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Ensimmäinen vuosi uutena puheenjohtaja-
na on täyttänyt odotukseni haasteellisuu-
dellaan, ja vuosi on mennyt nopeasti paljon 
uutta oppien. Vaikka vuosi alkaa lähenemään 
jo loppuaan ja kohta hiljennymme joulun 
viettoon, on yhdistyksen hallituksella vielä 
paljon tehtävää. Yhdistyksen syyskokous jär-
jestetään 8.12.2021 Sokos Hotel Puijonsar-
vessa ja tapahtumaan on tervetulleita kaikki 
yhdistyksemme jäsenet. Muistahan ilmoit-
tautua tapahtumaan viimeistään 23.11.2021 
sähköpostilla toimisto@jytykuopio.fi.  

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä talousarvion 
laadinta on juuri nyt työnalla. Ensi vuodelle on suunnit-
teilla yhdistyksemme arvojen sekä vision kirkastaminen, 
jotta voisimme yhdistyksenä toimia entistä tehokkaammin 
ja paremmin teidän jäsenten etuja valvoen ja mukavaa yh-
teistä toimintaa järjestäen. Haluamme myös yhdistyksenä 
korostaa laadukasta jäsenhankintaa ja jäsenpalvelua.

Kysyimme teiltä jäseniltämme syyskuussa nettisivuillam-
me mielipidettä siihen, mitä tapahtumia haluaisitte ensi 
vuonna järjestettävän ja saimmekin kiitettävän paljon eh-
dotuksia teiltä. Hyvinvointitoimikuntamme ideariihi on jo 
kokoontunut miettimään ensi vuoden tapahtumia ja toi-
mintaa, ja toivottavasti saammekin ensi vuodelle järjestet-
tyä uusia mukaansatempaavia tapahtumia.

Sote uudistuksen myötä jäseniemme edun-
valvonta on nyt entistä enemmän esillä ja 
edunvalvonnan tarve on lisääntynyt sekä 
kunta- että yksityisellä sektorilla. Kuntien ja 
kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja pelastustoimen palveluksessa oleva hen-
kilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palveluk-
seen liikkeenluovutuksen periaatteiden mu-
kaisesti 1.1.2023 alkaen. Käymmekin vuoden 
2022 kuluessa yhteistoimintaneuvotteluja 
eri tehtävissä työskentelevien jäsenten siir-
tymisestä uudelle työnantajalle.

Monilla työpaikoilla on työsuojeluvaalit jo pidetty ja työ-
suojeluvaltuutetut aloittavat uuden kauden vuosille 
2022-2025. Onnittelut valituksi tulleille!

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja mukavaa joulun 
odotusta.

Terveisin 
Tiina Forsman, puheenjohtaja

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

Vuosi 2021 on kääntynyt kohti loppuaan. 
Elämä tänä vuonna on kulkenut edelleen 
koronan varjossa, mutta onneksi tilanne on 
kuitenkin kääntynyt lupaavampaan ja toi-
veikkaampaan suuntaan taudin leviämisen 
suhteen. Vastuu jokaisen omasta toiminnas-
ta on ollut tärkeä osa selviytymisessä suu-
remmista ongelmista.

Monet työntekijät ovat tehneet työtään etä-
nä ja se on tuonut aivan uuden tavan työelä-
mään, mutta samalla tavoin osa työstä on 
edelleen tehtävä lähityönä ja sekin on ol-
lut erilaista useissa paikoissa, kun on täytynyt huolehtia 
omasta ja asiakkaiden turvallisuudesta. Olette suoriutu-
neet hienosti tehtävissänne tänä vaikeana aikana. Olkaa 
ylpeitä itsestänne.

Etätyö osana tulevaa työskentelytapaa tulee varmasti jat-
kumaan tulevaisuudessa pysyvästi. Siihen on olemassa 
sekä taloudelliset ja toiminnalliset perusteet.

Edunvalvonnan osalta kerrottavana on, että kävimme ke-
väällä työnantajan kanssa järjestelyvara neuvottelut jois-
sa saavutimme kohtuullisen lopputuloksen ja korotukset 
kohdistuivat myös meidän jäsenistön palkkoihin.

Uudet työehtosopimusneuvottelut on jo aloitettu ja ratkai-
su toivottavasti löytyy kevään 2022 aikana. Se on tiedos-

sa että neuvottelut tulevat olemaan vaikeat, 
koska kunta-ala on vaikeassa tilanteessa ja 
myös uudet sopimusalat lisäävät neuvotte-
lujen vaikeutta.

Suurimpana tehtävänä vuonna 2022 on val-
mistautuminen hyvinvointialueiden tuloon/
alkamiseen vuonna 2023, jolloin koko kau-
pungin tuottama sosiaali -ja terveydenhuol-
to ja pelastustoimi siirtyy uuden toimijan 
vastuulle. Todella suuri määrä kaupungin 
henkilöstöä siirtyy uuden työnantajan pal-
velukseen sen myötä. Tämä tuo vielä paljon 
selvitettävää ja yhteistoimintaneuvotteluja 

siirtyvään henkilöstön osalta tullaan käymään vuoden ai-
kana varmasti useita. Myös meidän jäseniä siirtyy paljon 
tämän muutoksen vuoksi hyvinvointialueen palvelukseen.

Työt kuitenkin jatkuvat kaikilla samalla tavoin kuin aiem-
minkin ja tiedän että näistä muutoksista ja uudistuksista 
huolimatta mennään yhdessä eteenpäin.

Hyvää ja turvallista vuoden loppua.

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

TERVEHDYS KAIKILLE!

OLKAA YLPEITÄ ITSESTÄNNE



Jyty Kuopio ry         Kokouskutsu
    

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 
keskiviikkona 08.12.2021 klo 17.30
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Samuel-kabinetti, Minna Canthin katu 16, Kuopio.

Kulku Samuel-kabinettiin tapahtuu hotellin pääoven kautta, vastaanoton oikealta puolen Lobby-
baarin läpi. Sieltä noustaan portaat puoli kerrosta (inva-hissi käytössä), heti portaiden yläpäässä 
vasemmalla sijaitsee Samuel-tila. Paikoitus on kokousvieraille maksuton, auton rekisterinumero 
tulee syöttää Lobby-baarissa olevaan iPadiin.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2022
▪ Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukaan yhdistys voi valita joko yleisen jäsenmaksutason 

1,32 % tai erityisestä syystä 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesti 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 vähintään 36 euroa/

vuosi
▪ yhdistyksen hallitus esittää eläkeläisjäsenen vuosimaksuksi 36 €.

• Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toimikuntien, tilintarkastajan ja muiden luottamustehtä-
vien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2022

• Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2022
• Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
• Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden varajäsenet
• Valitaan tilintarkastajat

Tervetuloa!

Jyty Kuopio ry
Hallitus

Osallistujille tarjotaan kokouksen jälkeen iltapala.
Ilmoittautumiset (+erityisruokavaliot) 23.11.2021 mennessä Tiina Hyttinen, 
toimisto@jytykuopio.fi.

SYYSKOKOUKSEEN OSALLISTUVIEN 
KESKEN ARVOTAAN 2 KPL 

50 EURON ARVOISIA 
S-RYHMÄN LAHJAKORTTEJA!



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

Erovuoroiset hallituksen jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet

Tapio Aalto                                       Margit Losoi
yksityissektori                                   Kuopion kaupunki
                             kasvun ja oppimisen palvelualue
                                   
Varapuheenjohtaja
Päivi Elovirta                                    Aija Torsti
Kuopion kaupunki                                 Monetra Pohjois-Savo Oy
kasvun ja oppimisen palvelualue                

Kati Haapakangas                                 Anja Komulainen
Kuopion kaupunki                                 Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue     kaupunkiympäristön palvelualue

Virpi Lempinen                                   Tuija Ripatti
Kuopion kaupunki                                 Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue     perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
 

Jatkavat hallituksen jäsenet    Henkilökohtaiset varajäsenet
 
Ari Nissinen                                      Mervi Kauhanen
Savon koulutuskuntayhtymä                       Kuopion kaupunki
                             kasvun ja oppimisen palvelualue

Tommi Hoffren                                    Oskari Nissinen
Kuopion kaupunki                                 Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue                 kaupunkiympäristön palvelualue

Tarja Marin-Hakkarainen                          Mirja Jauhiainen
Kuopion kaupunki                                 Kuopion Steinerkouluyhdistys ry
kasvun ja oppimisen palvelualue                 

Nanny Viidanoja                                  Reetta Parviainen
                                   

HALLITUS
2021



Jyty Kuopio ry:n jäsentilaisuus 
Jouluglögiä ja pipareita joulutunnelmaa virittä-
mään tarjoillaan keskiviikkona 15.12.2021 kello 
10.00 - 17.00 yhdistyksen toimistolla, Maaherran-
katu  27, 3. krs.

Tervetuloa!

Miten sinne toiMistolle löytää?

Kongista sisään.
Mikäli nosto-ovi on alhaalla, saat sihteeriltä koodin oven avaamiseksi.
Pysäköintialueen läpi ovelle.
Portaita tai hissillä kolmanteen kerrokseen.



P        TIKKUJOULU
JÄTKÄNKÄMPÄLLÄ

Katiskaniementie 8

JYTY KUOPION

27.11.2021 KLO 18 - 24
Linja-autokuljetus Jätkänkämpälle lähtee Maljalahdenkadulta 
kaupungintalon takaa kello 17.30.

Ota mukaasi noin 5 € arvoinen lahja. Lahjasäkki on Jätkänkäm-
pällä eteisessä, jossa voit sujauttaa lahjan lahjasäkkiin.

Jos tulet omalla autolla, huomioi että auto pitää jättää 
Kylpylä-hotelli Rauhalahden parkkipaikalle!
Autoa EI SAA pysäköidä Jätkänkämpän alueelle!

Jos et tule yhteiskuljetuksella, niin Kuopion keskustasta pääsee Kylpylähotelli 
Rauhalahteen paikallisbussilla nro 7, joka lähtee torin läheltä, Tulliportinkadulta 
(pysäkin nimi Tullinkulma).



Talon smetanasilliä L, G
Sherrysilliä M, G
Sinappi-ruohosipulisilakkaa M, G
Lohiterriiniä, mätikastiketta L, G
Kala- lapin graavattua lohta, sinappi-tillikastiketta M, G
Kylmäsavulohi-katkarapumoussea L, G
Maalais-pekonipateeta L, G
Savo-Karjalan lihan leppäsavustettua porsaanseläkettä, sinappi-
timjami majoneesia L, G
Riistapyöryköitä, puolukkacremeä L, G
Appelsiinimarinoitua kalkkunanrintaa, mustaherukkahyytelöä M, G
Vihreitä salaatteja, vinegrettekastiketta M, G
Tomaatti-leipäjuustosalaattia VL, G
Rosollia, punajuurikermaa L, G
Metsäsienisalaattia L, G

Hunajaglaseerattua kirjolohta, piparjuurikastiketta L, G
Perinteistä kotimaista joulukinkkua, luumukastiketta L, G
Porkkana- ja lanttulaatikkoa L, G
Paahdettua punajuurta ja hillottua sipulia L, G
Tilliperunaa M, G

Maustekakkua L
Pikkuleipiä L
Piparkakkumoussea L, G
Kahvia, teetä



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

Hauskaa Joulua!


