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Olen Jyty Kuopio ry:n uusi puheenjohta-
ja Tiina Forsman. Yhdistyksen syyskokous 
valitsi minut joulukuussa 2020 uudeksi 
puheenjohtajaksi, Anja Komulaisen luovut-
tua pitkäaikaisesta puheenjohtajuudestaan 
vuoden lopussa. Kiitokset vielä kerran An-
jalle kaikista niistä vuosista yhdistyksemme 
aikaisempana puheenjohtajana!

Vuosi alkoi mukavissa merkeissä, kun Jyty 
Tuusniemi-Kaavi ry:n jäsenet siirtyivät vuo-
den alussa yhdistyksemme jäseniksi. Läm-
pimästi tervetuloa heille ja kaikille muillekin 
uusille yhdistyksemme jäsenille!

Tuusniemi onkin minulle tuttu paikka, sillä olen kotoisin 
sieltä. Olin 2-vuotias, kun muutimme perheeni kanssa 
Kuopioon asumaan. Olen toiminut varaluottamusmiehe-
nä työpaikallani vuodesta 2013 ja Jyty Kuopio ry:n hal-
lituksen jäsenenä vuodesta 2017.  Vaikkakin olen ehtinyt 
toimimaan yhdistyksen puheenjohtajana vasta muutamia 
viikkoja, vaikuttaa tehtävä hyvin mielenkiintoiselta ja odo-
tan innolla mitä tämä vuosi tuo tullessaan! Yhdistyksen 
toimintaahan olen seurannut sivusta jo nuoruudestani 
saakka, aina KVL:n ajoista lähtien, joten ihan uutta ei kaik-
ki asiat minulle ole. Tavoitteenani on viedä yhdistystäm-
me eteenpäin noudattaen samalla myös Jytyliiton arvoja: 

Jäsenlähtöinen osaava palvelu, yhteistyö, 
nykyaikaisuus sekä oikeudenmukaisuus. 

Haluan vielä erityisesti muistuttaa kaikkia 
jäseniämme jäseneduistamme, ne kannattaa 
käyttää hyväksi!

Jäseneduista saat lisätietoa netti- sekä Fa-
cebook sivuiltamme sekä sähköpostitse 
uutiskirjeistämme. Olethan siis muistanut 
ilmoittaa toimistollemme voimassa olevan 
sähköpostiosoitteesi. Toivottavasti pääsem-
me jo kevään aikana järjestämään jonkin mu-

kavan yhteisen tapahtuman jäsenillemme!

Toivotan myös onnea ja menestystä kaikille uusille ja jat-
kaville luottamusmiehille, jotka aloittivat kautensa tämän 
vuoden alussa.

Mukavaa alkanutta vuotta 2021 kaikille ja pidetään toisis-
tamme huolta!

Tiina Forsman
puheenjohtaja
tiina.forsman@jatekukko.fi
044 307 2254

Vuosi on jälleen vaihtunut ja nyt mennään 
eteenpäin. Varjona tosin vielä seuraa koro-
nakriisin jatkuminen, mutta toivotaan että 
sekin pian poistuu alkaneiden rokotusten 
myötä.

Tapahtuneista asioista viime vuoden lopul-
ta vielä tiedoksi, että Jytyn liittovaltuustoon 
valittu luottamusmies Tarja Marin-Hakkarai-
nen valittiin myöhemmin käydyssä vaalissa 
Jytyn liittohallituksen jäseneksi. 

Luottamusmiesvaalit käytiin myös marras-
kuussa ja niissä päädyttiin sopuvaaliin. Minut valittiin 
jatkamaan pääluottamusmiehen tehtävässä alkaneelle 
4-vuotiselle kaudelle. Samoin muut luottamusmiehet jat-
kavat tehtävissään. Kiitos luottamuksesta meidän kaikki-
en puolesta. Varapääluottamusmiehen tehtävässä aloitti 
Tarja Marin-Hakkarainen.

Palkkoihin on tulossa työehtosopimuksen mukainen pieni 
1 %  yleiskorotus 01.04.2021 lukien. Sen lisäksi kevään 
aikana neuvotellaan työnantajan kanssa 0,8 % suuruisen 
paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta. Sen tavoit-
teena on muun muassa paikallisten palkkausepäkohtien 
korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen 
ja tehtävien uudelleenjärjestelyn tukeminen. Paikallisen 
järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomi-
oon, että järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman 
tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri 
palkkahinnoitteluliitteiden välillä, huomioiden myös erik-
seen palkkahinnoittelun ulkopuoliset ryhmät. Järjestely-

erä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen 
korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai 
vastaaviin korotuksiin.

Neuvottelu käydään työnantajan ja kaikkien 
pääsopijajärjestöjen kanssa. Mikäli asiasta ei 
päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää 
järjestelyerän käytöstä. Työnantajan tulee 
huomioida päätöksenteossa myös tuo ai-
emmin todettu tasapuolinen kohtelu eri liit-
teiden välillä. Nämä korotukset tulevat myös 
voimaan 01.04.2021 alkaen.

En lähde maalaamaan uhkakuvia, mutta tie-
dossa on, että vaikka Kuopion kaupungin vuoden 2020 
tilinpäätös tulee olemaan odotettua parempi, niin tämän 
vuoden talousennuste on heikko. Henkilöstöön vaikut-
tavia muutoksia on odotettavissa. Talousarviossa on sii-
hen selkeät päätökset. Toivotaan, että korona- pandemia 
saadaan pysymään rajoitettuna ettei mitään toimintojen 
sulkuja tulisi viime vuoden tapaan ja voisimme tehdä jo-
kainen omaa työtämme rauhassa ja turvallisesti. Olemme 
selvinneet ongelmista yhteistyössä ennenkin ja niin teem-
me myös nyt ja jatkossakin.

Oikein hyvää vuoden alkua. Pitäkää huolta itsestänne ja 
läheisistänne.

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

TERVEHDYS KAIKILLE!

KATSE TULEVAAN



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

Varsinainen jäsen                                varajäsen

Tapio Aalto                                       Margit Losoi
yksityissektori                                   Kuopion kaupunki
tapio.aalto@gmail.com                           kasvun ja oppimisen palvelualue
040 575 2681                                     margit.losoi@kuopio.fi
                                                 0400 572 450

Varapuheenjohtaja
Päivi Elovirta                                    Aija Torsti
Kuopion kaupunki                                 Monetra Pohjois-Savo Oy
kasvun ja oppimisen palvelualue                aija.torsti@monetra.fi
paivi.elovirta@gmail.com                         044 791 8105
050 494 9678

Kati Haapakangas                                 Anja Komulainen
Kuopion kaupunki                                 Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue     kaupunkiympäristön palvelualue
kati.haapakangas@kuopio.fi                       anja.komulainen@kuopio.fi
044 718 6148                                     044 718 5403

Virpi Lempinen                                   Tuija Ripatti
Kuopion kaupunki                                 Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue     perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
virpi.lempinen@kuopio.fi                         tuija.ripatti@kuopio.fi
040 587 4780                                     044 718 3401
  
Ari Nissinen                                      Mervi Kauhanen
Savon koulutuskuntayhtymä                       Kuopion kaupunki
ari.nissinen@sakky.fi                            kasvun ja oppimisen palvelualue
044 785 4839                                     mervi.kauhanen@kuopio.fi
                                                  044 718 3732

Tommi Hoffren                                    Oskari Nissinen
Kuopion kaupunki                                 Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue                 kaupunkiympäristön palvelualue
tommi.hoffren@hotmail.com                       oskari.nissinen@kuopio.fi
044 261 5833                                     044 088 7371

Tarja Marin-Hakkarainen                          Mirja Jauhiainen
Kuopion kaupunki                                 Kuopion Steinerkouluyhdistys ry
kasvun ja oppimisen palvelualue                 jauhiainen.mirja@gmail.com
tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi               050 303 3303
044 718 2665

Nanny Viidanoja                                  Reetta Parviainen
nanny.viidanoja@gmail.com                        reetta.parviainen@tuusniemi.fi
044 328 1711                                    045 650 8588

sihteeri
Tiina Hyttinen
Jyty Kuopio ry, Maaherrankatu 27, 3. krs., 70100 Kuopio
toimisto@jytykuopio.fi
044 7611 595

HALLITUS
2021



KUOPION KAUPUNKI

PÄÄLUOTTAMUSMIES

Juha Hujanen
050 561 4850
juha.hujanen@kuopio.fi

Pääluottamusmies Juha Hujanen hoitaa alueet, joihin ei ole erikseen nimetty luottamusmiestä + Tuusniemi ja Kaavi

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES

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

LUOTTAMUSMIEHET

Kasvun ja oppimisen palvelualue/ iltapäivätoiminta ja koulunkäynninohjaajat ja varhaiskasvatus
Päivi Elovirta
050 494 9678
paivi.elovirta@gmail.com

Konsernipalvelut/ maatalouslomittajat
Erkki Selkimäki (maatalouslomittajat ry)
044 0571 465
varaluottamusmies Jouni Tuppurainen

Hyvinvoinnin palvelualue ja nuorisopalvelut
Ulla Vuori
044 718 2676
ulla.vuori@kuopio.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Sirpa Hietala
044 785 6967
sirpa.hietala@savonia.fi

Savon koulutuskuntayhtymä

Pääluottamusmies Ari Nissinen
044 785 4839
ari.nissinen@sakky.fi

Servica Itä-Suomen huoltopalvelut llky

Pääluottamusmies Anne Kröger (Kuopion seudun Jyty)
044 426 1732
anne.kroger@servica.fi
luottamusmies Tuija Hietasalo

Jätekukko Oy

Luottamusmies Anna Kivilampi
044 368 0174
anna.kivilampi@jatekukko.fi
varaluottamusmies Tiina Forsman

Kuopion konservatorio

Luottamusmies Pirjo Peltoniemi
044 727 9207
pirjo.peltoniemi@kuopionkonservatorio.fi
varaluottamusmies Timo Aallos

Monetra Pohjois-Savo Oy

Aija Torsti
044 791 8105
aija.torsti@monetra.fi

LUOTTAMUSMIEHET
2021 - 2024



Jyty Kuopio ry
    

     Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään

keskiviikkona 21.4.2021 klo 17.30

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• hallituksen antama vuoden 2020 vuosikertomus ja toimenpiteet, joihin se antaa 
aihetta

• vuoden 2020 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 säännök-

set.

Tervetuloa!

Jyty Kuopio ry
hallitus

Virallinen kevätkokouskutsu lähetetään lähempänä kokousajankohtaa sähköpostilla 
kaikille jäsenille sekä ilmoitetaan kotisivuilla ja Facebookissa.

Julkaisupäivä 
8.2.2021



HYVINVOINTI

Tiina Hyttinen, toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595

Anu Lahtinen, anu.lahtinen@kuopio.fi, 040 413 9122

VIESTINTÄ

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

Päivi Elovirta, paivi.elovirta@gmail.com, 050 494 9678

Tiina Hyttinen, toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595

TYÖVALIOKUNTA

Päivi Elovirta, paivi.elovirta@gmail.com, 050 494 9678

Tiina Forsman, tiina.forsman@jatekukko.fi, 044 307 2254

Juha Hujanen, juha.hujanen@kuopio.fi, 0400 746 170

Tiina Hyttinen, toimisto@jytykuopio.fi, 044 7611 595

Anja Komulainen, anja.komulainen@kuopio.fi, 044 718 5403

Ari Nissinen, ari.nissinen@sakky.fi, 044 785 4839

YHTEISTOIMINTA

Päivi Elovirta, paivi.elovirta@gmail.com, 050 494 9678

Tiina Forsman, tiina.forsman@jatekukko.fi, 044 307 2254

Oskari Nissinen, oskari.nissinen@kuopio.fi, 044 088 7371

Arto Villikka, arto.villikka@kuopio.fi, 044 718 7710

NUORISOVASTAAVA

Tommi Hoffrén, tommi.hoffren@hotmail.com, 044 261 5833  

TOIMIKUNNAT 2021



Jyty Kuopio ry:n yritysleffaliput, joiden voimassaolo oli alun 
perin päättymässä 31.1.2021, ovat nyt voimassa 31.8.2021 
asti. Voimassaoloaikaa on jatkettu, jotta kaikki pääsevät 
varmasti nauttimaan elokuvaelämyksistä. Tämä pidennys 
on tehty automaattisesti kaikkiin jo ostettuihin lippuihin 
eikä edellytä jäseniltä mitään toimenpiteitä.

Jäsenetuna jäsen voi ostaa 4 kpl Finnkinon elokuvalippua 
kalenterivuodessa, hintaan 8 €/kpl.

L E F F A L I P U I L L E 
J A T K O A I K A A

Yhdistyksen jäsenhankintakampanja:

Uusi jäsen ja suosittelija saavat 1 ilmaisen elokuvalipun (suosittelija 1 lippu per uusi jäsen). 
Liittymislomake: https://jassari.jytyliitto.fi/liity/
Etu on voimassa toistaiseksi.

TILAUKSET/LISÄTIETOJA

Tiina Hyttinen
Jäsenpalvelusihteeri
Jyty Kuopio ry
044 761 1595
toimisto@jytykuopio.fi

JÄSENTIETOJEN TARKISTUS
Olethan tarkistanut, mitä tietoja sinusta on Jytyn jäsenrekisterissä? Pääset itse 
katsomaan tiedot menemällä Jytyn kotisivuille www.jytyliitto.fi ja valitsemalla 
vasemmasta yläkulmasta Jytyn sähköiset asiointipalvelut. Kirjautumalla sisään 
voit tarkastella omia jäsentietojasi (yhteystiedot, työsuhdetiedot, ammattinimike, 
koulutustiedot). Täällä rekisterissä olevan ammattinimikkeen mukaan lähetämme 
kohdistettua postia, esimerkiksi toimistosihteereille tai koulunkäynninohjaajille, ja 
siksikin ajantasaiset tiedot ovat Sinun etusi. Löydät palvelusta myös oman työpaik-
kasi luottamusmiehen yhteystiedot, sekä yhteystiedot Sinun omaan paikallisyhdis-
tykseesi. Mikäli et onnistu kirjautumaan jäsenrekisteriin lainkaan, niin ota yhteyttä 
aluetoimistoon:

Heli Merta, 040 - 508 8752  
Sirkku Kumpulainen, 050 -539 2119  
etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi 

Toimisto palvelee
toistaiseksi puhelimitse

ja sähköpostitse 
ti - to klo 8.00-16.00.



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 jäsen-
maksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden.

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsen-
maksun suoraan palkasta. Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Viitenumerot ja ohjeet jäsen-
maksua 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 vähen-
nyskelpoinen. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan maksamastaan etuudesta. 

ELÄKELÄINEN JÄSENENÄ

Eläkeläinen voi olla Jytyn yhdistyksessä kannatusjäsenenä (eläkeläisjäsen). Eläkkeellä oleva voi myös liittyä Jytyn yhteis-
työyhdistykseen Jytysenioreihin.

Kun jäät eläkkeelle, ilmoita eroatko vai jäätkö yhdistyksen kannatusjäseneksi (eläkeläisjäsen). Yhdistyksen eläkeläisjäse-
nen vuosimaksu on 36 €. Jytyn eläkeläisjäsenen 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 jat-
kat 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 tu-
lisi 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. 

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon (https://www.te-palvelut.fi) viimeistään ensimmäisenä työttömyys-
päivänäsi!

Työttömyysturva, päivärahahakemukset (tarkista jäsenyys- ja työssäoloehto) ja vuorottelukorvaushakemukset
→ aariakassa.fi

eAsiointi
eAsioinnissa voit muun muassa lähettää meille viestejä, täyttää hakemuksen ja lisätä liitteitä.

Puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900
Avoinna tiistaisin klo 9.00–11.30, keskiviikkoisin klo 12.00–14.00 ja torstaisin klo 9.00–11.30.
Puhelun hinta on 8,4 snt/min + pvm/mpm. Jonotus on maksutonta.

 
Asiakaspalvelun sähköposti asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Ethän lähetä sähköpostitse viestejä tai liitetiedostoja, jotka sisältävät henkilötietoja. Suosittelemme käyttämään viestien lähettämiseen eAsiointia. 
Jos käytössäsi ei ole salattua sähköpostia etkä voi käyttää eAsiointiamme, lähetä meille sähköpostia asiasta osoitteeseen asiakaspalvelu@aariakassa.
fi. Lähetämme sinulle suojatun sähköpostin, johon vastaamalla vastausviestisi tulee meille suojattuna.



MIHIN YHTEYTTÄ, MISTÄ TIETOA 

Jäsenpalvelu, yhdistyksen tapahtumat
- Jyty Kuopio ry, sihteeri: toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595, www.jytykuopio.fi
- yhdistyksen toimisto palvelee toistaiseksi puhelimitse ja sähköpostilla ti -to klo 8 - 16

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 Aaria
- ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus, työttömyysturva
- puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900.
   Avoinna tiistaisin klo 9.00–11.30, keskiviikkoisin klo 12.00–14.00 ja torstaisin klo 9.00–11.30.
- asiakaspalvelu@aariakassa.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

Olethan ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteen, jolla 
viestimme tavoittavat sinut parhaiten?

TYKKÄÄ MEISTÄ!

www.facebook.com/Jytykuopio



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 yh-
distykselle oikeuden laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kus-
tannusten välisen erotuksen ilmoittautujalta.

Koronatilanteen takia Jytyn järjestämät kou-
lutukset ja tilaisuudet järjestetään etätilai-
suuksina 31.5.2021 saakka. Osa tilaisuuksista 
saatetaan siirtää myöhempään ajankohtaan 
tai peruuttaa. 

Kaikki muutokset löydät Jytyn nettisivujen 
sähköisestä koulutuskalenterista ja tapahtu-
makalenterista.

TAPAHTUMAKALENTERI 2021

TAMMIKUU

13.1. Hallituksen kokous

20.1.-17.2. Jyty/Luottamusmiesten teemakurssit/Kunnan 
toiminta, talous ja tietosuoja, verkkokurssi

HELMIKUU

17.2. Hallituksen kokous

Syssäys kaikille jäsenille kotiin

MAALISKUU

17.3. Hallituksen kokous

17.-19.3. Jyty/Kirkon alan neuvottelupäivät, Helsinki

HUHTIKUU

14.4.-12.5. Jyty/Luottamusmiesten teemakurssit/Neuvot-
telutaidon verkkokurssi

21.4. Hallituksen kokous

21.4. Kevätkokous

24.4. Jyty/Koulunkäynnin ohjaajien ammatilliset opin-
topäivät, Kuopio

27.4. Jyty/Itä-Suomen aluetoimisto/Luottamusmiesten ja 
puheenjohtajien neuvottelupäivä, Varkaus

28.4. Jyty/Itä-Suomen aluetoimisto/Luottamusmiesten ja 
puheenjohtajien neuvottelupäivä, Kouvola

TOUKOKUU

5.-6.5. Jyty/Yksityisen alan neuvottelupäivät, Helsinki

19.5. Hallituksen kokous

19.-20.5. Jyty/Luottamusmiesten teemakurssit/Neuvot-
telutaidon verkkokurssi

19.-20.5. Jyty/AVAINTES-neuvottelupäivät, Helsinki

22.-23.5. Jyty/Itä-Suomen aluetoimisto/Yhdistystoimin-
nan jatkokurssi, Kuopio

Kevättapahtuma

Ulkoilmatapahtuma touko/kesäkuu

KESÄKUU

16.6. Hallituksen kokous

HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

17.-19.9. Jyty/Itä-Suomen aluetoimisto/Työhyvinvoin-
tipäivät, Tahkovuori

LOKAKUU

Syssäys ilmestyy verkkolehtenä

MARRASKUU

3.-4.11. Jyty/Itä-Suomen aluetoimisto/Luottamusmiesten 
ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, Kotka

19.-21.11. Jyty/Itä-Suomen aluetoimisto/Yhdistetty al-
uetapaaminen/yhdistyspäivät, Lappeenranta

Stipendien hakuaika päättyy 30.11.

JOULUKUU

Yhdistyksen syyskokous marras-joulukuu

Pikkujoulut marras-joulukuu

Muutokset mahdollisia.



Lämpimät kiitokset Jyty Kuopio ry:n jäsenille, 
aktiiveille, yhteistyökumppaneille ja erityisesti 
sihteereille Tiina Hyttiselle sekä myös jo an-
saitulle eläkkeelle jääneelle Anneli Salmiselle 
yhteisestä matkasta. 

16 vuotta on pitkä aika puheenjohtajuutta, mut-
ta taaksepäin katsottaessa se tuntuu lyhyel-
tä. Puheenjohtajuus on ollut upeaa ja antoisaa 
aikaa – päivääkään en vaihtaisi pois. Paljon on 
asioita yhdessä koettu ja tehty. Yhdessä olemme 
enemmän.

Luopuessani puheenjohtajuudesta haluan vielä 
muistuttaa ammattijärjestöön kuulumisen tär-
keydestä ja asioista, jotka meiltä usein unohtu-
vat, vaikka ne koskettavat meitä tavalla tai toi-
sella päivittäin. 

Jyty Kuopion yli 100-vuotisen historian aikana 
on työntekijöiden asemaan tullut valtavasti työ-
ehtoihin liittyviä etuja. Saavutettuja etuja tänä 
päivänä ovat niinkin itsestään selvät asiat kuin 
5-päiväinen työviikko, lomaoikeudet, lomarahat, 
vanhempainvapaat, ylityökorvaukset jne. vain 
muutaman mainitakseni. Luettelo saavutetuista 
eduista on pitkä. Ammattijärjestöjen tehtävä-
nä on turvata, että tulevaisuudessakin saamme 
nauttia näistä eduista. Toki myös aina uusista 
työehtoihin liittyvistä parannuksista neuvotel-
laan. Työttömyyskassa turvaa ansioturvan työt-
tömäksi jäädessä, mutta työntekijöiden työehtoi-
hin liittyvistä ehdoista/eduista työttömyyskassat 
eivät neuvottele.

Ammattijärjestöissä eletään muutosten aikaa, 
pienemmät yhdistykset lakkautuvat ja yhdisty-
vät suurempiin. Aktiiveja ei pienissä yhdistyk-
sissä enää helposti löydy, joten toimintaa on 
turvattava ja kehitettävä yhdistymisillä. Näin 
varmistetaan jatkossakin yhdistysten toimivuus 
ja jäsenille tarjottava palvelu. Myös liittotasol-
la yhdistymisiä todennäköisesti tulee tapahtu-
maan vuosien kuluessa. 

Haasteita riittää pohdittavaksi tulevinakin vuo-
sina niin liitossa kuin yhdistyksissäkin. Toivon 
kaikille aktiiveille innokkuutta ja jaksamista yh-
teisten asioiden hoitamiseksi. 

Jyty Kuopio on virkeä ja hyvin toimiva yhdistys, 
joten hyvillä mielin jätän puheenjohtajuuden uu-
delle puheenjohtajalle ja suuntaan kohti uusia 
tuulia. 

Onnea ja menestystä puheenjohtaja Tiina Fors-
manille haastavassa ja mielenkiintoisessa tehtä-
vässä.

Toivotan kaikille hyvää jatkoa ja terveyttä tule-
vaisuuteen !

Tervehdys ja 
kiitokset !

Tästä alkoi puheenjohtajuus vuonna 2005. 



Jyty Kuopio ry
Maaherrankatu 27, 3. krs       70100 KUOPIO
044 761 1595
toimisto@jytykuopio.fi	 www.jytykuopio.fi

Suosittele Jytyn jäsenyyttä!
Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käyn-
nissä. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–
30.6.2021 välisenä aikana uusia jäseniä, sinut 
palkitaan lahjakortilla. Neljästä uudesta jäsenes-
tä saat jopa 150 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin!

Palkitseminen lahjakortein
Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2021 
välisenä aikana uusia varsinaisia tai opiskelijajä-
seniä, sinut palkitaan:

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti

Edellytykset palkitsemiselle
– Hankittujen jäsenten on oltava jäsenenä Jytyssä sillä hetkellä, kun jäsenhankintajakson tiedot tar-

kistetaan eli jäsenhankintajaksoa seuraavan kuukauden puolivälissä.
– Jäsenhankkijan nimi on mainittava selkeästi liittyessä liittymislomakkeessa (lisätietoja-kohtaan), 

muuten ilmoitettuja liittymisiä ei oteta huomioon palkitsemisjärjestelmässä.
– Kullakin jäsenhankintakaudella voi saada maksimissaan yhden 150 euron lahjakortin/jäsenhank-

kija.
– Verohallinnon ohjeen mukaan lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Jyty ilmoittaa verottajalle saa-

masi lahjakortit.

Lahjakorttien toimitus
– S-ryhmän lahjakortit postitetaan jäsenhankintakauden päätyttyä suoraan jäsenhankkijan ko-

tiosoitteeseen.
– Lahjakortit postitetaan kotiin kirjattuna kirjeenä, joten ne pitää noutaa postista, kun saat ilmoituk-

sen kotiisi.
– Kannattaa huomioida, että lahjakorttien toimittamisessa voi olla viivettä noin pari viikkoa.


