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Hyvää alkanutta vuotta 2020 Jyty Pieksämäki ry:n jäsenet! 

100-vuotiaalla Jytyliitolla alkanut vuosi on mennyt sopimusneuvottelujen merkeissä. 
Julkisalojen palkansaajien työehdoista sopivat järjestöt ovat irtisanoneet virka-ja työehto- 
sopimukset kunnissa, valtiolla, yliopistoissa ja Avainta-aloilla. Myös kirkon työehtosopimukset on 
sanottu irti jo aiemmin. Päätösten myötä myös työajan 24 tunnin kiky-pidennys on irtisanottu. 
Kaikki sopimukset päättyvät 31. maaliskuuta. 
Kevään neuvotteluissa julkisalaa yhdistää selkeä tavoite poistaa kaikkien henkilöstöryhmien vahvasti 
epäoikeudenmukaisiksi kokemat kiky-tunnit.  Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan Jytyn 
edustamien kaikkien sektoreiden keskiössä on myös kunnon palkankorotukset, työaika, etätyö ja 
työhyvinvointi.  Neuvottelujen etenemistä kannattaa käydä seuraamassa Jytyliiton sivuilta. 
 
Pieksämäen kaupungin yt-neuvottelut on saatu päätökseen ja niistä on tiedotettu työnantajan 
toimesta. Kahden viikon kohdennettujen lomautusten vaihtoehtona 10 pv:n palkattoman vapaan 
pitäminen vuoden 2020 aikana. Palkattoman valinnasta tulee yksi ylimääräinen palkallinen 
vapaapäivä. Viimeistään 1.1.2021 eläkkeelle siirtyviä kohdennetut lomautukset eivät koske. 
Helmikuun alkua kuljettaessa työpisteissä jo eletään henkilövähentymien ym. säästötoimenpiteiden 
tuomissa muutoksissa. 
Työtaakan käydessä kohtuuttomaksi ottakaa yhteys pääluottamusmies Harri Kallaan. 
Tiukkaa tulee olemaan yhä vähentyvillä henkilöresursseilla, voimia kaikille toivoen! 
 
Nyt on hyvä aika käydä Jytyn Jässärissä!  Osallistut lahjakortin arvontaan päivittämällä jäsentietosi 
ajan tasalle helmikuun aikana.  Jässärissä voit päivittää mm. yhteystietosi, ammattinimikkeen, 
koulutustietosi jne. 
 
Suuren suosion saanut Jytysuosittelukampanja jatkuu vuonna 2020.  Kun jäsenenä suosittelet ja 
hankit 1.1.-30.6.2020 välisenä aikana uusia varsinaisia tai opiskelijajäseniä, sinut palkitaan: 
2  jäsentä     30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 
3  jäsentä   50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 
4  jäsentä 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 
Tarkemmat tiedot tässä jäsenkirjeessämme! 
 
Muistathan, että sinulla on Jytyliiton Ifistä ottama matkavakuutus! 
Jäsenkorttisi toimii matkavakuutuskorttina, joten pidä se aina mukana matkustaessasi. 
Kun sinulla on näyttää korttisi, sopimuskumppanit laskuttavat kulut suoraan Ifiltä, eikä sinun  
tarvitse maksaa hoitokuluja itse. 
 
Hallitus toivoo teiltä hyvät jäsenet ehdotuksia tämän vuoden virkistystoimintaan! 
Osallistukaamme myös hyviin Jytyn koulutuksiin ja olkaa rohkeasti yhteydessä yhdistyksemme 
toimijoihin! 
 

Kuljetaan yhdessä JYTY-matkaa tällä hetkellä lumisessa talvessa kohti kevään ja 

kesän valoa! 

Merja Hirvonen 
puheenjohtaja -31.7.2020 saakka 
Jyty Pieksämäki ry 
044 7995200 
merja.hirvonen@pieksamaki.fi 

  



 

Jyty Pieksämäki ry:n toimihenkilöt ja hallitus vuodelle 2020 

Puheenjohtaja  Merja Hirvonen 

    merja.hirvonen@pieksamaki.fi 

    puh. 044 799 5200 

Hallitus   Jäsen  Jari-Pekka Kemppinen, Pieksämäen kaupunki 

   Varajäsen Tiina Hämäläinen, 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,  Aapo Karjalainen, 045 634 8667, aroskeri@gmail.com 

raha/jäsenasiainh. 

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

Jyty-agentti  valitsematta  



 
Palvelukseen haetaan 

Jyty-agenttia 

Jyty-agentin tehtävänä on kehittää opiskelijoiden työelämätuntemusta  

ja –osaamista omaa ammatillisuuttaan ja osaamistaan hyödyntäen sekä  

esitellä Jytyä ammattiliittona.   

 

Jyty-agenttien toteuttama oppilaitostoiminta on opiskelijoiden tapaamista 
asiantuntijaluennoilla ja erilaisissa tapahtumissa, kuten messuilla. Jyty-agentin tehtävä 
on kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä esitellä Jytyä opiskelijan 
ammattiliittona. Jyty-agenteilla on oiva mahdollisuus tavata opiskelijoita alueellaan ja 
lähentää siten opiskelijoita omaan yhdistykseen. 
 
Jytyliitto maksaa Jyty-agentille tuntikorvauksen ja matkakorvaukset 

 julkisten kulkuvälineiden mukaan. 

Agenteille korvataan luentotunnista 40€ ja messutunnista 25€. 

Lisäksi Jyty Pieksämäki ry maksaa Jyty-agentille (ent. koulutiedottaja) edellä 
mainittujen Jytyliiton maksamien korvausten lisäksi tehtävästä lisäpalkkiona 
250 €/vuosi. 

 
Jyty-agentin työ on arvokasta, sillä se kertoo opiskelijoille, mitä ammatillisuus Jytyssä 

tarkoittaa.  

Jytyliitolla on tehtävään hyvää koulutusta. 

Jyty-agentiksi voi hakea kuka tahansa Jyty Pieksämäki ry:n jäsen! 

 
Lisätietoja Jytyn nettisivulta: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/Sivut/Jyty-agentit.aspx 

 

Jyty Pieksämäki ry/Puheenjohtaja Merja Hirvonen / 044 7995200 

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus: 

 

merja.s.hirvonen@gmail.com tai aroskeri@gmail.com 
 



 

 

VIRKISTYSTOIMINTA 2020 

 

Yhdistys järjestää matkoja tapahtumiin, esim. teatteriesityksiin. Seuraa 

ajankohtaista-osiota Jyty Pieksämäki ry:n nettisivuilla ja sähköpostitse 

jaettavia tiedotteita! 

Yhdistyksen hallitus päätti, ettei vuodelle 2020 koota erillistä 

virkistystoimikuntaa, vaan hallitus käsittelee virkistystoiminnan asiat. 

Toivommekin jäsenistöltä ehdotuksia ja ideoita matkoihin yms! 

Huom! Kuopiossa on miesten maajoukkuekiekkoa Suomi-Tanska 10.4. – 

kiinnostaisiko lähteä? Ilmoita sähköpostilla aroskeri@gmail.com niin 

suunnitellaan matkaa tarkemmin. 

 
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/ 
 

  



 

 

Lähde mukaan keilaamaan 

Revontuleen Hankasalmelle 

tiistaina 21.4.2020 klo 18.00 

 

 

Käytössämme on kolme rataa. Yhdellä radalla kerrallaan 3 henkilöä. 

Keilaradat ovat käytössämme klo 18.00 – 20.00 välisen ajan. 

Lähdemme kimppakyydillä, lähtöaika klo 17.15. Lähtöpaikka 

ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

Ilmoittautuminen kaija.viljakainen@pp.inet.fi 15.3.2020 mennessä.  

Sovitaan kyydit ilmoittautumisen yhteydessä. Yhdistys maksaa 

matkan, radat ja kengät. Ruokailu on omakustanteinen. 



 
Luottamusmiehet 2019-2020 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 

 

Harri Kalla 

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

harri.kalla@pieksamaki.fi 

 

Pääluottamusmiehen toimisto sijaitsee sosiaali- ja terveyskeskuksen 

pohjakerroksessa. 

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 2020 

JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 28.11.2019 pidetyssä 
yhdistyksen syyskokouksessa 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta 
sisältäen matkavakuutusedun. 

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 

 

   



 
 

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 36 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 (10€ 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 15€/vuosi. 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  



 
Tervetuloa alueelliseen työeläkekouluun! 

  

Kevään työeläkekoulujen teemana on työeläkekuntoutus ja työurien pidentäminen. 

Vastaamme mm. kysymyksiin: 

• Miksi työurien pidentämistä tarvitaan? 

• Mitä eläkepolitiikassa tapahtuu lähivuosina? 

• Mitä on työeläkekuntoutus? 

• Jos työkyvyttömyys uhkaa, kenellä on oikeus työeläkekuntoutukseen? 

• Miten vakuutuslääkäri arvioi työkykyä? 

  
Työeläkekoulut on tarkoitettu palkansaajajärjestöjen luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille,  

liitojen toimihenkilöille ja hallinnon jäsenille, aktiiveille sekä jäsenille.  

  

      Ilmoittautumiset tästä linkistä >https://www.lyyti.in/Alueelliset_tyoelakekoulut_kevat_2020   

• Ilmoittaudu heti, tilaisuudet täyttyvät nopeasti. (Viime vuonna tavoitimme työeläkekouluissa yli 
750 hlöä.) 

• Ilmoittaudu jonoon, jos tilaisuus on ehtinyt täyttyä jo 

• Työeläkekoulujen kutsu, ohjelma sekä ilmoittautumislinkki löytyvät myös Telan verkkosivuilta: 
https://www.tela.fi/tyoelakekoulu 

  

  

Oletko jo Infokirjeen lukija? Tilaa Telan sähköisiä uutiskirjeitä: http://uutiskirje.tela.fi/ 

• Infokirje sisältää perustietoa työeläkkeestä ja työeläkejärjestelmästä. 
Se on suunnattu erityisesti ammattiliittojen aktiiveille ja kaikille eläketietoudesta kiinnostuneelle. 
Ilmestyy 4 x vuodessa. 

• Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisten joukossa työeläkealan ajankohtaiset uutiset. 
Ilmestyy 1 x kuukaudessa. 

Lisätietoja: 

koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, puh 040 5264 025, tilaisuudet@tela.fi. 

Tervetuloa mukaan! 

Ystävällisin terveisin 

Kirsi Siltanen  

 

koulutuspäällikkö 

Työeläkevakuuttajat TELA  

Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki 

p. 040 526 4025 

Twitterissä @KirsiSiltanen 

www.tela.fi 

 



 
Kevään paikkakunnat 

Mikkeli  

keskiviikko 12.2.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Vaakuna 

Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli 

Ilmoittaudu 5.2. mennessä tästä 

  

Asiantuntijat: 

•         Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden päällikkö, 

SAK 

•         Janne Pelkonen, erityisasiantuntija, Tela 

•         Liisamari Krüger, ylilääkäri, Elo 

Kouvola  

keskiviikko 19.2.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Vaakuna 

Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola 

Ilmoittaudu 12.2. mennessä tästä 

Asiantuntijat: 

•         Sinikka Näätsaari, työura- ja eläkeasioiden 

päällikkö, SAK 

•         Nikolas Elomaa, edunvalvontajohtaja, Tela 

•         Liisamari Krüger, ylilääkäri, Elo 

Pori  

keskiviikko 26.2.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Vaakuna 

Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori 

Ilmoittaudu 19.2. mennessä tästä 

Asiantuntijat: 

•         Katri Ojala, johtava asiantuntija, Akava  

•         Seija Lehtonen, erityisasiantuntija, Tela 

•         Ilkka Pakkala, asiantuntijalääkäri, Ilmarinen 

Vaasa 

keskiviikko 4.3.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Royal 

Hovioikeudenpuistikko 18, 65100, Vaasa 

Ilmoittaudu 26.2. mennessä tästä 

Asiantuntijat: 

•         Samppa Koskela, eläke- ja sosiaaliturva-

asioiden asiantuntija, STTK 

•         Outi Aalto, johtava lakiasiaintuntija, Tela 

•         Jan Schugk, ylilääkäri, Varma 

Helsinki 

keskiviikko 11.3.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Presidentti 

Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 

Ilmoittaudu 4.3. mennessä tästä 

Asiantuntijat: 

•         Samppa Koskela, eläke- ja sosiaaliturva-

asioiden asiantuntija, STTK 

•         Elina Laavi, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, 

Tela 

•         Maija Haanpää, ylilääkäri, Ilmarinen 



 
Hämeenlinna 

keskiviikko 18.3.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Vaakuna  

Possentie 7, 13200 Hämeenlinna 

Ilmoittaudu 11.3. mennessä tästä 

Asiantuntijat: 

•         Katri Ojala, johtava asiantuntija, Akava  

•         Kimmo Koivurinne, analyytikko, Tela 

•         Mikael Ojala, ylilääkäri, Merimieseläkekassa 

Kuopio 

keskiviikko 25.3.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Puijonsarvi 

Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio 

Ilmoittaudu 18.3. mennessä tästä 

Asiantuntijat: 

•         Sinikka Näätsaari, työura- ja eläkeasioiden 

päällikkö, SAK 

•         Kimmo Koivurinne, analyytikko, Tela 

•         Maija Haanpää, ylilääkäri, Ilmarinen 

Joensuu 

keskiviikko 1.4.2020 klo 17.15-20.00 

Sokos Hotel Kimmel  

Itäranta 1, 80100 Joensuu  

Ilmoittaudu 25.3. mennessä tästä 

Asiantuntijat: 

•         Katri Ojala, johtava asiantuntija, Akava 

•         Seija Lehtonen, erityisasiantuntija, Tela 

•         Sami Riekki, asiantuntijalääkäri, Varma 

 

  

Syksyn työeläkekoulut 2020: 

• Lahti 2.9. 

• Lappeenranta 9.9. 

• Oulu 16.9. 

• Rovaniemi 23.9. 

• Tampere 30.9. 

• Turku 7.10.  

• Seinäjoki 14.10. ja 

• Jyväskylä 21.10. 

  

Kutsu syksyn työeläkekouluihin lähtee kesäkuussa. 

  

  

  

  

 



 
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 

 

Lue lisää yhdistyksen ja liiton toiminnasta internet-sivuilta: 

www.jytypieksamaki.fi – www.jytyliitto.fi  

https://www.facebook.com/jytypieksamakiry  


