook.com/Jytykuopio

@

LIITY POSTITUSLISTALLE!
Postituslistalaisille lähetämme sähköisen uutiskirjeen, joka tuo
teille ajankohtaista tietoa alueemme tapahtumista ja koulutuksista. Postituslistalle voit liittyä kotisivuillamme olevalla lomakkeella
tai lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen
toimisto@jytykuopio.fi.

JÄSENETU
FINNKINON
ELOKUVALIPUT 8 €/KPL,
MAX. 4 KPL/VUOSI

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

JYTY KUOPIO RY:N TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT
Ilmoittautuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on sitova.
Jäsenen omavastuuosuuden maksua ei palauteta.
Ilmoittamalla esteestä vältyt ylimääräisiltä peruutuskuluilta.
Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttaminen tai peruuttamatta jättäminen antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kustannusten välisen erotuksen ilmoittautujalta.

Kuopion Kaupunginteatterin esitys

KOLME ILOISTA ROSVOA
la 16.5.2020 klo 13

Ilmoittautuminen alkaa 9.3.2020.
Ilmoittautumiset 16.3.2020 mennessä.
Maksu 31.3.2020 mennessä.

Liput:
Jytyn jäsen 10 €/hlö, lapset (alle 18v) 10 €/hlö, muu
seuralainen 15 €/hlö. Paikkoja 100 ensimmäiselle.
Sitovat ilmoittautumiset toimisto@jytykuopio.fi.
Liput jaetaan paikanpäällä, Kaupungiteatterin sisääntuloaulassa. Maksua ei palauteta.

Kuva ja kuvankäsittely Antti Karppinen

PERHETAPAHTUMA

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

70100 KUOPIO
www.jytykuopio.fi

