JÄSENTIEDOTE 1 / 2019

Hei Jyty Pieksämäki ry:n jäsenet!
Menneenä vuonna 2018 juhlistettiin Vuosisadan liittoa näkyvästi läpi merkkivuoden,
100-vuotis kakkukahveja tarjottiin lähes joka yhdistyksessä!
Jyty Pieksämäen kakkukahvit olivat tarjolla Poleenin takkahuoneessa kiireisen joulunalusviikon 18. päivä 22
jäsenen osallistuessa tilaisuuteen. Itä-Suomen alueasiamies Maija Kuittisen juhlavuoden viimeinen
kahvitilaisuus oli hänen mielestä erittäin onnistunut jäsenten keskustelujen ja kysymysten pohjalta. Maijan
sanoin: ”Tilaisuus jätti minuun lämpöisen tunteen, tästä on hyvä jatkaa voimaantuneena Uuteen Vuoteen
2019”.
Kuntatyöpaikkoja ja työntekijöitä palkittiin 17.1.19 tuloksellisesta työelämän kehittämistyöstä sekä
kehittämismyönteisyydestä. Palkintojenjako liittyy vuonna 2018 toteutettuun Tekoja Tiskiinhaastekampanjaan. Monissa palkituissa teoissa oli pyritty parantamaan työyhteisön hyvinvointia sekä
kehitetty palveluja ja prosesseja sujuvimmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.
Käy tutustumassa esim. 7. kategorian teoista Pieksämäen kaupungin palkittu Työsuojelu ruohonjuuritasolle!
Kaikille toimialoille löytyy palkituista jotain kehittämistekoja otettavaksi
vaikka seuraavaan palaveriin yhteisesti pohdittavaksi. Kts. www.kunteko.fi/tekoja-tiskiin
Jytyn upeassa 100-vuotis juhlalehdessä 7/2018 on paljon luettavaa, josta haluaisin poimia
arkkipiispa Tapio Luoman viisaita lauseita työelämästä:
- Luottamus on tärkeä työyhteisön sosiaalinen liima. Se muodostaa työpaikasta joukkueen, jossa
kaikki tahtovat toisilleen hyvää, avoin vuorovaikutus lisää luottamusta.
- Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen on tärkeää. Ymmärrys toisia kohtaan syntyy
vuoropuhelusta. Työpaikalla ihmisen persoonasta näkyy vain jäävuoren huippu.
Arvostakaamme ja kunnioittakaamme ihmistä sellaisena kuin hän on.
- Hyvän työpaikan piirteisiin kuuluu myös hyvä johtaminen ja se, että työ tarjoaa mahdollisuuden
kokea osallisuutta, eli olla osa suurempaa kokonaisuutta.

Hii o hoi, astu laivaan! Osallistutaan Jytyn vuoden 2019 merkittävimpään jäsentapahtumaan – Jytyn
Megaristeilylle Tukholmaan 3-5.5.2019! Tämä Megaristeily korvaa Syyspäivät, joita ei enää järjestetä
ainakaan nykyisessä laajuudessaan. Tässä jäsentiedotteessa, sekä Jytyliiton sivuilla tietoa Megaristelystä.
Olkaa yhteydessä rohkeasti yhdistyksemme toimijoihin esim. hyvillä ehdotuksilla virkistystoimintaan, osallistukaamme myös hyviin Jytyn koulutuksiin!
Tässä muutoksien myllerryksessä toivotan kaikille Voimia ja pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää
huolta!
☺ Ylpeänä jytyläisyydestä Teitä tervehtien:
Merja Hirvonen
puheenjohtaja
Jyty Pieksämäki ry
044 7995200
merja.hirvonen@pieksamaki.fi

Jyty Pieksämäki ry:n toimihenkilöt ja hallitus vuodelle 2019
Puheenjohtaja

Hallitus

Merja Hirvonen
merja.hirvonen@pieksamaki.fi
puh. 044 799 5200
Jäsen

Jari-Pekka Kemppinen, Pieksämäen kaupunki

Varajäsen

Tiina Hämäläinen, Matti ja Liisa Koti Oy

Jäsen

Eija Tikkanen, Pieksämäen kaupunki

Varajäsen

Irma Mäkelä, Pieksämäen kaupunki

Jäsen

Pirjo Oksanen, Pieksämäen kaupunki

Varajäsen

Aapo Karjalainen, Pieksämäen kaupunki

Jäsen

Anne Tarvainen, Pieksämäen kaupunki

Varajäsen

Sari Niskala, Pieksämäen kaupunki

Jäsen

Harri Kalla, Pieksämäen kaupunki

Varajäsen

Inka Luostarinen, Pieksämäen kaupunki

Jäsen

Kaija Viljakainen, Pieksämäen kaupunki

Varajäsen Heli Pettinen, Etelä-Savon ammattiopisto
Varapuheenjohtaja

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

Sihteeri, tiedottaja,
raha/jäsenasiainh.

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

Koulutusvastaava

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

Nuorisovastaava/
Koulutiedottaja

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

VIRKISTYSTOIMINTA 2019

Yhdistys järjestää matkoja tapahtumiin, esim. teatteriesityksiin. Seuraa
ajankohtaista-osiota Jyty Pieksämäki ry:n nettisivuilla ja sähköpostitse
jaettavia tiedotteita!
Yhdistyksen hallitus päätti, ettei vuodelle 2019 koota erillistä
virkistystoimikuntaa, vaan hallitus käsittelee virkistystoiminnan asiat.
Toivommekin jäsenistöltä ehdotuksia ja ideoita matkoihin yms!
Liikunta- ja kulttuuriavustus
Jyty Pieksämäki ry:n jäsenten liikunta- ja kulttuuriavustus on 30€ / 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. 30
euroa / vuosi.
Lomake ja lisätietoja löytyy yhdistyksen sivuilta
http://www.jytypieksamaki.fi/liikunta-ja-kulttuuriavustukset/

Luottamusmiehet 2019-2020
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

Jäsenmaksut 2019
JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 21.11.2018 pidetyssä
yhdistyksen syyskokouksessa 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta
sisältäen matkavakuutusedun ja ilmaisen kalenterin sitä haluaville.
Palkattoman ajan jäsenmaksu on 5 euroa/kk.
Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa / vuosi.
Kannatusjäsenmaksu on 36 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

Kaija Viljakainen on osallistumassa, Kaijaan yhteyttä jos kiinnostaa lähteä
mukaan kaija.viljakainen@pp.inet.fi 050 592 7272, 040 516 3756

Alueelliset työeläkekoulut vuonna 2019

Koulutuksien teemana on eläkepolitiikan tulevaisuus, eläkkeiden rahoitus ja kestävyys sekä
eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat.
Vastaamme mm. kysymyksiin:
•

Mistä puhutaan eläkepolitiikassa juuri nyt ja miksi?

•

Minkälaiset periaatteet ohjaavat, kun päätöksiä tehdään eläkeuudistuksia tehdessä?

•

Miten eläkkeet rahoitetaan ja mikä kaikki siihen vaikuttaa?

•

Riittääkö rahat tuleviin eläkkeisiin?

•

Miten eläke karttuu?

•

Mitä eroa on alimmalla vanhuuseläkeiällä ja tavoite-eläkeiällä?

•

Kenelle OVE on tarkoitettu?

•

Mitä kaikkea kannattaa huomioida, kun suunnittelee eläkkeelle jäämistä?

Työeläkekoulut ovat tarkoitettu palkansaajajärjestöjen luottamusmiehille,
työsuojeluvaltuutetuille,
liitojen toimihenkilöille ja hallinnon jäsenille, aktiiveille sekä jäsenille.

Ilmoittautumiset linkin https://www.lyyti.in/Alueelliset_tyoelakekoulut_2019 kautta tai telan
verkkosivuilta: https://www.tela.fi/koulutuskalenteri/tyoelakekoulu/alueelliset_2019
Viime vuonna tavoitimme työeläkekouluissa (eri teema) yli 700 hlöä. Ilmoittaudu heti,
tilaisuudet täyttyvät nopeasti.
Ilmoittaudu jonoon, jos tilaisuus on ehtinyt täyttyä jo.

Kevät 2019:

Kuopio
keskiviikko 20.2.2019 klo 17.15-20.00
Sokos Hotel Puijonsarvi
Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio
Ilmoittaudu 13.2. mennessä.

Joensuu

Asiantuntijat:
•

Katri Ojala, johtava asiantuntija, Akava

•
•

Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja, Tela
Barbro Lillqvist, koulutuspäällikkö, ETK

Asiantuntijat:

keskiviikko 27.2.2019 klo 17.15-20.00

•

Tuuli Glantz, sosiaalipoliittinen asiantuntija,
SAK

Sokos Hotel Kimmel
Itäranta 1, 80100 Joensuu

•
•

Janne Pelkonen, erityisasiantuntija, Tela
Anna-Stina Toivonen, kouluttaja, ETK

Ilmoittaudu 20.2. mennessä.

Mikkeli
keskiviikko 6.3.2019 klo 17.15-20.00
Sokos Hotel Vaakuna
Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli
Ilmoittaudu 27.2. mennessä.

Kouvola

Asiantuntijat:
•

Katariina Murto, johtaja, STTK

•

Outi Aalto, johtava lakiasiaintuntija, Tela

•

Marina Sirola, kouluttaja, ETK

Asiantuntijat:

keskiviikko 13.3.2019 klo 17.15-20.00

•

Tuuli Glantz, sosiaalipoliittinen asiantuntija,
SAK

Sokos Hotel Vaakuna

•

Elina Laavi, yhteiskuntasuhteiden päällikkö,
Tela

Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola

•

Barbro Lillqvist, koulutuspäällikkö, ETK

Ilmoittaudu 6.3. mennessä.
Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, puh 010 680 6724, tilaisuudet@tela.fi.

Tervetuloa Jytyn Megaristeilylle 3.-5.5.2019!
M/S Silja Symphony
(Helsinki - Tukholma - Helsinki)
Tule yhdessä työkavereidesi kanssa Jytyn vuoden 2019 merkittävimpään
jäsentapahtumaan - Jytyn Megaristeilylle Tukholmaan 3.-5.5.2019. Laivana toimii upea
Silja Symphony. Megaristeily on luento- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu niin
Jytyn jäsenille ja yhdistystoimijoille kuin päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Tätä
reissua ei kannata jättää väliin! Laiva on lastattu Jytyllä, joten ilmoittaudu heti, ettet jää
rannalle!
Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa työelämää, hyvinvointia ja
yhteiskuntaa koskevista aiheista, ammattialakohtaamisia sekä tietysti ripaus viihdettä ja
virkistäytymistä. Tämä on tilaisuus verkostoitua ja tavata muita ympäri Suomea
saapuneita jytyläisiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily

Jyty Pieksämäki ry tukee osallistuvia jäseniä 50 eurolla kuittia vastaan.

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

