


HELMIKUU

7. - 8.2.
Jyty: Luottamusmiesten perusopinnot 1, 
Kouvola

14.2.
Jyty: Luottamusmiesten ja puheenjohta-
jien neuvottelupäivä, Kuopio

28.2.
Elokuvailta, Finnkino Scala

Syssäys kaikille kotiin

MAALISKUU

17. - 18.3.
Jyty: Enemmän irti Jytystä, Kuopio

17. - 18.3.
Jyty: Jytyä oppilaitoksiin, Kuopio

20. - 22.3.
Jyty: Luottamusmiesten perusopinnot 2, 
Kuopio

28.3.
Yhdistyksen kevätkokous

HUHTIKUU

18. - 19.4.
Jyty: LM-teemakurssi, Kuopio

20.4.
Jyty: LM-teemakurssi, Kuopio

 

TOUKOKUU

5. - 6.5.
Jyty: Yhdistyspäivät, Rantasalmi

Perhetapahtuma, kauppatori

SYYSKUU

7. - 9.9.
Jytyn Syyspäivät, Tampere

26. - 27.9.
Jyty: Luottamusmiesten ja puheenjoh-
tajien neuvottelupäivät, Kuopio

Syssäys kaikille kotiin

LOKAKUU

6.10. 
100-vuotisjuhlat ja juhlien jatkot

27. - 28.10.
Jyty: Työhyvinvointipäivät, Heinola

MARRASKUU

30.11. 
Stipendien hakuaika päättyy

Yhdistyksen syyskokous

Teatteri tai konsertti 
marras - joulukuu, Kuopio

VUODEN 2018 TAPAHTUMIA
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Viime vuosi oli Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuo-
si, jota juhlittiin näyttävästi Suomessa ja  maailmalla.  Ai-
hetta juhlaan on myös tänä vuonna kun Jytyliitto sekä Jyty 
Kuopio saavuttavat 100 vuoden iän. 

Kuopion Kunnallisvirkamiesyhdistys r.y:n syntysanat 
lausuttiin marraskuussa 1917 eli Suomen itsenäistymisen 
aikaan. Varsinainen perustava kokous, josta yhdistyksen 
toiminnan katsotaan alkaneen, pidettiin 4.10.1918. Jäsen-
luettelon mukaan yhdistykseen kuuluivat silloiset kaikki 
kaupungin virkamiehet ja -naiset. 

Liitto perustettiin virallisesti Tampereella 7.12.1918 
Suomen kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliiton nimellä, jonka perustajajä-
seneksi kirjattiin myöskin Kuopion Kunnallisvirkamiesyhdistys r.y. Liiton virallisia 
perustajayhdistyksiä oli kuusi eli Kuopio, Lahti, Pori, Tampere, Turku ja Vaasa. 

Kun tutustuu Jyty Kuopion historiikkiin niin voi ylpeänä todeta, että paljon 
asioita on vuosikymmenten aikana yhdistyksen toimesta tehty ja käynnistetty. 
Alkuvuosina toiminta keskittyi suurimmaksi osaksi palkka-asioiden hoitoon. 
Palkka- ja työsuhteen ehdot työllistävät edelleen, joskin tänä päivänä huoleh-
ditaan kokonaisvaltaisemmasta hyvästä työsuhde- ja toimeentuloturvasta, joka 
käsittää hyvinkin laajan edunvalvontatyön sekä työhyvinvointiin liittyvistä asiois-
ta.

Yhdistyksen historiikki, joka on kirjoitettu vuoteen 2008 saakka on luettavis-
sa  nettisivuillamme www.jytykuopio.fi. Historiikin jatko-osa vuosilta 2009 - 2018 
julkaistaan 4.10.2018, jolloin on yhdistyksen virallinen perustamispäivä. Jäsenis-
tön ja kutsuvieraiden yhteistä 100-vuotisjuhlaa vietämme kaupungin juhlavas-
taanotolla Kuopion kaupungintalolla 6.10.2018. Juhlan jatkot vietetään viihteel-
lisissä merkeissä Ohjelmaravintola Maximissa. 

Yhdistyksen tapahtumat keskittyvät juhlavuoteen. Tapahtumista tarkemmin 
tietoa yhdistyksen kotisivuilla (www.jytykuopio.fi) ja toisaalla tässä lehdessä ole-
vassa tapahtumakalenterissa sekä vuoden aikana ilmestyvissä tiedotteissa sekä 
Syssäyksissä. 

Muita toiminnan painopisteitä ovat syksyllä järjestettävät  luottamusmiesvaa-
lit,  sote- ja maakuntauudistuksen 2020 valmistelu,  yhdistysrakenteen muutok-
set sekä valmistautuminen tulevien vuosien muutoksiin sekä edunvalvontatyö.
Jytyliiton  järjestämiä päätapahtumia ovat Jytyn syyspäivät 7. - 9.9.2018 ja Maa-
kuntaseminaari 2018 -luottamusmiestapaaminen 5. - 7.9.2018 Tampereella sekä 
Helsingissä pidettävä juhlaseminaari sekä juhlavastaanotto 28.11.2018.

Hyvää 100-vuotisjuhlavuotta Jyty Kuopion jäsenille ! 

Anja Komulainen
puheenjohtaja

Jyty Kuopio ry

1918 - 2018

JYTY KUOPIO
100 VUOTTA
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APalataan hetkeksi joululaulun tunnelmaan: ”lunta tulvillaan 

on raikas talvisää”. Mielestäni tämä joululaulun kohta on 
monessa mielessä kuvaava. Uusi vuosi vaihtui lumisissa 
tunnelmissa. 

Monessa paikassa lunta on saattanut tulla tupsahtaa tu-
paankin asti. Sote- ja maakuntauudistusta seuratessani voi-
si sanoa, että lunta on tullut tupaan. Uudistusta on sorvattu 
jo pitkään. Tällä hetkellä erityisesti valinnanvapautta kos-
kevaa lakiesitystä hiotaan kaikille toimivaksi. Toivottavasti 
pohjalla on ajatus, siitä että hiljaa hyvää tulee.

Toisena mielenkiintoisena asiana tänä vuonna odotamme syksyn työehtosopi-
muksen tuloksia. Kaikki kunta-alan sopimukset päättyvät 31 tammikuuta. Itse 
toivon yleiskorotusta eli palkankorotus kaikille. Pitkän syksyn jälkeen olisi moti-
voivaa aloittaa työn aherrus tietäen, että palkkapussi on hiukan isompi. 

Joka tapauksessa voimme olla iloisia siitä, että olemme menossa kevättä kohti ja 
uudet polut odottavat meitä.

Hyvää alkanutta vuotta!

Päivi Elovirta
varapuheenjohtaja

LUNTA TUPAAN?

MITEN TOIMIA TYÖPAIKALLA
ONGELMATILANTEESSA?

Lähin kontaktihenkilösi on työpaikallasi 
toimiva Jytyn luottamusmies.

Keskustele ensin asiasta esimiehesi 
kanssa.

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

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

MITEN TOIMIA TYÖTTÖMYYDEN
UHATESSA?

• Ota yhteys työpaikkasi luottamus-
mieheen ja kysy häneltä neuvoja

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

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

«

«

«
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ÄUusi vuosi on jo lähtenyt taas vauhdilla käyntiin. Sen verran 

kuitenkin palaan menneeseen, että viime vuoden lopulla 
käytiin työsuojeluvaalit ja valitut työsuojeluvaltuutetut ovat 
aloittaneet uuden neljä vuotta kestävän kauden tehtävis-
sään. Heidän tehtävänsä vaativassa työelämässä on meille 
kaikille tärkeä. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 
tekevät myös jatkuvaa yhteistyötä asioiden ja ongelmien 
hoidossa.

Tämän vuoden alun odotetuin asia on miten työehtoso-
pimusneuvottelut etenevät kunta-alan osalta. Vanha sopimus päättyi 31.01. ja 
uudesta käydään tiukkoja neuvotteluja koko ajan.

Kunta-ala tavoittelee sopimusratkaisua, joka painottaisi yleiskorotusta. Palk-
karatkaisun on noudatettava vähintään yleistä työmarkkinoilla syntyvää linjaa. 
Tuottavuutta on jatkuvasti parannettu koko julkisella sektorilla niin meillä täällä 
Kuopiossa kuin koko maassa. Kunta-alan työntekijöiden ansiokehitystä on hei-
kentänyt myös määräaikainen lomarahaleikkaus, joka oli osa KIKY-ratkaisua.

Toivotaan että sopimukseen päästään ja ostovoima myös kunta-alan työnteki-
jöillä saadaan kääntymään takaisin nousuun. Neuvottelujen etenemisestä ja so-
pimuksesta tiedotetaan lisää heti kun päätöksiä on saatu tehtyä.

Tänä vuonna on Jyty Kuopio täyttää 100 vuotta. Meillä on erilaisia tapahtumia 
vuoden aikana ja syksyllä virallinen juhlatilaisuus. Tervetuloa mukaan tapahtu-
miin.

Yhdessä on hyvä jatkaa työn, mutta myös välillä juhlan merkeissä.

Onnea ja menestystä vuodelle 2018 teille kaikille!

Juha Hujanen
pääluottamusmies

SOPIMUSKEVÄT

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



HEI SINÄ TULEVA 

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä yhdistyksemme Jyty Kuopio ry:n 
agentiksi. Saat opastuksen toimintaan ja pääset nauttimaan mukavasta 
yhdessäolosta rentouttavien tapahtumien parissa.

Mitä tämä nyt sitten pitää sisällään? 

Nuorisoagenttimme kehittelee yhdistyksemme alle 37-vuotiaille jäsenil-
le tapahtumia (elokuvailtoja, konsertteja tms).
Otahan yhteyttä niin kerron lisää!

Päivi Elovirta
Nuorisovastaava
paivi.elovirta@gmail.com
050 - 494 9678

NUORISOAGENTTIMME!! 

Jytyliiton valtakunnalliset

järjestetään 7. - 9.9.2018 Tampereen Pyynikillä

Ohjelmassa 

perjantaina 7.9.2018
• mukavaa yhdessäoloa, tutustumista, karaokea ym.

lauantaina 8.9.2018
• päivien avaus, leikkimielisiä kisailuja, esiintyjiä, 

sidosryhmien kojuja ym. Pyynikin kentällä (kenttälounas)
• liikuntaa, kulttuuria ja muuta mukavaa iltapäivällä
• iltajuhla ruokailuineen (yllätysesiintyjä)

sunnuntaina 9.9.2018
• tapahtuman päätös 

SYYSPÄIVÄT

KERROMME LISÄÄ
TAPAHTUMATIETOJEN TARKENTUESSA!



Jyty Kuopio ry     

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään

keskiviikkona 28.3.2018 klo 17.30

Järjestötalolla, Hapelähteenkatu 36, II kerros

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• hallituksen antama vuoden 2017 vuosikertomus ja toimenpiteet, joi-
hin se antaa aihetta

• vuoden 2017 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

• ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen

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

• jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin

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

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Jyty Kuopio ry
hallitus

Kokouskutsu



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

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

Tapio Aalto  040 575 2681
yksityissektori
yhteys@taittamo.net
 

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

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

Tiina Forsman  044 368 0193
Jätekukko Oy
tiina.forsman@jatekukko.fi

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

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

Aili-Sylvia Heiskanen 050 529 153
Kuopion kaupunki  
perusturvan ja terveydenhuoloon palvelualue

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

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

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

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

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

HALLITUS 2018
puheenjohtaja
Anja Komulainen  044 718 5403
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
anja.komulainen@kuopio.fi

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

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen



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, vetovoi-
maisuuden 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



JYTY KUOPIO RY 
HALLITUS 2013

Erkki Selkimäki 0440 571 465       Keijo Mononen 
erkki.selkimaki@kuopio.fi

Jätekukko Oy

Anna Kivilampi 044 368 0174      Tiina Forsman 044 307 2254
annakivilampi@jatekukko.fi      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
kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi

Servica, Itä-Suomen huoltopalvelut llky

pääluottamusmies
Anne Kröger 044 426 1732      luottamusmies Tuija Hietasalo
anne.kroger@servica.fi

Kuhilas Oy

Anita Jämsen
044 791 8056
anita.jamsen(a)kuhilas.fi

konsernipalvelut/ maatalouslomittajat (maatalouslomittajat ry)

”
Ammattiliittoa ja siihen kuuluvia 
työntekijöitä edustaa työpaikoilla 
luottamusmies. Luottamusmiehen 
tärkein tehtävä on valvoa työehto-
sopimuksen ja työelämän lakien 
noudattamista työpaikalla. Hän 
huolehtii siitä, että työntekijöitä 
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja 
tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa 
neuvoo ja tukee jäseniä työelä-
mässä, sen muutostilanteissa ja 
mahdollisten ongelmatilanteiden 
selvittämisessä.



TOIMIKUNNAT 2018

HYVINVOINTI

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

VIESTINTÄ

Tapio Aalto  yhteys@taittamo.net    040 575 2681
Päivi Elovirta  paivi.elovirta@gmail.com   050 494 9678
Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi    044 761 1595

TYÖVALIOKUNTA

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

YHTEISTOIMINTA

Arto Villikka   arto.villikka@kuopio.fi    044 7187 708
Päivi Elovirta  paivi.elovirta@gmail.com   050 494 9678
Kati Haapakangas kati.haapakangas@kuopio.fi   050 528 4018
Anja Komulainen anja.komulainen@kuopio.fi   044 718 5403
Ari Nissinen  ari.nissinen@sakky.fi    044 785 4839
Anneli Salminen toimisto@jytykuopio.fi    044 761 1595



Kuopion kaupungin vastaanotto 
kaupungintalon juhlasalissa 6.10.2018 klo 16 – 19. 

Tervetulomalja ja juhlapuheet
Ansiomerkkien jako
Kevyt ruokabuffet–tarjoilu sis. ruokajuomat

Ohjelma: 

Dazzling Tangobatics
Emilia Tengvall & Heikki Matero

100-vuotisjuhla 

KUTSU JYTY KUOPIO RY:N JÄSENILLE

Osallistujien toivotaan
pukeutuvan juhlavaan asuun. 

Kaupungintalolle mahtuu rajallinen 
määrä, joten ilmoittaudu pian.

Kuva: Timo Jakola

ovat Ohjelmaravintola Maxim`ssa.

Klo 19.15  - 19.45 sisäänpääsy ravintolaan ja drinkkilippujen jako 
       ( jonka jälkeen ovet suljetaan)

KLO  20 - 22 SHOW TIME 

Klo 22 seurustelua

Klo 23 juhlat päättyvät

Ohjelmaravintola Maxim´siin mahtuu 280 henkilöä.

Sitova ilmoittautuminen osoitteessa:  www.jytykuopio.fi

Ilmoittautuminen alkaa 12.2.2018 ja päättyy 5.8.2018

JYTY-JATKOT

Vapaamuotoiset100-vuotisjatkot



EDULLISIA LOMA-ASUNTOJA JÄSENILLE

Jytyn jäsenet voivat vuokrata jäsenetuhintaisia mökkejä suosituissa lomakohteis-
sa. Lomamökkien varaukset tehdään suoraan kohteesta ja lomaviikot täytetään 
siinä järjestyksessä, kun varauksia tulee. Talvikaudella hintoihin sisältyy 2 hiihto-
hissilippua laskettelukohteissa. Tarkemmat mökkiesittelyt ja ohjeet varauksien 
tekemiseen löytyvät Jytyn nettisivuilta.

LEVI

Kätkäläinen A1, 3 mk + k+s
Kätkäläinen E4, 4 mk + k + s
Kätkäläinen C2, 4 mh + k +s

RUKA

Rukanvuosseli, 57,5 m2 + parvi
Petäjätupa, 91,5 m2 + 25 m2

TAHKO

Tahkonpelto, 6 lomahuoneistoa,
70 m2 + 30 m2, vuodepaikat 8 hlölle

RÖNNÄS

2 hirsimökkiä, 49 m2 + parvi



OTA

JÄSENKORTTISI

MUKAAN!

100-vuotisjuhlaan liittyvä

LA 19.5.2018 KLO 10 - 14 

 Kuopion keskustassa

  

 Juhlan kunniaksi tarjoamme kakkukahvit.
 Tule hakemaan kahvilippusi (kahvi/mehu + Jyty 100-kakku) 
 Tarjoiluliput jaetaan toripisteessä. 
 Jäsenyys varmistetaan jäsenkortista.

Tapahtuman muu ohjelma tarkentuu myöhemmin,
seuraa ilmoittelua

Facebookissa, kotisivuillamme tai liity postituslistalle!

perhetapahtuma



Kuopion kaupungin työsuojeluvaltuutetut 2018 - 2021 on valittu. 
Tiedot löytyvät Sandrasta ja yhdistyksen sivuilta www.jytykuopio.fi

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 ole-
valla lomakkeella tai lähettä-
mällä vapaamuotoisen sähkö-
postiviestin osoitteeseen 
toimisto@jytykuopio.fi.

TAPAHTUU KEVÄÄLLÄ 2018

Työpaikkakiertue 16.5. sekä illalla osa-aluetapaaminen. 

Jytyn liittohallituksen kokous Kuopiossa 22.5.

Jytyn liittovaltuuston kokous Kuopiossa 23.-24.5.

Jytyn Itä-Suomen alueen
Sihteeri- ja hallintotyön ammattialailta 10.4.2018. 

@
JYTY KUOPIO RY:N TAPAHTUMIEN 
PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautuminen yhdistyksen järjes-
tämiin tapahtumiin on sitova. 

Ilmoittamalla esteestä vältyt ylimääräi-
siltä peruutuskuluilta.

Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen 
hyväksymää pätevää syytä peruutta-
minen tai peruuttamatta jättäminen 
antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa 
jäsenhinnan ja todellisten kustannus-
ten välisen erotuksen ilmoittautujalta.

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

TILAUKSET
ANNELI SALMINEN 
044 761 1595
TOIMISTO@JYTYKUOPIO.FI

JÄSENETU



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 palvelus-
suhteeseen 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 per-
heesi vakuutusturvan parantamiseksi. 

Muita vakuutusetuja 

Suomen edullisin henkivakuutus ja edulliset koko perheen tapaturmavakuutuk-
set Jytyn jäsenetuina. 

• Oikeusturva- ja vastuuvakuutus
• Ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta sinulla on liiton jäsenenä myös 

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

MITÄ HYÖTYÄ JA ETUJA
SAAN LIITON JÄSENENÄ? 



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 ilmai-
nen tai siitä peritään omavastuu.

Jäsentilaisuudet

• Jyty järjestää sekä alueellisesti että valtakunnallisesti paljon erilaisia tapah-
tumia. 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 jä-
senet tervetulleiksi. Osa tapahtumista on täysin maksuttomia tai niissä on 
omavastuu. 

Stipendit

• Jyty Kuopio 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 perus-

teella. 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 Lumo Vuokra-asuntojen mo-
nipuolisesta asuntokannasta.

Lehtiedut 

• Otavamedian jäsenetuna lehtiä voi tilata itselle ja lahjaksi. Otavamedia tar-
joaa  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 keskusjär-
jestö STTK:n jäsen.

Matkat

• alennuksia myöntävät  Eckerö Line, Tallink-Silja, Viking Line. 

Katso kaikki jäsenedut www.jytyliitto.fi > Jäsenyys > Jäsenedut

TUETUT LOMAT 2018

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, terveydelli-
set 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-automaattiyh-
distyksen ohjeita. Lomajärjestö valitsee tuen saajat, myönteisestä päätöksestä 
ilmoitetaan n. kuukautta ennen toivottua lomaa.  Lomakohde lähettää n. 2 viik-
koa ennen loman alkua kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin lomasta. Lomatuen 
hakeminen ei edellytä liiton jäsenyyttä.

Katso tarkemmat tiedot www.jytyliitto.fi > Jäsenyys > Hyvinvointilomat

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



JÄSENETU

LIITTYMINEN JYTYN JÄSENEKSI

• Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja JYTK:n työttömyyskassan jä-
seneksi 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 oikeal-
le kohderyhmälle sekä saamme sopimusneuvottelujen pohjaksi tietoa työnan-
tajan tai sopimusalan henkilömääristä

• jäsenenä voi tarkastella ja päivittää tietojasi liiton sähköisessä asiointijärjestel-
mässä, Jässärissä (www.jytyliitto.fi > Jässäri). Varmista, että sähköpostiosoittee-
si on ajan tasalla.

Nettikassa palvelee

• Jytyn työttömyyskassa palvelee myös sähköisesti www.jytk.fi 

Jäsenmaksu

Syyskokouksen päätöksen mukaisesti Jyty Kuopio siirtyi liittoperintään. 
Jyty Kuopion jäsenmaksu on ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 1,32% 
( josta Jytyliitolle 1,056% sisältäen työttömyyskassamaksun).
Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk ( josta Jytyliitolle 3,50 €).
Kannatusmaksu/eläkeläisjäsenen vuosimaksu 36 €.

Jytyliitto on lähettänyt työnantajille ja itsemaksaville ohjeistuksen jäsenmaksun 
suorittamiseksi
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Kuukausittain maksettu jäsenmaksu antaa oikeuden jäsenetuihin ja sillä hankit 
vakuutuksen myös työttömyyden ja lomautuksen varalle.
• tarkista jokaisesta palkkalaskelmasta, että jäsenmaksu on peritty
• jos maksat jäsenmaksun itse, pyydä liitolta tili- ja viitenumero sekä maksuoh-

jeet.

Jos et saa palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta

• ilmoita jäsenrekisteriin, jos jäät vähintään kuukaudeksi ilman palkkaa tai työt-
tömyyskassan maksamaa etuutta

• maksa euromääräinen jäsenmaksu Jytyliiton toimittaman ohjeistuksen mukai-
sesti

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 palkan-
laskijallesi valtakirja jäsenmaksun perimiseksi

• muuttaessasi työhön toiselle paikkakunnalle vaihda jäsenyytesi sillä paikkakun-
nalla toimivaan yhdistykseen.

Ryhdyt yrittäjäksi

• selvitä pikaisesti liittyminen yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Näin varmis-
tat turvasi myös tulevaisuudessa.

Eläkkeelle  

• ilmoita yhdistykselle, kun jäät eläkkeelle
• halutessasi voit jatkaa jäsenyyttä kannatusjäsenenä (eläkeläisjäsenenä), jäsen-

maksu on 36 € 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).
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HYVÄ
ELÄKKEELLE SIIRTYVÄ JÄSEN!
 
Ilmoita yhdistykselle, kun jäät eläkkeelle. Halutessasi voit jatkaa jäsenyyttä yh-
distyksen eläkeläisjäsenenä. Yhdistys perii eläkeläisjäseneltä 36 € 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 voi-
massa 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
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Jytyseniorit ry

on valtakunnallinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1999. Yhtenä perustami-
sen syynä oli mahdollistaa yhteydenpito työssä tutuksi tulleiden kesken liiton 
monissa rooleissa toimineille ja yhdistyksissä eri tehtävissä olleille jäsenille. Jytyn 
seniorijäsenenä Sinulla on mahdollisuus jatkaa yhteydenpitoa tuttuihin jytyläisiin 
ja tavata uusia. Senioreihin voivat liittyä kaikki jytyläiset eläkkeelle jäävät jäsenet.

Jytysenioreiden sähköinen esite on ladattavissa osoitteesta
https://files.acrobat.com/a/preview/6a499b20-c274-46e3-84e0-16aa19b61dac

Senioreiden kotisivut osoitteessa www.jytyseniorit.jytyliitto.net



Jyty Kuopion jäsenille ilmaistapahtuma

ELOKUVAILTA
KE 28.2.2018
FINNKINO SCALA SALI 2

Ilmoittautumiset sähköpostitse
toimisto@jytykuopio.fi

Saliin mahtuu 174 katsojaa.
Lippujen nouto toimistolta.
Leffakarkit jaetaan ovella.

Sisäänpääsy saliin kello 17.20
Elokuva alkaa kello 17.50

Emme voi vaikuttaa Kino-Mantun ohjelmavalintoihin ja 
tätä esitystä ei ole heidän ohjelmistossaan tänä keväänä.






