
 
 

 
 

           
JÄSENTIEDOTE 1 / 2021 

 

 

 
 

 

 

 



 
Puheenjohtajan tervehdys 

Hei, 

Olen aloittanut vuoden 2021 alusta Jyty Pieksämäki ry:n hallituksen 
puheenjohtajana. Työskentelen Pieksämäen kaupungilla etsivänä 
nuorisotyöntekijänä ja työni ohessa opiskelen Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulussa YAMK tutkintoa. Olen kiitollinen saamastani 
luottamuksesta ja innoissani lähdössä kulkemaan uusia portaita 
yhdistystoiminnan puolella. Alun sisäänajon ja kouluttautumisen jälkeen 
toivon, että omalta osaltani pystyn tuomaan uusia ajatuksia ja innostusta 
paikallisosastoomme. 

Takana on vuosi haasteellista poikkeusaikaa. Tämä varmasti on vaikuttanut 
meidän jokaisen arkeen ja asettanut haasteita elämän eri osa-alueilla. 
Jaksamisen tueksi kannattaa muistaa hyödyntää Jytyn hyviä jäsenetuja. 
Fyysisten sosiaalisten kontaktien vähennettyä on myös Jytyn näkyvyys 
rajoittunut verkkovälitteiseen viestintään. Toivottavasti tähän saadaan 
hiljalleen muutos, kun korona tilanne helpottuu. Tarkoituksena on jalkautua 
työyhteisöihin, oppilaitoksille sekä erilaisiin tapahtumiin markkinoimaan 
Jytyä ammattiliittona. 

Pidemmittä puheitta toivotan Teille kaikille mahtavaa alkanutta vuotta ja 
iloa tekemäänne työhön! 

  

Puheenjohtaja Inka Luostarinen 
inka.luostarinen@pieksamaki.fi 
puh. 044 799 5348 

 

 

  



 
 

Pääluottamusmiehen terveiset 

Hei. Olen vuoden 2021 alusta aloittanut Jytyn pääluottamusmiehenä Harri 
Kallan jäätyä toimesta pois. Työskentelen Pieksämäen kaupungin 
nuorisotoimessa nuorisotyöntekijänä ja taustakoulutukseltani olen 
sosionomi (AMK). Olen ollut noin 6 vuotta nuorisotyössä ja Pieksämäen 
kaupungilla töissä. Aiempaa työkokemusta minulta löytyy kirjastoalalta, 
muistisairaiden suljetulta osastolta ja esimerkiksi kahvila-/anniskelupuolen 
töistä. Osana nuorisotyöntekijän toimea teen myös sihteerin töitä. 
Työnkuvani koostuu monenlaisista töistä ja työtehtävistä sekä kokemusta 
on kertynyt usealta eri alalta. Kuulun myös Ammattiliitto Jytyn nuoriso- ja 
järjestötyön ammattialaryhmään. 

Harrin jälkeen minulla on isot saappaat täytettävänä, mutta olen innolla 
aloittanut pääluottamusmiehenä. Pääluottamusmiehen toimi on vastuullinen 
ja pyrin tekemään siinä parhaani. Näin toimeni alussa, minä kouluttaudun ja 
opiskelen aiheesta paljon sekä minulle on annettu siihen työaikaa 
työtehtävieni sallimissa puitteissa. Tällä hetkellä isoimpana asiana 
kouluttautumisen lisäksi on valmistautuminen järjestelyerä-neuvotteluihin. 
Pääluottamusmiehenä ensisijaisena tehtäväni on huolehtia siitä, että 
työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteenehtoja, valvoa 
työrauhan toteutumista sekä neuvoa ja ohjata teitä jäseniä. Mutta ennen 
kaikkea haluan olla teille korvat, jotka kuuntelevat. Toivon voivani auttaa 
teitä teidän työsuhteissanne ja sitä kautta myös työhyvinvoinnissanne. 
Kaikkeen en varmasti heti tiedä vastausta tai oikeaa neuvoa, mutta minulla 
on meidän mahtavan Ammattiliitto Jytyn tuki, josta saan nopeasti apua ja 
tukea sekä selvitän asioita teitä varten. 

 

 



 
 

Kunhan korona-tilanteemme on parempi ja turvallisempi, tulen erittäin 
mielelläni teitä kaikkia tapaamaan työpaikallenne, tutustumaan teihin ja 
teidän työhönne sekä keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 

Olethan rohkeasti yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Toivotan teille 
kaikille terveyttä ja ennen kaikkea työniloa! 

 

Aino Laitinen 
Pääluottamusmies 
puh. 044 799 5279 
aino.laitinen@pieksamaki.fi 

 
  



 
Toimihenkilöt ja hallitus vuodelle 2021 

 

Puheenjohtaja Inka Luostarinen 

inka.luostarinen@pieksamaki.fi 

puh. 044 799 5348 

 

jäsen Jari-Pekka Kemppinen Pieksämäen kaupunki   

varajäsen Tiina Hämäläinen Pieksämäen kaupunki   

jäsen Sari Niskala   Pieksämäen kaupunki 

varajäsen Pirjo Oksanen   Pieksämäen kaupunki 

jäsen Inka Luostarinen Pieksämäen kaupunki  

varajäsen Leevi Kotilainen  Pieksämäen kaupunki   

jäsen Kaija Viljakainen  Pieksämäen kaupunki 

varajäsen Heli Pettinen  Kasvuesedu   

Varapuheenjohtaja Jari-Pekka Kemppinen  
jari-pekka.kemppinen@pieksamaki.fi 

Sihteeri, Tiedottaja, Raha- ja jäsenasiainhoitaja Aapo Karjalainen 045 634 
8667  aroskeri@gmail.com 

Koulutusvastaava  Kaija Viljakainen  050-5927272, 040-5163756 
kaija.viljakainen@pp.inet.fi 

Nuorisovastaava, Jyty-agentti Aino Laitinen 044 799 5279 
aino.laitinen@pieksamaki.fi  



 
VIRKISTYSTOIMINTA 2021 

 

Yhdistys järjestää matkoja tapahtumiin, esim. teatteriesityksiin. Seuraa 
ajankohtaista-osiota Jyty Pieksämäki ry:n nettisivuilla ja sähköpostitse 
jaettavia tiedotteita! 

Odotetaan tilanteen normalisoitumista, ennen kuin suunnitellaan 
viristystoiminnan reissuja. 

 
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 2021-2024                                          

Pieksämäen kaupunki 

Aino Laitinen 
Pääluottamusmies 
puh. 044 799 5279 
aino.laitinen@pieksamaki.fi 

  

 

 

  



 
Jäsenmaksut 2021 

JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021 

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 5.11.2020 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  



 
Jyty Pieksämäki ry 

 

Puheenjohtaja 
Inka Luostarinen 
inka.luostarinen@pieksamaki.fi 
044 799 5348 

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 

Pääluottamusmies, Jyty-agentti 
Aino Laitinen 
aino.laitinen@pieksamaki.fi 
044 799 5279 

 

Lue lisää yhdistyksen ja liiton toiminnasta internet-sivuilta: 

www.jytypieksamaki.fi – www.jytyliitto.fi  

https://www.facebook.com/jytypieksamakiry  


