PÄÄTOIMITTAJA Kari Hietamäen kirjoitus joulukuussa ilmestyneessä Jyty-lehdessä vaikutti minuun ja antoi positiivista ajattelemisen aihetta siihen, miten hyvin meillä asiat
on Suomessa. Niinpä haluan julkaista sen kokonaisuudessaan myös meidän omassa lehdessämme!

”

Olkaamme ylpeitä 100-vuotiaasta!
Suomalaisten väitetään usein pohtivan, että ”mitähän
nuo muunmaalaiset meistä ajattelevat”. Ehkä olisi syytä
ryhtyä myös miettimään, että mitä me ajattelemme itsestämme. Kuinka hyvä itsetunto meillä on? Tai kuinka erinomaisen hyvin
meillä Suomessa loppujen lopuksi asiat ovat!
Kun kuuntelee maamme talouselämän vaikuttajien puheita, voisi kuvitella,
että Suomi on pudonnut pimeään mustaan aukkoon, jossa pohjaa ei näy.
Työelämässä ei kuulemma ole riittävästi joustoja ja ammattijärjestöt ovat
vanhakantaisia, kun pitävät jäsenistönsä puolia. Siis sen jäsenistön, johon
kuuluu kolme neljäsosaa suomalaisista työikäisistä.
Ruoho on vihreämpää aina aidan toisella puolella, kuuluu vanha sanonta.
Kannattaisiko katsella tarkemmin? Meidän suomalaisten osuus maailman
väestöstä on 0,07 %. Pienuus ei ole kuitenkaan ollut este pärjätä. Siitä todistavat kaikki tutkimukset. Tilastokeskuksen tuorein kooste – Suomen
100-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä – kertoo, että Suomi pärjää eri vertailussa hyvin. Olemme muiden Pohjoismaiden tavoin maailman parhaita, jopa
erinomaisia, melkein millä mittarilla hyvänsä mitattuna.
Meitä suomalaisia on syytetty siitä, että liian usein vähättelemme itseämme
ja saavutuksiamme. Ulkomailla meistä tosin ajatellaan yleensä vain hyvää.
Kyse on tällöin mm. turvallisuudesta, vakaudesta, hallinnosta, tasa-arvosta,
terveydestä, koulutuksesta, onnellisuudesta, luonnosta, hyvinvoinnista jne.
Lista on pitkä! Se puhukoon puolestaan:
Suomi on maailman vakain ja turvallisin valtio, jossa on maailman paras
hallinto, vakaimmat pankit, vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta, maailman
riippumattomin oikeuslaitos, EU-maiden pienin ero naisten ja miesten työllisyysasteessa, kuluttajien luottamus talouteen Euroopan vahvinta, julkishallinto EU-maiden tehokkainta, luottamus poliisiin suurinta, kärkisija maailman
ympäristön kehitystä ja tilaa kuvaavassa vertailussa, inhimillistä pääomaa
eniten maailmassa ja peruskoulutus maailman parasta.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

TERVEHDYS!

Suomalaiset ovat eurooppalaisista
toisiksi tyytyväisimpiä elämäänsä, Euroopan toiseksi ahkerimpia
kirjaston käyttäjiä ja poliittiseen
järjestelmään luotamme toiseksi
eniten. Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa ja maailman toiseksi oikeudenmukaisin
maa lapsille, jossa äitien ja lasten
hyvinvointi on myös maailman toiseksi parasta.
Pronssitila maailmassa Suomelle
tulee innovaatiovertailussa, neljänneksi sijoitumme OECD-maiden alhaisin köyhyysaste –vertailussa sekä viidenneksi maailman
onnellisin maa-mittauksessa.
Edesmenneen Adolf Ehrnroothin
aikanaan usein toistama sanonta
meidän olisi hyvä muistaa: ”Suomi
on hyvä maa. Se on paras meille
suomalaisille. Se on puolustamisen
arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”
Suomi-Finland on muuten ennakkotietojen mukaan maailman
kolmanneksi paras matkakohde
vuonna 2017. Siis ihan hyvä maa
myös muualta tänne matkaaville.
(Kari Hietamäki, päätoimittaja)

VUODEN alussa Jytyliiton hallinnossa
alkoi uusi toimikausi. Uusi liittohallitus ja liittovaltuusto ovat aloittaneet
toimintansa aiempaa pienemmillä kokoonpanoilla.
Meidän edustajamme Juha Hujanen
valittiin liittovaltuustoon myös seuraavaksi kaudeksi. Kiitos Juhaa äänestäneille!
Luottamusmiehet aloittivat myös uuden toimikauden, joka kestää kaksi vuotta. Uusia luottamusmiehiä on
ilahduttavasti aiempaa enemmän. Onnea kaikille valituille tehtävässänne!
Meille on liittynyt mukavasti jäseniä
pitkin viime vuotta, ja nyt vuodenvaihteessa Savon koulutuskuntayhtymästä
ja Juankoskelta siirtyneet jäsenet kasvattivat yhdistyksemme jäsenmäärää
mukavasti. Meitä on nyt 1120. Toivotamme uudet ja vanhat jäsenet tervetulleiksi yhdistyksemme tapahtumiin!
Toivotan kaikille hyvää alkanutta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta ja valmistautumista Jytyliiton
sekä meidän oman yhdistyksemme
100-vuotisjuhlavuoteen vuonna 2018!
Anja Komulainen
puheenjohtaja

SYDÄMELLISET kiitokset viime syksynä Jytyn luottamusmies- ja liittovaaleissa äänestäneille. Valtuutitte minut
jatkamaan Kuopioin kaupungin Jytyn pääluottamusmiehenä seuraavat kaksi vuotta. Liittovaltuustovaaleissa sain
Itä-Suomen alueen suurimman äänimäärän, jolla yhdistyksemme sai liittovaltuustopaikan seuraavalle neljälle vuodelle.
Arkinen työ jatkuu erilaisten työsuhde- ym. asioiden hoidossa. Lähestyvä Sote ja maakuntauudistus ovat lisänneet
työtä työryhmissä. Kuopion laajeneminen Juankosken kuntaliitoksen myötä toi
meille sekä uusia työkavereita että uusia tehtäviä. Palkkaus, työnkuvat ja mahdolliset muut muutokset heidän osaltaan tuovat oman lisänsä työhömme. Paikallisesti Kuopion kaupungin todella tiukka talousarvio vaikuttaa henkilöstöön
erilaisten muutosten ja uudistusten muodossa. Lautakunnat ovat päättäneet
kohdentamattomista säästöistä, joiden vaikutus jää nähtäväksi myöhemmin.
KIKY-sopimuksesta (kilpailukykysopimus) johtuvat muutokset mm. lisäävät työaikaa 24 tuntia vuodessa. Palkka ei lisäänny vastaavasti. Missä muodossa lisäys
tulee tapahtumaan, ei ole vielä tarkkaan selvinnyt. Lisäys toteutunee eri aloilla eri
tavoin. Työnantaja ilmoittaa tarkemmat ohjeet tammikuun loppuun mennessä.
KIKY-sopimukseen kuuluu myös julkisen sektorin lomarahojen 30 %:n leikkaus
jonka työnantaja toteuttaa. Kuopion kaupunki irtisanoi myös paikallisen lomarahasopimuksen. Työantaja poisti aiempaan lomarahasopimukseen kuuluneen korotuksen, joten uutta sopimusta ei voitu tehdä. Myöskään säästösyistä otettavan
palkattoman vapaan bonusta ei enää myönnetä. Jatkossa noudatetaan KVTES:n
(kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) määräyksiä ilman paikallisia sopimuksia.
Käytännössä muutokset tarkoittavat työajan pidennystä, lisävapaiden pitämisen
mahdollisuuden vähenemistä ja samalla työpaineen lisääntymistä. Sopimukset
ovat kuitenkin nyt voimassa ja niitä noudatetaan tulevina vuosina. Uskon kuitenkin että yhdessä pärjäämme ja pääsemme taloudessakin parempaan suuntaan,
jolloin taas työehtosopimusneuvotteluissa saamme työntekijöille myönteisiä
asioita.
Vaikeistakin asioista huolimatta oikein hyvää vuoden alkua ja kevään odotusta
kaikille!
Juha Hujanen
pääluottamusmies
050 561 4850
juha.hujanen@kuopio.fi

PÄÄLUOTTAMUSMIEHELTÄ

UUSI VUOSI, TYÖ JATKUU

TOIMIKUNNAT 2017
HYVINVOINTI
Arja Hiltunen            
Tiina Hyttinen
Maarit Kumpulainen
Anneli Salminen
Terttu Turpeinen

arja.hiltunen@hiltuset.fi
  040 550 5315
tiina.hyttinen61@gmail.com
041 466 7170
maarit.kumpulainen@gmail.com 050 413 6400
toimisto@jytykuopio.fi
  044 761 1595
terttu.turpeinen@kuopio.fi
  040 415 0920

NUORISOVASTAAVA
Päivi Elovirta

paivi.elovirta@gmail.com

  050 494 9678

yhteys@taittamo.net		
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
toimisto@jytykuopio.fi

  050 494 9678
  0400 746 170
  044 718 5403
  044 761 1595

paivi.elovirta@gmail.com
kati.haapakangas@kuopio.fi
anja.komulainen@kuopio.fi
ari.nissinen@sakky.fi
toimisto@jytykuopio.fi
arto.villikka@kuopio.fi

  050 494 9678
  050 528 4018
  044 718 5403
  044 785 4839
  044 761 1595
  044 7187 708

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Tapio Aalto		
Päivi Elovirta
Anneli Salminen

TYÖVALIOKUNTA
Päivi Elovirta
Juha Hujanen
Anja Komulainen
Anneli Salminen

YHTEISTOIMINTA
Päivi Elovirta
Kati Haapakangas
Anja Komulainen
Ari Nissinen
Anneli Salminen
Arto Villikka

HALLITUS 2017
puheenjohtaja
Anja Komulainen		
044 718 5403
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
anja.komulainen@kuopio.fi
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

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

Aija Torsti
Kuhilas Oy
aija.torsti@kuhilas.fi

Kati Haapakangas		
044 718 3248
Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuoloon palvelualue
kati.haapakangas@kuopio.fi

Aili Heiskanen
050 529 153
Kuopion kaupunki
044 718 3247
perusturvan ja terveydenhuoloon palvelualue
aili.heiskanen@kuopio.fi

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

Elsa Kukkonen		
044 718 4543
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue
kukkonenelsa@gmail.com

044 791 8105

040 575 2681

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

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

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

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

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

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

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

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

Tapio Aalto		
yksityissektori
yhteys@taittamo.net

sihteeri
Anneli Salminen		
044 761 1575
Jyty Kuopio ry, Hapelähteenkatu 36, 70110 Kuopio
toimisto@jytykuopio.fi

LUOTTAMUSMIEHET 2017 - 2018
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/hallintohenkilöstö, konsernipalvelut, vetovoimaisuuden palvelualue
Tarja Marin-Hakkarainen 044 718 2665
tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Ulla Vuori 044 718 2676
ulla.vuori@kuopio.fi
kasvun ja oppimisen palvelualue/ iltapäivätoiminta, koulunkäynninohjaajat sekä
muu päivähoitohenkilöstö
Päivi Elovirta 050 494 9678
paivi.elovirta@gmail.com
kasvun ja oppimisen palvelualue/ varhaiskasvatus
Kaisa Hämäläinen 044 718 3333
kaisa.hamalainen@kuopio.fi
perusturvan palvelualue/ lapsiperhepalvelut
Anna-Mari Saastamoinen 044 718 1829     Tomi Kettunen 044 718 1819
anna-mari.saastamoinen@kuopio.fi
    tomi.kettunen@kuopio.fi
kaupunkiympäristön palvelualue, tilakeskus
Pirjo Pääkkönen 044 718 2189
pirjo.paakkonen@kuopio.fi

konsernipalvelut/ maatalouslomittajat (maatalouslomittajat ry)
Erkki Selkimäki 0440 571 465			
erkki.selkimaki@kuopio.fi

JYTY KUOPIO RY
HALLITUS 2013

Keijo Mononen

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

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

Kuopion konservatorio
Pirjo Peltoniemi 044 727 9207
    Timo Aallos 040 081 8345
pirjo.peltoniemi@kuopionkonservatorio.fi   timo.aallos@kuopionkonservatorio.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
pääluottamusmies Anitta Miettinen 044 785 6291
anitta.miettinen@savonia.fi
Savon koulutuskuntayhtymä
Ari Nissinen 044 785 4839
ari.nissinen@sakky.fi
Pohjois-Savon liitto
Kari Tarkiainen 044 714 2647
ILMOITTAUTUMINEN

kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Servica, Itä-Suomen huoltopalvelut llky
pääluottamusmies
Anne Kröger 044 426 1732		
anne.kroger@servica.fi

luottamusmies Tuija Hietasalo

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 tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.

HYVINVOINTITOIMIKUNTA

Tule viettämään tunnelmallista iltaa Rauhalahden
Jätkänkämpän savusaunalle!
Saunailta on maksuton tapahtuma Jyty Kuopion
jäsenille.
Saunalla pukuhuoneet miehille ja naisille erikseen.
Kaksi pyyhettä/hlö ja vesi maksutta, saunajuomia
voi ostaa paikan päältä.
Ilmoittautumiset 2.2. mennessä
toimisto@jytykuopio.fi.

Jyty Kuopio ry						

KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 5.4.2017 klo 17.30
Järjestötalolla, Hapelähteenkatu 36, II kerros

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• hallituksen antama vuoden 2016 vuosikertomus ja toimenpiteet, joihin se
antaa aihetta
• vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
• ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen
• valitaan yhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn ItäSuomen vaalipiirin kokoukseen
• jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin
• muut kokoukselle esitettävät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n
säännökset.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Jyty Kuopio ry
hallitus

JÄSEN
ASIAT KUNTOON

HYVÄ
ELÄKKEELLE SIIRTYVÄ JÄSEN!
Ilmoita yhdistykselle, kun jäät eläkkeelle. Halutessasi voit jatkaa jäsenyyttä yhdistyksen eläkeläisjäsenenä. Yhdistys perii eläkeläisjäseneltä 25 euron vuosimaksun. Se laskutetaan erikseen keväällä.
Voit myös liittyä valtakunnallisen Jyty senioreitten jäseneksi.
Heillä on oma jäsenmaksunsa.
Voit valita joko Jyty Kuopion jäsenyyden, molemmat jäsenyydet tai vain toisen.
Jytyn eläkeläisjäsenen vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus ovat voimassa sen vuoden loppuun asti, jolloin siirryt eläkkeelle.
On tärkeää, että saamme tiedon yhdistykseen eläkkeelle siirtymisestä.
Jäsenmaksuvelvollisuus työvoimajäsenenä päättyy, kun jäsenlajisi muutetaan
eläkeläisjäseneksi.
Jos teet töitä eläkkeellä ollessasi, ilmoita palkkasihteerille ettei jäsenmaksua
enää peritä palkasta.
Lisätietoja
Anneli Salminen
toimisto@jytykuopio.fi
044 761 1595

JÄSEN
ASIAT KUNTOON

Liittyminen Jytyn jäseneksi
• Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja JYTK:n työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä helposti sähköisellä liittymislomakkeella osoitteessa www.
jytyliitto.fi > Liity nyt
• uusi jäsen ja jäsenyyttä suositellut saavat yhdistykseltä lahjan.
Pidä yllä jäsenyytesi
Ilmoita muutoksesta! Muistathan ilmoittaa yhdistykselle/liitolle, kun
• jäät eläkkeelle
• jäät palkattomalle vapaalle tai työttömäksi
• jäsenlaji määrittelee, minkälaista jäsenmaksua jäsenen tulee maksaa
• jäsenlaji määrittelee myös maksaako liitto jäsenestä työttömyyskassalle ja
STTK:lle jäsenmaksua.
Oikeat jäsentiedot tärkeät
• liiton jäsenrekisteritietojen perusteella voimme kohdistaa informaatiota oikealle kohderyhmälle sekä saamme sopimusneuvottelujen pohjaksi tietoa työnantajan tai sopimusalan henkilömääristä
• jäsenenä voi tarkastella ja päivittää tietojasi liiton sähköisessä asiointijärjestelmässä, Jässärissä (www.jytyliitto.fi > Jässäri). Varmista, että sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla.
Nettikassa palvelee
• Jytyn työttömyyskassa palvelee myös sähköisesti www.jytk.fi
Jäsenmaksu
Kuukausittain maksettu jäsenmaksu antaa oikeuden jäsenetuihin ja sillä hankit
vakuutuksen myös työttömyyden ja lomautuksen varalle. Jäsenmaksu on 1,29 %
ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
• tarkista jokaisesta palkkalaskelmasta, että jäsenmaksu on peritty
• jos maksat jäsenmaksun itse, pyydä yhdistykseltä tili- ja viitenumero sekä maksuohjeet.

JÄSEN
ASIAT KUNTOON

Jos et saa palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta
• ilmoita yhdistykselle, jos jäät vähintään kuukaudeksi ilman palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta
• jäsenmaksu on 8 e/kk
Ilmoita muutoksista
• Pidä tietosi ajantasalla! Ilmoita työsuhteesi tai yhteystietojesi muutoksista. Näin
varmistat, ettei jäsenyyteesi tulee katkosta ja saat tietoa jäseneduista.
• www.jytyliitto.fi > Jässäri
Työpaikan vaihto
• vaihtaessasi työnantajaa tai siirtyessäsi palvelualueelta toiselle, toimita palkanlaskijallesi valtakirja jäsenmaksun perimiseksi
• muuttaessasi työhön toiselle paikkakunnalle vaihda jäsenyytesi sillä paikkakunnalla toimivaan yhdistykseen.
Ryhdyt yrittäjäksi
• selvitä pikaisesti liittyminen yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Näin varmistat turvasi myös tulevaisuudessa.
Eläkkeelle
• ilmoita yhdistykselle, kun jäät eläkkeelle
• halutessasi voit jatkaa jäsenyyttä kannatusjäsenenä (eläkeläisjäsenenä)
• jäsenmaksu on 25 € vuodessa
• yhdistys lähettää kerran vuodessa jäsenmaksulaskun.
Jokaisen jäsenen on itse pidettävä jäsenyytensä kunnossa ja huolehdittava
jäsenmaksujen suorittamisesta.
Yhdistyksen jäsenasioita hoitaa
Anneli Salminen
toimisto@jytykuopio.fi
044 7611 595 (ma - to).

MITÄ HYÖTYÄ JA ETUJA
SAAN LIITON JÄSENENÄ?
HYÖTYSI JÄSENYYDESTÄ
Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään ja kehitetään aktiivisesti.
Saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa työpaikallasi
• Aktiivinen paikallinen toiminta on edellytys onnistuneelle edunvalvonnalle.
Yhdistyksessä sinun ja muiden jäsenten hyväksi toimivat pääluottamusmies,
luottamusmiehet, puheenjohtaja, sihteeri ja muut aktiivit. Anna heille tukesi!
Yhdistys edustaa sinua neuvottelupöydässä ja yhteistoimintaryhmissä.
Saat ilmaista sopimus- ja oikeusapua työelämän ongelmiin
• Jytyn merkittävä jäsenetu on oikeusapu ja lainopillinen neuvonta palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa. Palvelu on maksuton.
Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa
• Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa.
Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansiosidonnaiseen
päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyessä.
Vakuutukset
• Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö
Ifistä. Jytyn jäsenenä sinulla on tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus,
vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat Ifiltä muita etuja perheesi vakuutusturvan parantamiseksi.
Muita vakuutusetuja
Suomen edullisin henkivakuutus ja edulliset koko perheen tapaturmavakuutukset Jytyn jäsenetuina.
• Oikeusturva- ja vastuuvakuutus
• Ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta sinulla on liiton jäsenenä myös
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Jyty-lehti ja Syssäys
• Jäsenetuna saat kuukausittain (pl. heinä-elokuu) ilmestyvän monipuolisen
n. 52-sivuisen Jyty-lehden. Syssäys-lehti postitetaan kaikille jäsenille kotiin
kaksi kertaa vuodessa (helmi- ja syyskuussa). Yhdistyksellä on kotisivut www.
jytykuopio.fi. Ilmoittautumalla postituslistalle saat verkkolehdet sekä muut
tiedotteet sähköpostiisi.
Koulutus
• Jytyn tarjoama koulutus on jokaisen jäsenen oikeus ja jäsenelle usein ilmainen tai siitä peritään omavastuu.
Jäsentilaisuudet
• Jyty järjestää sekä alueellisesti että valtakunnallisesti paljon erilaisia tapahtumia. Monissa tapahtumissa yhdistyy virallisempi asiapitoinen osuus sekä
vapaamuotoisempi ja rennompi toiminta. Jytyn valtakunnalliset tapahtumat
kokoavat useita satoja jytyläisiä ympäri Suomen yhteen viettämään rennosti
vapaa-aikaa.
• Yhdistyksen hyvinvointitoimikunnan järjestämiin tapahtumiin toivotetaan jäsenet tervetulleiksi. Osa tapahtumista on täysin maksuttomia tai niissä on
omavastuu.
Apurahat, stipendit
• Jäsenet voivat hakea Jytyn koulutussäätiön apurahaa työhönsä liittyvään ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Hakemisesta ilmoitetaan Jyty-lehdessä.
• Yhdistys myöntää stipendejä omaehtoiseen koulutukseen. Hakemukset tulee
osoittaa Jyty Kuopio ry:n hallitukselle marraskuun loppuun mennessä.
Autoilu
• Hyödynnä Hertzin Jytyn autonvuokrausedut!
• Liiton jäsenenä saat etuja myös Teboilin kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Polttoaine-edut saa yli 300 Teboilin huolto- ja automaattiasemalta
sekä muut tuote- ja palveluedut yli 150 Teboil-huoltoasemalta.
Asuminen
• Jytyn jäsenillä on mahdollisuus hakea asuntoa VVO:n monipuolisesta asuntokannasta.
Lehtiedut
• Otavamedian jäsenetuna lehtiä voi tilata itselle ja lahjaksi. Otavamedia tarjoaa Jytyn jäsenille erikoisalennuksen lehtitilauksista.

Lomamökit
• Jytyn jäsenenä voit vuokrata viihtyisiä jäsenhintaisia lomahuoneistoja ja
-mökkejä eri puolelta Suomea, Levillä, Rukalla, Tahkolla ja Rönnäisissä.
Majoitus
• Lukuisat hotellit ja muut majoitusliikkeet myöntävät Jytyn jäsenille etuja ja
alennuksia. Muista kertoa varausta tehdessäsi, että olet Jytyn ja keskusjärjestö STTK:n jäsen.
Hellsten hotel apartments		
Holiday Club Resorts Oy
Hotelli HelkaHotelli			
Hotelli Keurusselkä
Kylpylähotelli kuntoranta		
Levi, kausikämpät
Naantalin Kylpylä			
Hotelli Haikon kartano & Spa
Rantalan lomatorppa 			
Scandic-hotelli ja Hilton–hotelli
Solaris-kylpylät				S-ryhmän hotelliketjut
Strand Spa & konferenssihotelli		
Suomen Hostellijärjestö
White Dream CenterWhite 		
Yyterin kylpylä
Kalajoen kylpylähotelli Sani
ja kylpylä SaniFani
Matkat
• alennuksia myöntävät  Eckerö Line, Tallink-Silja, Viking Line.
Katso kaikki jäsenedut www.jytyliitto.fi > Jäsenyys > Jäsenedut

TUETUT LOMAT 2017
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamia tuettuja lomia voi hakea yksin tai
perheen kanssa ne henkilöt, jotka eivät ole olleet tuetulla lomalla vuoden 2015
jälkeen. Loman myöntämiseen vaikuttavat sosiaaliset, taloudelliset, terveydelliset perusteet sekä huomioidaan muut lomantarvetta osoittavat tekijät. Lomat
toteutetaan Veikkaus / Ray:n tuella ja yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
Valinnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen ohjeita. Lomajärjestö valitsee tuen saajat, myönteisestä päätöksestä
ilmoitetaan n. kuukautta ennen toivottua lomaa. Lomakohde lähettää n. 2 viikkoa ennen loman alkua kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin lomasta. Lomatuen
hakeminen ei edellytä liiton jäsenyyttä.
Katso tarkemmat tiedot www.jytyliitto.fi > Jäsenyys > Hyvinvointilomat

MEILLE ON TÄRKEINTÄ ETTÄ LÄHDET LIIKKEELLE.
JOS ET TIEDÄ MITEN, ANNA MEIDÄN AUTTAA.
Aikuisten 1.askel-hyvinvointijakso tarjoaa mahdollisuuden omien voimavarojen
kartoittamiseen, kuuntelet itseäsi ja kehoasi. Luonto, lepo ja liikunta ovat elementteinä liikkeelle lähdössä. Irrottaudut miettimään, mitkä voivat olla ensimmäisiä askeleita omaan hyvään arkeen ja kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan.
Jaksot on tarkoitettu työikäisille, työsuhteen ulkopuolisille kuten ammatinharjoittaja, yrittäjä, työnhakija, lomautettu, freelancer.
Mikäli haet pariskuntana, riittää kun toinen teistä on työsuhteen ulkopuolinen.

KESÄN JAKSOT NYT HAETTAVANA!
Vaikka tuuli tuivertaa ja pakkanen pyrki paidan alle, on nyt hyvä aika hakea PHT:n
perhejaksoille.
Käy katsomassa mitä kesäksi on tarjolla!
Lue lisää http://pht.fi

Viime vuosi oli tapahtumarikas kaikin puolin. Saimme
nauttia mm. Kulttuurimatkasta Helsinkiin, perhetapahtumasta Jätkänkämpällä ja syysillan Ysäriristeilystä Kallaveden aalloilla.
Toisaalta työelämän tuomat muutokset haastoivat meidät
miettimään tulevaisuuden työelämää uudella tavalla.
Työmarkkinakoulutuksessa nousi esille ajatus:
” Muutos on mahdollisuus”.
Sopivan määrän muutoksia pystyy niinsanotusti hallitsemaan. Oletko saanut vaikuttaa työpaikan muutoksiin vai ovatko muutokset tapahtuneet organisaatiossa
ylhäältä alaspäin?
Uutena muutoksena nostan esille kilpailukykysopimuksen, jossa vuosittainen
työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.
Pidennys tulee voimaan, kun uusi sopimuskausi alkaa.
Kunnalla 1.2.2017 voimaan tuleva työajan pidennys toteutetaan säännöllisen
viikoittaisen työajan pidentämisellä 30 minuutilla viikossa. Osa-aikaisilla tämä
pidennys on samassa suhteessa kuin työaika on täydestä työajasta.
Tänä vuonna Jyty Kuopion päätapahtuma on 21. - 23.4. oleva Tallinnanmatka.
Tämän lisäksi teemme mm. perheretken Vesileppikseen, rentoudumme työhyvinvointipäivillä ja risteilemme Kallavedellä niin kuin aikaisempinakin vuosina.
Tehdään yhdessä tästä vuodesta antoisa ja rentouttava!
Hyvää kevään odotusta!
Päivi Elovirta

VARAPUHEENJOHTAJALTA

HEI KAIKILLE!

TYKKÄÄ MEISTÄ!
www.facebook.com/Jytykuopio

@

LIITY POSTITUSLISTALLE!

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

JÄSENETU
FINNKINON
ELOKUVALIPUT 7 €/KPL,
MAX. 5 KPL/VUOSI.
TILAUKSET
ANNELI SALMINEN
044 761 1595
TOIMISTO@JYTYKUOPIO.FI

TYHY

JYTYN ITÄ-SUOMEN ALUEEN
TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT
KUOPIOSSA 6. - 7.5.2017
Yhdistys sponsoroi myöhemmin
ilmoitettavalla tavalla!
Seuraa ilmoittelua kotisivuilla.

JYTY KUOPIO RY:N TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT
Ilmoittautuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on sitova.
Ilmoittamalla esteestä vältyt ylimääräisiltä peruutuskuluilta.
Omavastuun maksamatta jättäminen tai tapahtumasta poissaolo
ei ole peruutus.

Kansikuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Anja Komulainen

2017

VUOSI TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

TAMMIKUU

KESÄKUU

18. - 19.1.
Luottamusmieskoulutus I, Kuopio

17.6.
Perheretki, Vesileppis Leppävirta

HELMIKUU

ELOKUU

7.2.
Lm & pj neuvottelupäivä, Joensuu

Kasariristeily Kallavedellä

22.2.
Lm & pj, Kouvola

SYYSKUU

24.2.
Savusaunailta, Rauhalahti Jätkänkämppä
Syssäys kaikille kotiin
MAALISKUU
16. - 17.3.
Luottamusmieskoulutus, Kuopio
18. - 19.3.
Enemmän irti Jytystä, Kuopio
18. - 19.3.
Yhdistystoiminnan peruskoulutus,
Kotka
HUHTIKUU
4. - 6.4.
Luottamusmieskoulutus II, Mikkeli
5.4.
Yhdistyksen kevätkokous
21. - 23.4.
Tallinnan matka
TOUKOKUU

6. - 7.9.
Luottamusmieskoulutus I, Kuopio
Syssäys kaikille kotiin
LOKAKUU

4. - 5.10.
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien
tapaaminen, Mikkeli
21. -22.10.
Yhdistyspäivät, Rauhan kylpylä
Lappeenranta
Elokuvailta
MARRASKUU
14. - 16.11.
Luottamusmieskoulutus II, Lappeenranta
30.11.
Stipendien hakuaika päättyy
Yhdistyksen syyskokous
JOULUKUU
Pikkujoulut

6. - 7.5.
Työhyvinvointipäivät, Kuopio
Jytyliiton/aluetoimiston järjestämää koulutusta

Ilmaistapahtuma Jyty Kuopion jäsenille

HOTELLIMATKA TALLINNAAN 21.-23.4.2017
- 2 YÖTÄ HOTELLISSA!
Hinta sisältää
• bussikuljetukset Helsinkiin ja takaisin, oma bussi
• laivamatkat Tallinnaan ja takaisin Tallinkin Shuttle-aluksilla
• hotellimajoitus Viru hotellissa, kaksi yötä
• aamiaiset hotellissa
• pääsy Virun Cafe Amigo -yökerhoon
• bussi mukana Tallinnassa.
Aikataulut:
		
		
		

MATKAN HINTA
150 €/HENK.
JOKA SISÄLTÄÄ
MATKAT JA MAJOITUKSEN 2HH

Lähtö Siilinjärven linja-autoasemalta klo 5.30
Lähtö Kuopiosta Maljalahdenkadulta klo 6.00
Lähtö ABC-Pitkälahti
klo 6.10
Laiva Helsinki 13.30
Tallinna 15.30

Hotellista lähtö sunnuntaina 23.4.2017 klo 10.00
		

Laiva

Tallinna 13.30

HYVINVOINTITOIMIKUNTA

MATKAN
H
150€/HENK.
SISÄLTÄÄ MA
JA MAJOITU
2HH

Helsinki 15.30

Matkalla mahdollisuus buffet-ruokailuun laivalla á 25 €/henk./suunta.
Ruokailu varataan ja maksetaan matkavarauksen yhteydessä.
Ilmoittautuminen toimisto@jytykuopio.fi 7.3. mennessä, maksujen viimeinen
maksupäivä torstai 9.3.2017. Myöhemmin tulevat varaukset/peruutukset suoraan matkatoimistoon TE-matkoille.
Lauantaina 22.4. mahdollisuus käydä Viron suurimmassa kauppakeskuksessa Úlemistessa http://tallinnaa.com/tallinnan-ulemiste-keskus ja paluumatkalla hotellille
tullessa TELE-tornissa http://www.teletorn.ee/fi/ (nousu torniin omakustanteinen)
pikalippu paikanpäällä 13 €/henk, normaalilippu verkosta 10 €/henk., ryhmälippu
(vähintään 15 henkilöä) á 9 €/henk.
Estonia-teatterissa esitetään lauantaina 22.4. G.Puccinin ooppera Tosca. Esitys alkaa klo 19.00 ja liput maksavat tällä hetkellä 32 - 43 €. Lippujen varaus matkatoimisto TE Matkat 1.2. alkaen, Katja Väisänen 017 368 2610 tai ticketmaster.fi.
Mahdollisuus käydä Lentosataman museossa. Lipun hinta 14 euroa.
OTA MUKAAN VOIMASSAOLEVA PASSI TAI KUVALLINEN HENKILÖKORTTI
(ei ajokortti tai Kela-kortti)
Mahdollisesta iltaohjelmasta sovimme matkalla. Matkanjohtajina toimivat Terttu
Turpeinen (040 415 0920) ja Tiina Hyttinen (041 466 7170).
Matkatoimisto noudattaa yleisiä valmismatkaehtoja.
P.S. Varaa iso kassi mukaan ostoksia varten tai osta sellainen paikan päältä.

