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Jyty Kuopio 100 vuotta

Jyty Kuopio ry täyttää 100 vuotta 4.10.2018. Yhdistyksem-
me on ollut 6 muun paikallisyhdistyksen kanssa perusta-
massa Jytyliittoa, silloista Kunnallisvirkamiesliittoa edellisen 
vuosisadan alussa. Voimme olla ylpeitä siitä. Juhlavuoteen 
valmistautuminen on jo alkanut. Juhlatoimikunta on aloit-
tanut suunnittelun ja valmistelun. Koko jäsenistön juhla on 
sovittu pidettäväksi 6.10.2018. Suunnittelu etenee syksyn 
ja alkukevään aikana.  

Lähtökohtana juhlavuoden valmistelulle, että tarjoamme jäsenille mahdollisim-
man hyviä ja laadukkaita tapahtumia.  Hyvinvointitoimikunta suunnittelee par-
haillaan tapahtumia, jotka täydentävät varsinaista juhlaa.

Myös historiikin valmistelu käynnistetään kuluvana syksynä. Uusittuun painok-
seen lisätään viimeiset kymmenen vuotta edellisen 90-vuotishistoriikin jatkoksi.

Yhtenäiseen jäsenmaksuun siirtyminen

Jytyllä on tällä hetkellä hieman yli 200 yhdistystä. Jäsenmaksuprosentit ovat ol-
leet hyvin vaihtelevat. Muissa ammattiliitoissa on suurimmalta osin jo nyt yhte-
näinen jäsenmaksu. Myös Jytyssä siirrytään yhtenäiseen jäsenmaksuun vuoden 
2018 alusta. Paikallisyhdistykset tekevät omat päätöksensä liittovaltuuston pää-
tösten pohjalta.  

Alustavana talousarviovalmistelun 2018 pohjana on Jytyliitossa yhtenäinen jä-
senmaksu 1,32 %. Jos yhdistyksen toiminnan kannalta on välttämätöntä, voi 
yhdistys poikkeuksellisesti periä korkeampaa jäsenmaksua (1,4 %). Jyty Kuopio 
päättää jäsenmaksuista omassa syyskokouksessa 23.11.2017. Meillä on siis pää-
tettävänä kaksi vaihtoehtoa, joko yleinen jäsenmaksuprosentti 1,32 tai korkeam-
pi 1,4. Jyty Kuopio ry:n hallitus esittää yhdistyksen syyskokoukselle 1,32 %:n jä-
senmaksua.  

Liittovaltuuston päätöksen mukaan Jytyn yhdistysten kannatusjäsenmaksu (elä-
keläisjäsenet) on vähintään 36 euroa/vuosi. Se on sama kuin opiskelijoiden mak-
sama jäsenmaksu. Yhdistyksen hallitus esittää, niin ikään, eläkeläisjäsenen mak-
suksi 36 euroa. Eläkeläisjäsenen vuosimaksu tulee hieman nousemaan.  



Euromääräinen jäsenmaksu tulee ole-
maan 5 euroa/kk. Kuluvana vuonna 
se on ollut 8 euroa. Euromääräistä 
maksua maksavat jäsenet, jotka ovat 
jääneet ilman palkkaa tai työttömyys-
kassan maksamaa etuutta. Varusmies- 
ja siviilipalvelusajalta jäsenmaksu on 
nolla euroa.

Olennaista uudistuksessa on myös se, 
että kaikki yhdistykset ovat jatkossa 
liittoperinnässä. Yhdistyksille palaute-
taan heidän oma osuutensa jäsenmak-
susta. Yhdistysten osuuden ja liittojä-
senmaksun suuruuden liittovaltuusto 
päättää vuosittain sääntömääräisessä 
liittovaltuuston syyskokouksessa. 

Yhtenäisen jäsenmaksun hyötyjä ovat 
mm. jäsenistön tasavertaisuus alueel-
lisesti ja toiminnallisesti, tasavertaiset 
jäsenpalvelut ja kustannuksia säästävä 
jäsenmaksuperintä. Liiton jäsenyyt-
tä on myös mahdollista helpommin 
markkinoida, kun jäsenmaksukirjo on 
selvästi aiempaa suppeampi. 

Yhdistysrakenteen muutos

Jytyliitossa tehdään linjauksia yhdis-
tysrakenteeseen niin, että yhdistykset 
olisivat isompia ja samalla kattavam-
pia. Uusia toimintamalleja on löydet-
tävä ja yhdistys- ja järjestörakennetta 
on muutettava niin, että vahva paikal-
linen edunvalvontamme säilyy ja enti-
sestään kehittyy. Pyrkimys on, että yh-
distyksiä yhdistetään ja siten saadaan 
toiminnalle lisäpontta sekä jatkuvuut-
ta toimijoiden lisääntyessä. 

Todennäköistä on, että myös Jyty 
Kuopion yhdistyksen organisoinnissa 
tapahtuu muutoksia lähivuosina. Ensi 
vuosi vietetään kuitenkin omana yh-
distyksenä ja keskitytään juhlavuoteen 
2018. 

Aurinkoista ja värikästä syksyä toivot-
taen

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

OLETKO SINÄ VUODEN HOSTELLIREISSAAJA?

Oletko intohimoinen hostellimatkaaja? Hae Vuoden 2018 Hostellireissaajaksi! Hostelli-
järjestö järjestää nyt ensimmäistä kertaa Vuoden Hostellireissaaja -valinnan. Sinustako 
ensimmäinen kunnianimen saaja? Kerro reissuistasi ja ilmoittaudu ehdokkaaksi 31.10. 
mennessä. Vuoden 2018 Hostellireissaaja palkitaan kunniakirjalla ja Finnairin 200 euron 
lahjakortilla.

Lue lisää ja hae Vuoden Hostellireissaajaksi » www.hostellit.fi

Tiesitkö, että jos kuulut johonkin PHT:n jäsenjärjestöön, voit hyödyntää Suomen Hostel-
lijärjestön jäsenedut:
- 10 % majoitusalennus Suomen Hostellijärjestön verkoston hostelleissa. Varaa majoituk-
sesi jäsenten omassa Hostellit.fi –onlinessa.
- 5 euron alennus kansainvälisen hostellikortin hinnasta. Hostellikortilla saat vähintään 
10 % alennuksen majoituksestasi myös ulkomailla Hostelling International-hostelleissa
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LIITTOVALTUUSTON KUULUMISIA

Uusi kausi (4 v) Jytyn liittovaltuustossa alkoi viime vuo-
den puolella. Liittovaltuuston puheenjohtajana toimii Jani 
Loponen Jyty Joensuu ry:stä ja itse olen liittovaltuustossa 
toista kautta. Liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuo-
dessa, ellei ylimääräiseen kokoukseen ole tarvetta esim. 
työehtosopimusneuvottelujen aikana. Uuden valtuuston 
kokoonpano on 43 henkilöä entisen 64 sijaan. Valtuutet-
tujen määrän väheneminen on ollut toimiva ratkaisu, pys-
tymme entistä paremmin tekemään yhteistyötä ja toimi-
maan nopeammin asioiden niin vaatiessa. 

Ensimmäisessä liittovaltuuston kokouksessa 23.–24.5. oli päätettävänä jäseniin ja 
yhdistyksiin vaikuttavia asioita. Liittovaltuusto päätti yhtenäisestä jäsenmaksusta 
ja liittoperintään siirtymisestä kaikkien yhdistysten osalta vuodesta 2018. Asiasta 
käytiin laaja, erilaisia näkemyksiä sisältänyt, mutta rakentavassa hengessä suju-
nut keskustelu, jonka pohjalta kompromissi syntyi. 

Koska yhtenäiseen jäsenmaksuun siirtyminen aiheuttaa muutoksia Jytyliiton 
sääntöihin 1.1.2018 alkaen, valmistellaan sääntömuutokset niin ikään kuluvan 
vuoden syysvaltuustolle.

Tulevien vuosien strategiaa

Liittohallitus esitteli valtuutetuille liiton strategian tuleville vuosille. Siihen liit-
tyy yhtenä osana yhdistysrakenteen muutokset. Tulevina vuosina haemme koko 
Suomessa mallia, jossa pyrimme alueilla toimivien pienten yhdistysten liittymistä 
yhteen. Näen asian hyvänä, koska silloin yhdistysten toiminta turvataan ja aktii-
visia toimijoita riittää paremmin.

Muutoksissa on kyse myös taloudellisista asioista, niin Jytyliitossa kuin yhdistys-
ten osalta. Säästöjä haetaan henkilöstömäärien vähentämisellä ja monilla muilla 
keinoilla.

Sote- ja maakuntauudistus 2020

Sote- ja maakuntauudistusten voimaan tulo on siirretty lakien valmistelujen 
vuoksi vuoteen 2020. Uudistukset tulevat vaikuttamaan esim. siirtyvän henkilös-
tön palvelussuhteisiin. Henkilöstöjärjestöt ovat mukana eri työryhmissä ja neu-
votteluissa turvaamassa työntekijöiden asemaa jo valmistelun aikana.



Työehtosopimusneuvottelut

Syksyn työehtosopimusneuvottelut 
käydään liittokierroksena. Paikallisyh-
distyksiltä on kysytty sopimustavoit-
teet tulevalle kierrokselle. Jyty Kuopio 
esitti tärkeimmäksi tavoitteeksi euro-
määräisen palkankorotuksen kaikille 
työntekijöille.

Kuopio - talousarvio 2018

Kuopion kaupungin vuoden 2018 ta-
lousarvion valmistelu etenee tiukoissa 
raameissa edellisvuosien tapaan. Pal-
velualueet ovat tehneet ensimmäiset 
esityksensä, joita aletaan käydä läpi ja 
hakea lopullista yhteistä kokonaisuut-
ta talousarviolle.

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

JOULUN JA UUDENVUODEN PERHEJAKSOT HAETTAVISSA NYT!

Vaikka kesä ei tänä vuonna viilennystä vaatinutkaan, voi joulua ja uutta vuotta 
lähteä viettämään vaikkapa Ukkohallaan, ihanan lumisiin maisemiin!

PHT:n 1.askel-perhejaksot joululle ja uudelle vuodelle on haettavissa vielä loka-
kuun alkupuolelle asti. Mukana on paljon kestosuosikkeja ympäri maata. Ukko-
hallan matkailukeskuksessa pääsee mm. laskettelemaan koko perheen voimin. 
Pajulahden joulussa taas sirkustellaan, käydään Tapanina hevosajelulla ja tieten-
kin syödään hyvin. Luonnon keskellä Piispalassa hoidetaan jouluna kotieläimiä, 
puuhataan koko perheen voimin lumessa ja askarrellaan joulujuttuja - ja nauti-
taan tietysti upeasta luonnosta.

Mukana haussa on myös muita hyväätekeviä kohteita, kuten Imatran ja Yyterin 
kylpylät. Löydät kaikki kohteet » www.pht.fi

PHT:n 1. askel hyvinvointijaksot auttavat sinua ottamaan ensimmäisen askeleen 
elämänmuutokseen, kun tarvitset tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Muistathan tuetut hinnat: Aikuiset: 100€/aikuinen / 5 vrk (4 yötä), Lapset 6-16 v: 
60 €/lapsi / 5 vrk (4 yötä). Omavastuuhinta sisältää majoituksen, ruoat ja ohjel-
man. Työttömille aikuisten omavastuu puoleen hintaan.

Tervetuloa hakemaan!



HYVÄ ELÄKKEELLE SIIRTYVÄ JÄSEN! 

On tärkeää, että saamme tiedon eläkkeelle siirtymises-
tä. Jäädessäsi eläkkeelle, ilmoita yhdistykselle, haluatko 
jatkaa eläkeläisjäsenenä. Jäsenmaksuvelvollisuus työ-
voimajäsenenä päättyy, kun jäsenlajisi muutetaan elä-
keläisjäseneksi tai ilmoitat jäsenyyden päättämisestä. 

Eläkeläisjäseneltä peritään vuosimaksu erikseen. 
 
Jos teet töitä eläkkeellä ollessasi, ilmoita palkkasihtee-
rille ettei jäsenmaksua enää peritä palkasta. 

TÄRKEÄ TIETO JÄSENMAKSUNSA
ITSE MAKSAVALLE JÄSENELLE!

Jytyliiton kaikki yhdistykset, myös Jyty Kuopio ry, siirtyy 
vuoden 2018 alusta alkaen jäsenmaksun liittoperintään. 
Jäsenmaksut maksetaan jatkossa suoraan Jytyliitolle. 
Hoida kuluvan vuoden kaikki jäsenmaksut kuntoon, jos 
mahdollista, 31.12.2017 mennessä. Ensi vuoden mak-
suja ei tule maksaa vuoden 2017 puolella. Jäsenmaksut 
voi tarkistaa Jässäristä (www.jytyliitto.fi >Jässäri). 

Jytyn liittovaltuusto päätti, että palkasta perittävä jä-
senmaksu on 1,32 % (tai 1,4 %) ennakonpidätyksen 
alaisesta palkasta 1.1.2018 alkaen. Jyty Kuopio ry:n 
syyskokous päättää jäsenmaksun tason syyskokoukses-
sa.

Jytyn liittovaltuusto päätti myös, että euromääräinen 
jäsenmaksu on 5 €/kk 1.1.2018 alkaen. Euromääräistä 
jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka ovat jääneet vaille 
palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta.

Saat ohjeistuksen ensi vuoden  jäsenmaksusta vuoden 
loppupuolella.

Lisätietoja 
Anneli Salminen 
toimisto@jytykuopio.fi 
044 761 1595



Tervetuloa ruokailuun, joka tarjotaan syyskokouksen jälkeen. 

Ravintola Huviretki, Puijonkatu 32. 

Ilmoita osallistumisesi ruokailuun ja eritysruokavaliot 16.11. men-
nessä Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595.

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous

pidetään keskiviikkona 29.11.2017 klo 18.00
hotelli Cumulus, kokoustila, Puijonkatu 32

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2018
▪Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukaan yhdistys voi valita joko yleisen jä-

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

työttömyyskassan maksamaa etuutta.
▪ eläkeläisjäsenen kannatusmaksu on liittovaltuuston päätöksen mukaan vä-

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

• hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toimikuntien, tilintarkastajan ja muiden 
luottamustehtävien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet vuo-
delle 2018

• vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018
• vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
• valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden vara-

jäsenet
• valitaan tilintarkastajat
• valitaan yhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipii-

rin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu
• mahdolliset aloitteet
• muut kokoukselle esitetyt asiat, yhdistyslaki 24 §.

Tervetuloa!

Hallitus



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

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2017

Erovuoroiset hallituksen jäsenet

Tapio Aalto, yksityissektori

Päivi Elovirta, Kuopion kaupunki  
kasvun ja oppimisen palvelualue 

Kati Haapakangas, Kuopion kaupunki 
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Virpi Lempinen, Kuopion kaupunki 
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Jatkavat hallituksen jäsenet

Minna Halme, Kuopion kaupunki 
kaupunkiympäristön palvelualue

Jaana Huttunen, Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue

Tiina Forsman, Jätekukko Oy

Ari Nissinen    
Savon koulutuskuntayhtymä

Henkilökohtaiset varajäsenet

Margit Losoi, Kuopion kaupunki 
kasvun ja oppimisen palvelualue 

Aija Torsti, Kuhilas Oy

Aili-Sylvia Heiskanen, Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue

Elsa Kukkonen, Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Henkilökohtaiset varajäsenet

Mervi Kauhanen, Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Tiina Hyttinen, yksityissektori

Oskari Nissinen, Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue

Tarja Marin-Hakkarainen, Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue.

puheenjohtaja

Anja Komulainen, Kuopion kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue



Piikatyttösen joulupöytä 2017

Alakuappeet

Vihersalaattia
Sienisalaattia
Kurkkusalaattia
Sipulitomaattia
Rosollia
Sinappikastiketta

Savumuikkua
Katajanmarja graavattua lohta
Kylmäsavustettua haukea

Hedelmäistä kalkkuna-pastasalaattia
Lihahyytelöä

Leipee, voita
Riisipiirakoita ja munavoita

Kotjuomat (kotikalja, mehu, vesi)

Piäruuat

Joulukinkkua
Lanttulaatikkoa
Porkkanalaatikkoa
Karjalanpaistia
Perunaa
Puolukkahilloa
Talon omaa sinappia
Luumuja

 
Jäläkimakiat

Glögivanukas, vaniljavaahto
Kahvetta / Tee

JYTY KUOPION 

PIKKUJOULUT

HOTEL & SPA RESORT 
JÄRVISYDÄN 

LAUANTAINA 25.11.2017

• linja-autokuljetus TE Matkat, lähtö 
Siilinjärvi linja-autoasema klo 12, 
Kuopio Maljalahdenkatu klo 12.30

• paluumatkalle lähtö noin klo 18, 
Kuopiossa noin 19.30, Siilinjärvellä 
noin 20

• reitti moottoritien kautta, pysähdys-
paikat rampeilla ja ABC Pitkälahti.

Omavastuu 10 €, sisältää kuljetuksen 
ja ruokailun.

Olemme varanneet 100 paikkaa Jyty 
Kuopion jäsenille. Jos paikkoja jää, voi 
puolison ottaa mukaan (hinta 50 €).

Ilmoittautumiset, erityisruokavaliot 
ja maksu viimeistään 12.10.2017 
toimisto@jytykuopio.fi.
       
Ota pieni paketti (max 5 €) 
- joulupukki vierailee!

Tutustu Järvisydämeen » http://www.jarvisydan.com/fi



Lehden kansikuva Arto Villikka  •  Pikkujoulumainoksen taustakuva Tiina Hyttinen




