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KOKOUSKUTSU
Jyty Lounais-Suomi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 12.5.2022 klo 17.30 alkaen
Sokos Hotel Kupittaan ravintola Bistro Ellin parvella, Joukahaisenkatu 6, Turku.
Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams-yhteyden kautta.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:
- käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,
- käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
- päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
- päätetään, miten kokouskutsut julkaistaan,
- käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin,
- päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen
yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hankejohtaja
Laura Saurama esittelemään hyvinvointialuetta.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouksen jälkeen tarjolla runsas salaattibuffet ja kahvit.

Ilmoittautuminen:
Tarjoilun järjestämiseksi paikan päälle kokoukseen tulevia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 26.4.2022.
Etänä kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 9.5.2022, kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille tiistaina
10.5.2022.
Ilmoittautumiset yhdistyksen kotisivuilla
olevalla sähköisellä lomakkeella:

Kokoustarjoilu:

Kana-caesarsalaatti L
Kreikkalainensalaatti G
Savulohipasta salaatti L
Leipää ja levitettä
Kahvi/tee, kuppiskakkuja ja
kaneliässiä

Kokoustarjoilu varataan paikan
päälle tuleville määräaikaan 26.4.
mennessä ilmoittautuville.

www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/kevatkokous/

Tervetuloa!
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Puheenjohtajalta
Oikeus ja velvollisuus lakkoilla
Turussa järjestettiin työtaistelutoimenpide, eli
lakko 6.-7.4.2022. Yhdistyksemme jäsenet, jotka
työskentelivät Turun kaupungilla, Turun kaupunkiliikenne Oy:ssä, Sarastia Oy:ssä ja Kuntien Tiera
Oy:ssä sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
tietyissä rakennuksissa olivat velvoitettuja osallistumaan lakkoon. Olemme sopimuksettomassa
tilassa, joten meillä on oikeus vauhdittaa sopimukseen pääsemistä lakolla.
Lakosta annetaan aina ilmoitus hyvissä ajoin työnantajalle. Ennen lakkoa työnantaja voi pyytää paikallisneuvottelua, jossa sovitaan ns. lakkorajoista eli mitkä työtehtävät kuuluvat lakonpiiriin. Pääluottamusmies ja työnantaja rajaavat lakon ulkopuolelle työtehtävät, joiden tekemättömyys vaarantaisi mm. ihmishenkiä.
Eri liitoilla voi olla eri työtehtävät lakon piirissä. Niin myös Turun kaupungilla kävi. Jyty oli lakossa yhdessä jukolaisten ja JHL:läisten kanssa, mutta kaupungilla työskentelevät superilaiset ja tehyläiset eivät
olleet lakossa. Lakkorajatkin menivät hiukan eri tavalla liitosta riippuen. Jytyläiset lakkoilivat mm. lastenkodeissa ja kotihoidossa, mutta JHL:läiset eivät.
Miksi sitten lakkoilemme? Jytyn neuvottelutavoitteena on mm. monivuotinen, matalapalkka-aloihin
kohdistuva palkkaohjelma. Tärkeästä työstä kuuluu maksaa reilu palkka. Julkisella sektorilla on palveluketjuja, jossa moni työtehtävä on palvelun saajalle näkymätön, mutta elintärkeä palvelun saatavuutta
ajatellen. Esim. koulusihteeri on oman koulunsa asiantuntija, koulunkäynninohjaaja kaivattu tuki oppilaalle ja lastenhoitaja haluttu turva lapselle. #reilutkorotukset
Muistathan hakea lakkoavustusta, jos olit lakossa. Hakemus tulee tehdä viimeistään 6.5.2022. Tarkemmat ohjeet: https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/lakkoavustus/

Puheenjohtaja lakkovahtina
Jyty, ja Jytyn edeltäjä KVL, on hyvin harvoin käyttänyt työtaisteluoikeutta. Niinpä en ole itsekään joutunut aikaisemmin ns. tositoimiin työtaistelurintamalla. Etukäteen minulla ei siis ollut selvillä, mitä lakkovahti tekee. Ennakkokäsitykseni lakkovahdista oli lähinnä elokuvista, jossa karskit lakkovahdit käyvät
pakoon luikkivien lakkorikkureiden kimppuun. Ennakolta ei siis kovin houkutteleva tehtävä.
Todellisuudessa lakkovahdin tehtävä oli varsin mukava. Määrätyissä pisteissä seisoimme yhdessä jukolaisten ja jhl:läisten lakkovahtien kanssa jakamassa tietoa lakosta. Sisätiloihin emme saaneet mennä,
mutta ovien edustalla jaoimme mm. lakkolakritsia henkilöille, jotka tulivat tai menivät sisälle. Yleensä
nämä olivat henkilöitä, jotka eivät kuuluneet liittoon tai heidän työtehtävänsä oli rajattu lakon ulkopuolelle. Useammalle muistutin, että sinunkin puolesta, palkkasi ja työetuuksien takia tässä lakkoillaan ja
seistään ovella. Vahtivuoro kesti korkeitaan kaksi tuntia ja lakkotoimistolla sai lämmikettä ja maittavan
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lounaan. Suosittelen kokemuksena jokaiselle lakkovahdin tehtäviä. Ja lämpimät kiitokset kaikille, jotka
olitte tällä kertaa lakkovahtina!
Olemme olleet sopimuksettomassa tilassa helmikuusta alkaen. Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima ja
edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa ovat aloittaneet neuvottelut KT:n (Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat) kanssa jo ennen helmikuuta. Mukana ovat olleet tietenkin myös muut työntekijäjärjestöt
kuntapuolelta (JHL, JUKO, SuPer ja Tehy).
Neuvottelut eivät edenneet, joten neuvotteluita jatkettiin valtakunnansovittelijan Vuokko Piekkalan johdolla. Myös valtakunnansovittelijan neuvottelupöydässä neuvottelut eivät tuntuneet etenevän, joten
sovittelija ehdotti työministerille sovittelulautakunnan perustamista.
Työministeri määräsi sovittelulautakunnan puheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen ja varapuheenjohtajaksi työelämäprofessori Martti Hetemäen. Lisäksi sovittelulautakunnan jäseniksi määrättiin
budjettineuvos Tanja Rantanen, oikeustieteen kandidaatti Jukka Kauppala, oikeustieteen kandidaatti
Leila Kostiainen, johtava neuvottelupäällikkö (eläkkeellä) Jouko Launonen, varatuomari Jouni Ekuri, valtiotieteiden maisteri Tapani Tölli ja kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
Sovittelulautakunta aloitti työnsä kuulemalla työriidan kaikkia osapuolia sunnuntaina 10.4. Jokaisella
osapuolella oli mahdollisuus kertoa omat sopimustavoitteensa. Sovittelulautakunta työskentelee itsenäisessä asemassa, eikä tarkkaa aikataulua ole asetettu sovun saamiselle.
Tilanne on epävakaa ja uusia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja sekä ehkä lakkojakin voi vielä tulla. Näistä
liitto tiedottaa jäsenille sähköpostitse. Huolehdithan siis, että jäsenrekisterissä on toimiva sähköpostisoitteesi. Asioiden etenemistä voit seurata myös esim. liiton nettisivuilta:
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/
Haluan toivottaa yhdistyksemme jäsenet tervetulleeksi myös kevätkokoukseemme 12.5. Paikalle
on kutsuttu myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hankejohtaja Laura Saurama.
Sinnikkäästi siis kevättä ja kesää kohden, niin kuin peippo joka räntäsateesta huolimatta jaksaa laulaa.
Elina Kajanto
puheenjohtaja
Jyty Lounais-Suomi ry
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Varsinais-Suomen Jyty-yhdistysten
piknik-päiväristeily la 28.5.2022
Turku-Maarianhamina-Turku. Menomatkalla laiva on uusi M/S Viking Glory,
paluumatkalla M/S Viking Grace.
Jyty Lounais-Suomen jäsenille on varattu 80 paikkaa.
Risteilylle järjestetään yhteiskuljetukset meno-paluu:
(toteutuu, mikäli 10 matkustajan minimimäärä/reitti täyttyy):
•
•
•

Loimaa-Oripää-Pöytyä-Aura-Turku
Salo-Kaarina-Turku
Uusikaupunki-Laitila-Turku

Risteilyn ohjelma:
Klo
8.00
Lippujen jako
8.45
Viking Glory lähtee
9.00
Meriaamiainen Buffet-ravintolassa
10.30–12.30 Ohjelma kokoustiloissa
12.30
Kahvitarjoilu
Vapaata, uuteen laivaan tutustumista, ostosaikaa
14.10
Laiva saapuu Maarianhaminaan, laivan vaihto
14.25
Viking Grace lähtee
14.30
Buffet-ruokailu
17.00
Ohjelma jatkuu Gracen kokoustiloissa;
mentalisti Jose Ahonen
19.50
Laiva saapuu Turkuun

Hinnat:
Risteily 25 €/jäsen
Kuljetus 10 €/jäsen

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4. Jyty Lounais-Suomen kotisivuilla olevalla
sähköisellä lomakkeella: www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/piknik-risteily/
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 1.5.2022.
Peruutusehdot kerrotaan ilmoittautumissivulla.

Lähde viettämään iloista päivää muiden jytyläisten kanssa!
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WalkFinlandin opastettu

MURHAKÄVELY TURUSSA
pe 13.5.2022 klo 17.30 – 19.00
Jäsenhinta 10 €
Turulla on entisenä pääkaupunkina pitkä ja synkkä rikoshistoria. Toiset rikokset ovat herättäneet
valtakunnallista kohua, toiset ovat taas jääneet
nopeasti unohduksiin. Osa henkirikoksista on
jäänyt pysyvästi selvittämättä. Tällä true crime kävelyllä sukelletaan Turun rikoshistoriaan ja
vieraillaan oikeilla rikospaikoilla. Ei heikkohermoisille.
KESTO: 90 min.
LÄHTÖPAIKKA: Rauhankatu 19 F
(kaupan edustalta)
KIERROS PÄÄTTYY: Vanha Suurtori
KIELI: Suomi
Toteutuu, jos osallistujia on vähintään 11.
Mukaan mahtuu 20 jäsentä.
Ei säävarausta, kävelylle lähdetään säässä kuin
säässä.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu mukaan yhdistyksen kotisivulla olevalla sähköisellä lomakkeella
viimeistään 6.5.2022:
www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/murhakave
ly-turussa/
Peruutusehdot kerrotaan ilmoittautumissivulla.
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Emma Teatteri
Kailon Saari, Naantali
(Muumimaailma)
Miestä näkyvissä
ke 15.6.2022 klo 19.00
Yhdistys on varannut
esitykseen 30 lippua.
Jäsen voi ostaa yhden lipun.

Lipun jäsenhinta on 15 €
Liput jaetaan teatterilla ennen esitystä,
tarkemmat tiedot lähetetään lipun varanneille kesäkuun alussa.
LIPPUVARAUKSET
Jäsenten lippuvaraukset yhdistyksen kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella
viimeistään 9.5.2022:
www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/teatt
eri-emma-miesta-nakyvissa/
Peruutusehdot kerrotaan
ilmoittautumissivulla.
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JYTY KOULUTTAA
Ammattiliitto Jyty tarjoaa monipuolista ja laadukasta
koulutusta kaikille jäsenilleen. Kursseilla saat tietoja ja
taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Jyty huolehtii
myös luottamustehtävissä olevien luottamusmiesten
ja työsuojeluhenkilöstön monipuolisesta koulutuksesta.

Jytyn jäsenristeily 7.-8.10.2022

www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/msjyty2022/
Jyty Lounais-Suomen hallitus päättää 26.4.
kokouksessaan mahdollisen yhdistyksen tuen
risteilymaksuun ja tekeekö yhdistys
ryhmävarauksen. Tiedotamme asiasta
kokouksen jälkeen.

Koulutuskalenteri löytyy www.jytyliitto.fi > Ajankohtaista > Koulutus > Koulutuskalenteri
Jytyn ammatilliset webinaarit, tapahtumat ja messut
löytyvät Jytyn Tapahtumakalenterista: www.jytyliitto.fi
> Ajankohtaista > Koulutus > Tapahtumakalenteri
Jyty Lounais-Suomen koulutusvastaavan yhteystiedot:
puh. 040 044 8882, toimisto@jytylounaissuomi.fi

JÄSENMAKSUT 2022
Jäsenmaksu on 1,32 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osaaikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.
Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa. Ilmoita palkattomasta ajasta: www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/Ilmoitapalkattomasta-ajasta.aspx Jyty toimittaa ilmoituksen perusteella kuukausittaiset maksuviitteet ja
jäsenmaksuohjeet.
Työttömyyskassan maksamat etuudet
Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätietoja www.aariakassa.fi.
Opiskelijajäsenyys on maksuton
Ammattiliitto Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on
maksuton.
Jäsenmaksuvapautus
Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa
lähettämällä esim. palvelukseenastumismääräyksen tai muun todistuksen.
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Jäsen voi jäädä
yhdistykseen kannatusjäseneksi, jäsenmaksu on 36 €/v. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi toimisto@jytylounaissuomi.fi, p. 040 044 8882 tai liittoon p. 020 789 3720 tai jasenrekisteri@jytyliitto.fi.
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Tarkista ja päivitä jäsentietosi Jässärissä –
voit voittaa lahjakortin!
Jäsentietojen päivityskampanjassa jäsenten tulee kirjautua
Jässäriin huhtikuussa 4.4. – 30.4.2022 välisenä aikana sekä
tarkistaa ja tarvittaessa päivittää omat tietonsa.
Päivityskampanjan tarkoituksena on saada ajan tasalle jäsenten
voimassa olevat työsuhdetiedot ja yhteystiedot. Koko liiton toiminta perustuu ajantasaiseen jäsenrekisteriin, jonka avulla tiedämme, ketä jäseniä on kullakin työnantajalla, työpaikalla sekä
millä ammattinimikkeellä ja sopimusalalla. Jäsenviestinnän kannalta olennaista on päivittää ajantasaiset yhteystiedot eli osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Jäsentiedot päivitetään jäsenten sähköiseen asiointipalveluun Jässäriin.

Miksi työsuhdetiedot ja yhteystiedot ovat tärkeitä?
Työsuhdetietojen ja yhteystietojen ajan tasalla pitäminen on erittäin tärkeää työtaistelutilanteessa, jolloin tiedotamme jäsenille suoraan sähköpostitse ja tarvittaessa tekstiviestein jäsenrekisterin tietojen
perusteella. Jos jäsenen työsuhdetiedot tai yhteystiedot eivät ole oikein jäsenrekisterissä, liiton viestintä ei tavoita jäsentä suoraan, jolloin jäsen ei saa esimerkiksi tärkeitä toimintaohjeita. Lisäksi työsuhdetiedot ja yhteystiedot ovat tärkeitä tiedotettaessa mm. ammattialatoiminnasta, jäseneduista, jäsenkoulutuksesta, alueellista tapahtumista ja tilaisuuksista.

Päivityskampanjan palkinnot ja ehdot
Jäsenrekisterin päivityskampanjan pääpalkintoina Jyty arpoo yhden 500 euron ja yhden 300 euron
S-ryhmän lahjakortin. Lisäksi arvotaan kymmenen 50 euron S-ryhmän lahjakorttia. Palkintoarvonta
suoritetaan kampanjan päätyttyä.
Kampanjaan osallistuminen edellyttää Jässäriin kirjautumista 4.4. – 30.4.2022 välisenä aikana. Jos
omat tiedot ovat jo ajan tasalla, tietoja ei tarvitse muuttaa.

Tarkemmat tiedot jäsentietojen päivityskampanjasta ja ohjeet Jässäriin kirjautumiseen:
www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasentietojen-paivityskampanja/

Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 Turku
040 044 8882 | toimisto@jytylounaissuomi.fi
www.jytylounaissuomi.fi
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