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Hei Jyty Pieksämäki ry:n Jäsenet! 

Tammikuu on edennyt jo pitkälle ja päivien valoisuuden lisääntymisen huomaa joka päivä! 

Pitäisiköhän ne pihan jouluvalot viimeinkin sammuttaa…  mutta kun joka toinen päivä on talvi! 

 

Muutosta on ollut menneessä vuodessa 2016 ihan riittämiin jäsenistöllämme. 

Työtehtävät ”elävät” muutoksessa vielä jatkossakin melkein päivittäin, eli myllerrystä riittää.  

Kun työn vaativuuden arviointi on saatu osaltasi tehtyä, niin pidä huolta tehtäviesi muuttuessa, vaikka 

pääluottamusmiehen kautta, että työn vaativuuden arviointisi päivitetään ajan tasalle! 

 

”Vuoden 2019 alusta voimaan astuva sote- ja maakuntauudistus on maamme historian suurin 

henkilöstön siirto työnantajalta toiselle.  Jos uudistus toteutuu aikataulussa, puolet kunta-alan 

henkilöstöstä siirtyy maakuntakonserneihin.  Tämä operaatio, jos mikä, vaatii työpaikoille 

muutosjohtamisen hallintaa”, painotti liittomme puheenjohtaja Maija Pihlajamäki Liiton 

aluekokouksessa Seinäjoella lokakuussa 2016.  ”Jotta sote- ja maakuntauudistus toteutuisi 

mahdollisimman kivuttomasti, henkilöstön siirtojen valmistelu tulisi toteuttaa hyvää yhteistoimintaa 

noudattaen.  Työelämän murros ja sirpaloituminen lisäävät epävarmuutta työpaikkojen säilymisestä, 

mutta myös yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen välistä kilpailua”, sanoo Pihlajamäki. 

Mitä muutoksia jäsenistömme kohtaa tässä asiassa, selvinnee kahden vuoden aikana. 

 

Kiky-sopimus tuo 1.2.2017 alkaen päivittäiseen työaikaan 6 minuuttia lisää (30 min/vko) ja 

lomarahastakin leikataan 30 % pois kolmena tulevana vuonna. Tehoja pitäisi löytyä lisää, jotta selviäisi 

laajentuneista tehtäväkuvista.  Motivoiko alentunut ansio jatkamaan tehokkaampana työelämässä?  

Onko mahdoton yhtälö? Onneksi meillä useimmalla jytyläisillä ikärakenne tuo jo niin vahvan 

ammattitaidon, että olkaamme siitä ylpeitä, kyllä sen avulla näistä selvitään!   Tulkoon uusia ohjelmia 

ja tehtäviä opittavaksi, kyllä meidän ”kovalevyille” vielä mahtuu!   

Jytyliitto tarjoaa myös monipuolista ja laadukasta koulutusta jäsenilleen.   

Täsmäkoulutukset eri ammattialoille antavat voimaa jokaisen osallistujan työpäivään. 

Tutustukaa Jyty-lehden mukana tulleeseen Koulutuskalenteriin 2017 ja osallistukaamme! 

 

Virkistyminen vapaalla on tärkeää! Siksi Jyty Pieksämäki ry:n hallitus haastaa teidät kaikki jäsenet 

uudistamaan jäsenkyselyn avulla yhdistyksemme tapahtumakalenteria!   Vastanneiden kesken 

arvotaan palkinto!   Tästä ja paljon muistakin yhdistyksemme päätöksistä lisää tässä 

Jäsentiedotteessamme. 

 

 

Onnen ja Ilon hetkiä Teille kaikille toivotellen ja ollaan yhteydessä! 

 

Merja Hirvonen  Harri Kalla 

Puheenjohtaja  Pääluottamusmies  



 

Jyty Pieksämäki ry:n toimihenkilöt ja hallitus vuodelle 2017 

Puheenjohtaja  Merja Hirvonen 

    merja.sinikka.hirvonen-1@pieksamaki.fi 

    puh. 044 799 5200 

 

Hallitus   Jäsen  Jari-Pekka Kemppinen, Pieksämäen kaupunki 

   Varajäsen Kaisa Puranen, Pieksämäen kaupunki 

   Jäsen  Eija Tikkanen, Pieksämäen kaupunki 

   Varajäsen Irma Mäkelä, Pieksämäen kaupunki 

   Jäsen  Pirjo Oksanen, Pieksämäen kaupunki 

   Varajäsen Aapo Karjalainen, Pieksämäen kaupunki 

   Jäsen  Juha Hänninen, Pieksämäen Vesi Oy 

   Varajäsen Kaija Nousiainen 

   Jäsen  Harri Kalla, Pieksämäen kaupunki 

   Varajäsen Merja Aaltonen, Pieksämäen kaupunki 

Jäsen  Tiina Hämäläinen, Pieksämäen Suomi-Amerikka yhdistys 

ry. 

Varajäsen Heli Pettinen, Etelä-Savon ammattiopisto 

  

Varapuheenjohtaja Tiina Hämäläinen, 050 544 4733, hamalainentinde@gmail.com 

Sihteeri, tiedottaja,  Aapo Karjalainen, 045 634 8667, aroskeri@gmail.com 

raha/jäsenasiainh. 

Koulutusvastaava Kaija Viljakainen, 050 592 7272, kaija.viljakainen@pp.inet.fi 

Nuorisovastaava/ Eija Tikkanen, 044 512 4359, eija.tikkanen@luukku.com 

Koulutiedottaja  



 

VIRKISTYSTOIMIKUNTA 2017 

 

Kaija Nousiainen puh. 040 825 2154 kaija.nousiainen1@gmail.com 

Irma Mäkelä  puh. 0400 855 794 irma.makela@pieksamaki.fi 

Harri Kalla  puh. 044 368 6708 harri.kalla@pieksamaki.fi 

Tiina Hämäläinen puh. 050 544 4733 hamalainentinde@gmail.com 

Kaija Viljakainen puh. 050 592 7272 kaija.viljakainen@pp.inet.fi 

Virkistystoimikunta järjestää matkoja tapahtumiin, esim. teatteriesityksiin. 

Seuraa ajankohtaista-osiota Jyty Pieksämäki ry:n nettisivuilla ja 

sähköpostitse jaettavia tiedotteita! 

 

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan virkistystoimikuntaan ota yhteyttä 
Kaija Viljakaiseen puh. 050-5927272 tai 040-5163756  
 
 
Liikunta- ja kulttuuriavustus 
 

Jyty Pieksämäki ry:n jäsenten liikunta- ja kulttuuriavustus on 40€ / vuosi. 
Liikunta-avustusta voi anoa lähettämällä esim. liikuntavälineistä tai 
kuntosalikäynneistä saadusta laskusta kopion raha- ja jäsenasiainhoitajalle 
hakemuslomakkeen kanssa. 

Avustuskohteiksi käy esim. uimahallin ja kuntosalien liput, liikunta- ja 
urheiluvälineet & vaatteet... huom! Avustukseen voi liittää useamman 
"tuotteen", pääasia on kuitenkin, että avustusta maksetaan yhteensä max. 40 
euroa / vuosi. 

Lomake ja lisätietoja löytyy yhdistyksen sivuilta 
http://www.jytypieksamaki.fi/liikunta-ja-kulttuuriavustukset/ 
 

  



 
Jäsenmaksut 2017 

JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017 

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 30.11.2016 pidetyssä 
yhdistyksen syyskokouksessa 1,30 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta 
sisältäen matkavakuutusedun ja ilmaisen kalenterin sitä haluaville. 

Palkattoman ajan jäsenmaksu on 5 euroa/kk. 

Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa / vuosi. 

Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa / vuosi. Kannatusjäsenmaksu maksetaan suoraan 
yhdistyksen tilille FI57 5340 0020 0534 90 

KUN MAKSAT ITSE 

joko euromääräistä tai prosentuaalista jäsenmaksua niin huolehdi, että jäsenmaksusi 
tulee hoidettua ajallaan. 
Näin varmistat jäsenyytesi yhdistyksessä. Ota yhteys rahastonhoitajaan. 

ILMOITA MUUTOKSISTA 

kun osoitteesi tai nimesi muuttuu, tee muutos Jytyn jässärissä http://www.jytyliitto.fi 
Kun jäsenyytesi ehdot muuttuvat muuten, pidä oma yhdistyksesi ajan tasalla: 
jäsenmaksutapa muuttuu, 
työnantaja vaihtuu, nimike tai palvelussuhde muuttuu. Ilmoita yhdistyksellesi myös kun 
olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies-, 
siviilipalvelu, ulkomailla, sairasloma, työttömyys, eläkkeellä, vuorottelu- tai virka-vapaa) 
tai jos vaihdat yhdistystä. 

 

Jyty Pieksämäki ry:n Jäsenasiainhoitaja 

Aapo Karjalainen Puhelin 045 6348 667 

Sähköposti aroskeri@gmail.com 

Postiosoite 
Jyty Pieksämäki ry 
Tuohiniementie 16 A 4 
76100 Pieksämäki 

 

   



 
Luottamusmiehet 2017-2018 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 

 

Harri Kalla 

Pääluottamusmies, puh. 044368 6708/työ ja 044 280 1040 

harri.kalla@pieksamaki.fi 

 

Pääluottamusmiehen toimisto sijaitsee sairaalassa. 

Käynti pääoven kautta yhdyskäytävälle, toimiston ovessa lukee 

Luottamusmiesten työtila. 

Luottamusmiespäivä on perjantaisin. Harri paikalla klo 10 – 12 sopimuksen 

mukaan. 

 

Kirkkopalvelut ry 

Luottamusmies Jussi Häkkinen, puh. 0400 731866 

jussi.hakkinen@ptkruusu.fi 

 

Etelä-Savon Koulutus Oy 

Luottamusmies Heli Pettinen, puh. 040 305 6604 

heli.pettinen@esedu.fi  



 
Jäämässä eläkkeelle? 

Voinko olla vielä yhdistyksen jäsen, tai eroaisinko? 

Vaihtoehdot: 

– eläkeläisjäsen 

Eläkeläisjäsenyys on ilmainen, mutta yhdistyksen edut ja palvelut eivät ole käytettävissä. 

– kannattajajäsen 

Kannattajajäsen voi käyttää yhdistyksen palveluita ja etuja samalla tavalla kuin 
työvoimajäsen. Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa / vuosi, joka maksetaan yhdistyksen 
tilille FI57 5340 0020 0534 90, SUUR-SAVON OSUUSPANKKI. 

Liittovakuutukset (vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus) päättyvät sen 
vuoden lopussa, jolloin varsinainen jäsenyys päättyy, mutta kannatusjäsen voi ottaa 
jäsenetuhintaisen Ryhmäsampo Primus –henki- ja tapaturmavakuutuksen. 

Kannatusjäsenelle ei lähetetä Jyty-lehteä, ellei yhdistys sitä hänelle tilaa (10e/2014 
laskutetaan syyskuussa), jäsenkortti uusitaan neljän vuoden välein. 

Eläkkeelle jäänyt voi liittyä myös yhteistyöyhdistyksemme Jytysenioreiden jäseneksi. 
Toimitamme senioriyhdistykselle eläkkeelle jääneiden osoitetiedot jäsenhankintaa 
varten (ellei yhdistys ole sitä kieltänyt). Jytyseniorit tilaa jäsenilleen lehden. Yhdistyksen 
jäsenmaksu on 15e/2014. Ks lisää toiminnasta jytyseniorit.jytyliitto.net. 

Jytyseniorit esite (PDF) 

– eroaminen yhdistyksestä 

Eläke – ilmoituspohja (excel) 
 
Eläke- Ilmoituspohja (PDF) 

Löydät lomakkeet yhdistyksen sivuilta http://www.jytypieksamaki.fi/jaamassa-elakkeelle/ 

Täytä lomakkeeseen omat tietosi, ja lähetä se postitse jäsenasiainhoitajalle: 

Jyty Pieksämäki ry 
Tuohiniementie 16 A 4 
76100 PIEKSÄMÄKI 

   



 
Toiminta / tapahtumat vuonna 2017 

Helmikuu 

- Jääkiekko- ottelu 4.2. Kalpa - Jukurit Kuopiossa 

Maaliskuu 

-  Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 

-  Teatteriesitys Järvisydämessä, Rantasalmi 

-  Yhdistystoiminnan peruskurssi Kotkassa 18. - 19.3.  

-  Luottamusmiespäivät 11. - 12.3. 

Huhtikuu 

- Hemmotteluilta jäsenille 

Toukokuu 

- Keilausta 

- Työhyvinvointipäivät Kuopiossa 6. - 7.5. 

Kesäkuu 

- päiväretki Helsinkiin 

Heinäkuu 

- Teatterimatka 

Lokakuu 

-  I Love Me - messut Helsingissä 

-  Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät Mikkelissä 4. - 5.10. 

Marraskuu 

-  sääntömääräinen syyskokous 

-  Käsityömessut Tampereella 



 
Yhdistyksen toiminnan kehittäminen 

Järjestämme alkuvuodesta jäsenkyselyn, jonka perusteella kehitämme mm. 

yhdistyksen tapahtumakalenteria. Vastanneiden kesken arvotaan palkinto! 

Lisää asiasta seuraavassa jäsentiedotteessa! 

 

Haluatko mukaan yhdistystoimintaan? Ota yhteyttä yhdistyksen toimijoihin: 

Puheenjohtaja 

Merja Hirvonen 

merja.sinikka.hirvonen-1@pieksamaki.fi 

044 799 5200 

Raha- ja jäsenasiat, sihteeri, tiedottaja 

Aapo Karjalainen 

aroskeri@gmail.com 

045 634 8667 

 



 
Jäsenen edut 2017 

Jyty ry:n jäsenedut 

• voit vaikuttaa palkkaukseesi ja muihin palvelussuhteesi ehtoihin 
• voit kääntyä luottamusmiehen puoleen ristiriitatilanteissa ja ongelmakysymyksissä 
• saat työttömyysturvan, jos jäät työttömäksi 
• saat lainopillista neuvontaa ja oikeusapua 
• saat tukea työtaistelutilanteessa 
• saat liiton oman lehden, Jyty-lehti 
• voit osallistua koulutukseen 
• saat Ifin vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen 
• voit hakea kuntolomatukea 
• saat etuja pankkiasioissa 
• saat polttoainealennuksia 
• voit käyttää VVO-yhtymän asuntopalveluita 
• voit varata liiton lomamökkejä 
• saat edullisia hotellipaketteja 
• saat laivayhtiöiden etuja 
• liiton jäsenkortti toimii matkustajavakuutuskorttina 
• toimintaa nuorille ja opiskelijoille 

Lue lisää eduista Jyty ry:n sivuilta 
www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx 

Lisäksi Jyty Pieksämäki ry:n edut: 

• Kinomanian elokuvaliput 6,50 euroa / kpl Latomon 1. krs palvelupisteestä 
• Liikunta- ja kulttuuriavustus  40 euroa / jäsen / vuosi 
• Virkistystoimikunnan järjestämät tapahtumat 

Liikunta- ja kulttuuriavustushakemus löytyy Virkistystoiminnan 
sivulta http://www.jytypieksamaki.fi/virkistystoiminta/  

Työttömyyskassa turvaa 
Liiton jäsenenä olet vakuutettu Jytyn työttömyyskassassa. Jäsen, joka on maksanut 
jäsenmaksua vähintään 34 viikkoa ja ollut tämän ajan työssä vähintään 18 tuntia viikossa 
saa ansiosidonnaista päivärahaa jouduttuaan työttömäksi tai lomautetuksi. 

 
Liiton luottamusmies työpaikallasi ja työttömyyskassan puhelinpalvelu neuvovat, miten 
toimit, jos työttömyys uhkaa. Työttömyyskassa neuvoo sinua myös vuorotteluvapaasta 
ja koulutustukien hakemisesta. 



 
Jyty Pieksämäki ry 

 

Puheenjohtaja 

Merja Hirvonen 

merja.sinikka.hirvonen-1@pieksamaki.fi 

044 799 5200 

Raha- ja jäsenasiat, sihteeri, tiedottaja 

Aapo Karjalainen 

aroskeri@gmail.com 

045 634 8667 

Koulutusvastaava 

Kaija Viljakainen 

kaija.viljakainen@pp.inet.fi 

050 592 7272, 040 516 3756 

Nuorisovastaava, koulutiedottaja 

Eija Tikkanen 

eija.tikkanen@luukku.com 

044 5124359 

 

Lue lisää yhdistyksen ja liiton toiminnasta internet-sivuilta: 

www.jytypieksamaki.fi – www.jytyliitto.fi  

https://www.facebook.com/jytypieksamakiry  


