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Puheenjohtajan terveiset 
  

Se on lokakuu ja koronan ote alkaa hellittää, kiitos 
hyvän rokotuskattavuuden! Maski suosituksistakin 
jo vähän annetaan vapautta. Etätyösuositus on 
valtion taholta päättymässä kuun puolivälissä. 
Erilaisia työpaikkakohtaisia rajoituksia varmaan 
on, kuten meillä Essotessakin. Jos lähdet reissuun, 
tarkista päämäärän koronatilanne, sillä muualla 
päin maata tilanteet vaihtelevat edelleen 
koronatilanteen suhteen. 

 

SOTE-sopimus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 
1.9.2021. Ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. Jytyläisiä on 
työnantajan toimesta siirretty tähän uuteen työehtosopimukseen.  

Sopimusta sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä kunnissa ja 
kuntayhtymissä. Pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla työskenteleminen 
(esim. toimisto, -hallinto-, tai tukipalvelutehtävissä) ei tee tehtävästä SOTE-sopimukseen 
kuuluvaa. 

Lue lisää Kuntatyönantajat sivulta. 

 

Hallitustyöskentely 

Yhdistyksen hallitus on kuluneen koronajan kokoontunut säännöllisesti joka kuukausi. 
Ensin pidimme ns. sähköpostikokouksia ja Teamsiin siirryimme kokoustamaan 
joulukuussa 2020. Tänä vuonna olemme kokoustaneet vain kesäkuussa lähikokouksessa 
ja muuten etänä.  

Syyskokous 

Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi yhdistyksen syyskokoukseen 30.11. elokuvateatteri 
Ritziin, Mikkeliin (kutsu sisäsivulla ja siinä tarkemmat tiedot). 

Tapaamisiin! 

Taru Juntunen 
puheenjohtaja 

https://www.kt.fi/sopimukset/sote/2021
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Aktiivin muistelmat 
 

Tervehdys Sinä Jytyn jäsen! 
  
Minulta pyydettiin muistelemaan 
Kunnallisvirkamiesliitto- ja Jytyliitto-aikoja, joita 
ehtikin minulle kertyä 40-vuotta. 
  
Olen jäänyt pois työelämästä kesäkuussa ja näin 
ollen myös Jytyn aktiivitehtävistä. Nyt on aika 
paneutua muihin asioihin. Josko nyt olisi aika 
vaikka Kansalaisopiston kurssille.  
 
Olen liittynyt silloisen KVL:n jäseneksi melkein 
heti, kun sain vakituisen työpaikan Mikkelin 
kaupungilta. En ole päivääkään katunut liittymistä 
liittoon ja mielelläni olet maksanut jäsenmaksun. 
Jäsenmaksu on maksanut kyllä itsensä takaisin 
moneen kertaan. Olen aina ollut hyvin innostunut 
yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja liiton 
koulutuksista. Niistä olen saanut paljon apua yhdistystoiminnan eri tehtäviin sekä omiin 
töihini, puhumattakaan niistä lukemattomista ystävistä, joita olen tätä kautta saanut.  
  
Eikä mennytkään pitkään, kun aloitin aktiiviurani yhdistyksessä, varaluottamusmiehenä 
1995, jossa toimin vuoden. Sen jälkeen olen ollut yhdistyksessä hallituksen jäsenenä ja 
jäsenenä erilaisissa toimikunnissa vuosia. Ja aina olin innokas osallistumaan talkoisiin, jos 
tarvittiin.  
  
Muistan, kun olimme Kangasniemellä viikonloppukoulutuksessa joskus -90 luvulla ja 
siellä pyydettiin piirtämään itsestä jotain, joka kuvaa minua yhdistyksessä. Ääh, ajattelin. 
En osaa piirtää, en halua. Mutta aloitin kuitenkin. Piirsin omenan, josta kurkisti mato. 
Kouluttaja kysyi, mitä kuva kertoo minusta. Sanoin, että olen utelias ja avoin uusille 
asioille yhdistyksessä. Kouluttaja siihen, että vaikka puheenjohtajaksi saakka. Olin aivan 
kauhuissani, että ei koskaan! Eihän minusta sellaiseen ole. Kuinka väärässä olinkaan. 
Koska ei pitäisi sanoa, ei koskaan. 
  
Tuosta koulutuksesta meni vielä muutama vuosi ja olin muissa yhdistystehtävissä, mutta 
niinpä vaan otin varapuheenjohtajan pestin vastaa vuonna 2014 ja siitä jo vuoden jälkeen 
minusta tuli yhdistyksen puheenjohtaja, jossa toimin vuoteen 2018. Sitten meillä 
kaupungilla tuli luottamusmiesvaalit 2017 ja minut valittiin tuohon tehtävään. Toimin 
pääluottamusmiehenä kesäkuuhun 2021 saakka. Nuo ajat olivat hyvin antoisat ja oi, niin 
paljon olisi ollut vielä opittavaa.  
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Minä voin suositella kaikille yhdistystehtäviä. Niistä saa niin paljon. Yhdistyksen ja liiton 
ihanat ja taitavat henkilöt olivat aina valmiita auttamaan, eikä koskaan tuntunut siltä, että 
olisin kysynyt jotain tyhmää. Myös hyvän avun sain aina tarvittaessa edelliseltä 
pääluottamusmieheltä.  
  
Jos nyt sait ajatuksen, että haluaisit kokeilla 
yhdistystoimintaa, aloita vaikka jostain 
toimikunnasta ja vaikka hallituksen 
jäsenyydestä. Näin minäkin aloitin ja koukkuun 
jäin.    
  
Yhdistystoiminta on edelleen tärkeä meille 
kaikille ja on hyvä kuulua johonkin 
yhdistykseen. Itse olen kokenut, että Jytyliitto 
on ollut juuri minulle se oikea liitto. Käytä ja 
nauti kaikista eduista, joita yhdistys ja liitto 
sinulle tarjoaa. 
  
Ihanaa syksyä kaikille. Toivotaan, että syksy on 
kaunis ja saamme hienon ruskan. 
  
Tiina Turunen 
  

Etelä-Savon Jyty ry:n hallitus 2021 
 

Puheenjohtaja 
Taru Juntunen 
viestintäassistentti 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
 

varsinainen jäsen  varajäsen 

Kolehmainen Marjaana  Pylkkänen Tuula 
(varapuheenjohtaja)  toimistosihteeri 
asianhallintasihteeri  Mikkelin kaupunki 
Mikkelin kaupunki   
 
Tikkanen Seija  Tavast-Pasonen Marianne 
henkilöstöpalvelusihteeri vastaava palveluneuvoja 
Mikkelin kaupunki  Mikkelin kaupunki  

Tiina Turunen vastaanottaa Jytyn alueasiamies 

Maija Kuittiselta läksiäiskukkia. 



5 

 

 

 
Laitinen Marja-Leena  Häkkinen Jari 
toimistosihteeri  ICT-asiantuntija 
Kangasniemen kunta  Kangasniemen kunta 
 
Pietiläinen Jaana  Telkkä Anne 
osastonsihteeri  hankekoordinaattori 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveys- Etelä-Savon sosiaali- ja terveys- 
palvelujen kuntayhtymä  palvelujen kuntayhtymä  
 
Pulliainen Jarmo  Loisa Eija 
huoltomies   taitovalmentaja 
Etelä-Savon koulutus Oy Etelä-Savon koulutus Oy 
 
Sulkakoski-Lepistö Minna 
osastonsihteeri 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveys- 
palvelujen kuntayhtymä 
 
Tuominen Juha  Juhola Jonna 
työvalmentaja  erityisnuorisotyöntekijä 
Mäntyharjun kunta  Mäntyharjun kunta 
 
Vuorinen Ulla  Suopelto Lea 
Kv-palveluneuvoja  hankesihteeri 
Kaakkois-Suomen   Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulu Oy 
 
Ihalainen Karita   Ilves Tiina 
sovellusasiantuntija  johdon assistentti 
2m-It Oy   Pajatsalo-Portti Oy 
 
 
 
 

 

 

Hallitukseen avattiin uusi paikka ns. muiden työpaikkojen edustajalle viime 
syyskokouksen päätöksellä. Hallituspaikalle valittiin Karita Ihalainen. Karita on ”uusi 
vanha” aktiivi, joka on vuosien varrella ollut monessa Jyty roolissa. Tässä Karitan esittely 
itsestään: 
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Olen Karita Ihalainen Mikkelistä. Perheeseeni kuuluu kaksi 
aikuista lasta ja olen myös liki 3-vuotiaan Mikaelin mummi.  

Alun perin työskentelin kaupan- ja toimistoalalla, mutta 90-
luvulla tutustuin tietotekniikan luomiin mahdollisuuksiin 
sosiaali- ja terveydenhuollossa ja kouluttauduin 
osastonsihteeriksi. Osastonsihteerinä kerrytin työkokemusta 
sekä yksityisellä että kunnallisella puolella. Osastonsihteerin 
työssä toimiessani avautui mahdollisuus siirtyä uusiin 
haasteisiin sähköisen potilastietojärjestelmän parissa vuonna 
2006. Vaihdoksen myötä työtehtäväni ovat olleet hyvin 
moninaisia. Niihin lukeutuvat muun muassa potilastietojärjestelmän pääkäyttäjän, IT-
tukihenkilön ja tietojärjestelmäsuunnittelijan tehtävät, sekä paljon, paljon muuta.  

Nykyisin työskentelen Suomen suurimmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä 
palveluja tuottavassa julkisomisteisessa ICT-yhtiö 2M-IT Oy:ssä sovellusasiantuntijana.  

Parasta sote-tietojärjestelmien parissa työskennellessä on ollut mahdollisuus olla 
näkemässä ja kokemassa modernien työkalujen mukanaan tuomaa murrosta alallemme. 
Minua motivoi työssäni sote-tietojärjestelmien laadukkaan käytön, käyttöönoton ja tuen 
mahdollistaminen.  

Jytyn jäsenenä olen ollut aina toimiessani sote-alalla. Jytyläisenä olen ollut ns. 
rivijäsenenä mutta olen päässyt myös tutustumaan edunvalvontaan toimiessani 
luottamusmiehenä ja pääluottamusmiehenä. Olen ollut myös aiemmin Jytyn hallituksessa 
toimiessani Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palveluksessa.  

Tällä hetkellä toimin Jytyssä myös sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-
ammattialaryhmässä. 

Työelämän ulkopuolella olen suuntautunut hyvin vahvasti mummin rooliin      . Modernit 
työkalut mahdollistavat myös tämän roolin hoitamisen, vaikka välimatka onkin joskus 
melko pitkä.  

Syksyisin terveisin 

Karita  

  



7 

 

 

Luottamusmiestoiminta 
 

Jytyn luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii 
sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Jytyläinen 
luottamusmiesverkosto on kattava ja sille nojaa vahvasti koko 
jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on 
huolehtia siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia 
ja palvelussuhteenehtoja.  

 
Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleilla valitsema henkilö ja 
hän toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana. Tämän vuoksi palkansaajia 
kannustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän 
työehtosopimuksensa. Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan 
sopimus- ja neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa. 

Luottamusmiehen rooli on korostunut entisestään sopimustoiminnan siirtyessä entistä 
enemmän paikallistasolle. Luottamusmiehille on järjestetty aikaa työtehtävien ohella 
hoitaa luottamusmiestehtäviä ja tämä aika määräytyy edustettavien työntekijöiden 
mukaan. Yleensä luottamusmiehelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi myös 
luottamusmieskorvausta ja luottamusmiehellä on lakisääteisesti erikseen määritelty 
irtisanomissuoja. Mikäli saman työnantajan palveluksessa on esimerkiksi eri osastoilla tai 
toimipisteissä useita luottamusmiehiä, valitaan myös pääluottamusmies, joka edustaa 
kaikkia työntekijöitä.  
 
Olisitko sinä kiinnostunut luottamustoimesta tulevaisuudessa? Tiesithän, että liitto 
kouluttaa jäseniään näihin tehtäviin. Mikäli luottamusmiehenä toimiminen kiinnostaa 
sinua ole rohkeasti yhteydessä yhdistyksen toimistoon. Vaikka nykyinen kausi kestää 
vuoteen 2024 saakka, voi kentällä tulla aina muutoksia, ja olisi hyvä tietää, että 
taustajoukoista löytyisi jo hyvissä ajoin uusia luottamusmiestyöstä kiinnostuneita 
jytyläisiä.  
 
Alla luettelo tämänhetkisistä Etelä-Savon Jyty ry:n luottamusmiehistä yhteystietoineen. 
Mikäli tarvitset apuja tai neuvoja edunvalvonta asioissa ole rohkeasti yhteydessä omaan 
luottamusmieheesi tai yhdistyksen toimistolle. 
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Luottamusmiehet kaudella 2021-2024 
 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 
 
pääluottamusmies: 
Taru Juntunen, p. 044 351 6552 (ti ja ke) 
taru.juntunen(at)essote.fi 
 

Mikkelin alue: 
luottamusmies Sirpa Viljakainen, p. 044 351 6598  
sirpa.viljakainen(at)essote.fi  
 
Muut kunnat: 
luottamusmies Laura Lappalainen, p. 040 359 6492 
laura.lappalainen(at)essote.fi  

 
Mikkelin kaupunki 
 
pääluottamusmies 
Sirpa Pajunen, p. 040 129 4944 
sirpa.pajunen(at)mikkeli.fi 
 

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue: 
luottamusmies Mari Haatainen, p. 044 794 2467 
mari.haatainen(at)mikkeli.fi 
 
Lomituspalvelut: 
varaluottamusmies Jouni Kakkonen, 050 517 6009 
jjkakkonen(at) gmail.com 

 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 
 
pääluottamusmies 
Päivi Brunou, Kouvolan kampus p. 044 702 8889 
Kouvola & Kotka 
paivi.brunou(at)xamk.fi 
 

  

mailto:tiina.martikainen@essote.fi
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luottamusmies ja varapääluottamusmies 
Kirsi Puumalainen, Mikkelin kampus p. 040 772 3353  
Mikkeli & Savonlinna 
kirsi.puumalainen(at)xamk.fi 
 
varaluottamusmies 
Matti Paarma, Mikkelin kampus p. 040 521 2816 
matti.paarma(at)xamk.fi 
 
Etelä-Savon Koulutus Oy 
 
pääluottamusmies 
Eija Loisa, p. 0440 361 253  
eija.loisa(at)esedu.fi 
 
Kangasniemen kunta 
 
pääluottamusmies 
Sari Kuusjärvi, p. 040 192 0330 
sari.kuusjarvi(at)kangasniemi.fi 
 
Hirvensalmen kunta 
 
pääluottamusmies 
Hannu Inkeroinen, p. 050 596 4781 
hannu.inkeroinen(at)hirvensalmi.fi 
 
Mäntyharjun kunta 
 
pääluottamusmies 
Juha Tuominen, p. 040 507 9499 
juha.tuominen(at)mantyharju.fi 
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Jäsenedut 
 

Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi erittäin kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö If:stä. 
Jytyn jäsenvakuutukseen sinulle kuuluu tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus, 
vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat varteenotettavia vakuutusetuja 
perheesi vakuutusturvan parantamiseksi.  

Ammattiliitto Jytyn jäsenenä saat monipuolista koulutusta ja muita tapahtumia, jossa saat 
tietoja ja taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja 
edunvalvonnasta. 

Jytyn jäsenenä voit myös vuokrata viihtyisiä jäsenhintaisia lomamökkejä ympäri vuoden 
eri lomakohteista ja saat jäsenkortilla erilaisia alennuksia esimerkiksi polttoaineista, 
majoituksesta, laivamatkoista. 

Näiden valtakunnallisten etujen lisäksi Etelä-Savon Jytyn jäsenenä saat käyttöösi myös 
yhdistyksen omat edut. 

Yhdistyksen tarjoamat jäsenedut 
 

• kattava luottamusmiesverkosto 
• oma toimisto Vuorikadulla 
• elokuvaliput Mikkelin elokuvateattereihin hintaan 8,00 € / kpl. Lippuja saat 

ostettua yhdistyksen toimistolta, korttimaksu. 
• jäsen voi lunastaa kaksi elokuvalippua / vuosi Elokuvateatteri Kangastukseen 

Kangasniemellä. Lipun saa näyttämällä jäsen korttia 
• jäsen voi lunastaa kaksi elokuvalippua / vuosi Mäntyharjun Elokuvateatteri Kinoon. 

Lipun voi lunastaa Mäntyharjun kirjastosta jäsenkorttia näyttämällä. 
• Viihdeuimala Rantakeitaaseen 10 kerran sarjalippuja hintaan 37 € (normaalisti 52 

€) 
• Naisvuoren uimahalliin 10 kpl sarjalippu 30 € (normaalisti 41 €) 
• Saat käyttää 5 € kertaedun kerran kuussa Mikkelin Keilahalli Keilakukossa 

keilaukseen tai biljardiin. Jäsenalennuksen 5 €/kerta/kk saat näyttämällä 
jäsenkorttia kassalla. 

• Hauki-Hallin kuntosalin vuosikortista 10 € jäsenetu, jonka jäsen saa kuittia vastaan 
toimistolta 

• yhdistyksen työvoima- ja opiskelijajäsenenä jäsenenä voit osallistua yhdistyksen 
järjestämille matkoille ja tapahtumiin jäsenetuhintaan. Tapahtumista ja retkistä 
tiedotetaan sähköpostitse. 
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Jäsenhankintakampanja 
 

Muistathan että yhdistyksen jäsenhankintakampanja on voimassa 1.1.-31.12.2021. 
 
Uusien jäsenten hankinta on ensiarvoisen tärkeää yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden 
kannalta, sillä yhdistys on yhtä kuin jäsenet! Haluamme kannustaa jokaista nykyistä 
jäsentä suosittelemaan Ammattiliitto Jytyä ystäville ja tutuille. Vahvistamalla 
jäsenmäärää kentällä, vahvistamme myös kaikkien asemaa työelämässä. Yhdessä 
järjestäytyneenä pystymme huolehtimaan paremmin edunvalvonnasta kuin kukaan 
meistä yksin. 
 
Uuden jäsenen hankkijana saat lahjaksi kaksi elokuvalippua edellyttäen, että uuden 
jäsenen liittymislomakkeeseen kirjataan suosittelijan nimi. Jokainen uusi jäsen saa myös 
kaksi elokuvalippua liittymislahjana. 
 
Jokaisesta uudesta jäsenestä tarjoamme nykyiselle jäsenelle 
(hankkijalle) sekä uudelle liittyvälle jäsenelle yhteisen 
lounaan (arvo max. 11 €/hlö) heidän valitsemassa paikassa. 
Lounaskuitti maksutietoineen tulee toimittaa toimistolle 
kampanja-aikana. Kampanjaan osallistuneiden kesken 
arvomme 200 euron arvoisen tuotepalkinnon kampanja-ajan 
päätyttyä.  
 
Jäsenhankkija ja tämän hankkima uusi jäsen, muistakaa käyttää lahjalounas 31.12.2021 
mennessä! 
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Liikutaan!-kampanja 
 

Tammikuussa aloitettiin koko vuoden kestävä 
kuukausittainen, omaehtoinen liikuntakampanja. 
Kampanjan tarkoitus on innostaa jäseniä 
omaehtoiseen liikkumiseen ja oman hyvinvoinnin 
ylläpitoon. 

Kuukausittain olemme arponeet liikuntapassinsa 
lähettäneiden kesken liikunta aiheisen palkinnon, ja 
kampanjaan on joka kuukausi osallistunut ilahduttava 
määrä jäseniä, hyvä Jytyläiset! 

Alla olevasta taulukosta näet kuukausikohtaisesti kampanjaan osallistuneiden määrän, 
voittajan ja tämän saaman palkinnon. 

 

 

kk-
kampanjaan 
osallistuneita 

Voittaja palkinto 

tammikuu 60 Sirpa Hyyryläinen jumppapallo 

helmikuu 54 Anne Mari Sepponen jumppakuminauha 

maaliskuu 39 Sari Jäppinen joogamatto 

huhtikuu 34 Päivi Koponen hierontapallot 

toukokuu 23 Tuula Häkkinen jumppakuminauhat 

kesäkuu 8 Anu Savander hierontapallot 

heinäkuu 17 Tiina Viskari hierontarulla 

elokuu 18 Otteliaana Vornanen tasapainolauta 

syyskuu 18 Seija Tikkanen treenipallo 

 

Kaikki ajankohtaiset asiat kuten esimerkiksi nämä liikuntakampanjan kuukausi arvontojen 
voittajat löydät myös yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.etelasavonjyty.fi.  

Tapahtunutta 
 

Koronan rajoittaessa toimintaa ei jäsentapahtumia tai tapaamisia ole pystytty 
järjestämään. Kevätkokous järjestettiin ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. 
Kevätkokouksessa linjoilla oli 15 jäsentä. Kevätkokoukseen osallistujat saivat kiitoksena 
aktiivisuudestaan käydä omaehtoisesti kahvilla ja vohvelilla Mikkelin Naisvuoren 
kahvilassa. 

http://www.etelasavonjyty.fi/
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Kesäteatteri 
 

Kesäkuun viimeinen päivä 
pääsimme vihdoin tarjoamaan 
jäsenillemme viihdykettä vapaa-
ajalle. Yhdistys tarjosi kesäteatteri 
liput jäsenhintaan 30:lle 
ensimmäiseksi ilmoittautuneelle.  

Kaikki liput käytetiin ja vietimme 
oikein mukavan ja 
mukaansatempaavan teatteri-illan 
kauniissa kesäillassa Mikkelin 
Naisvuorella nauttien Juha Vainion 
moninaisesta tuotannosta. 

 

Työhyvinvointipäivät  
 

Syyskuussa 18.-19.9. pidettiin perinteiset Jytyliiton Itä-Suomen tyhypäivät Nilsiän 
Tahkovuorella. Siellä oli mukana n. 100 jytyläistä, joista muutama meitä miehiä. 
Allekirjoittanut edusti ainoana Etelä-Savon Jytyä ja taisi olla viimeiset Tyhypäivät, joihin 
vielä pääsi mukaan. Kyydin sain Jyty Lahdelta, jotka tuli jo perjantaina isommalla 
porukalla linja-autolla. Kuskina meille oli tuttu urheilija vuosien takaa eli Jouko 
Karjalainen, joka on voittanut yhdistetyn olympiahopeaa 1980 ja -84 ja useita MM 
mitaleja. 

Koronakaan ei enää estänyt viettämästä mukavaa syksyistä viikonloppua Tahkon upeissa 
maisemissa säänkin suosiessa. Päiviä vietettiin tutuksi tulleessa Sokos Hotel Tahkossa, 
jonka luentosalissa tapahtui tiedollinen osuus päivistä. Päivät oli suunnitellut, kasannut ja 
veti Itä-Suomen Kuopion toimipisteen järjestöasiamies Sirkku Kumpulainen apunaan 
Kouvolan toimipisteen alueasiamies Sonja Rapo.  

Päivien ohjelmassa oli mm. MIELI ry:n asiantuntija Saija Koskensalmen esitelmä ”Hyvällä 
mielellä töissä”: työyhteisötaidot ja itsetuntemus jaksamisen apuna.  



14 

 

 

Lauantaina iltapäivällä osa jäi laulamaan sisälle Lauluklubi Maestran Jaana Turusen 
johdolla ja osa läksi patikoimaan Suomen pisimpiä portaita myöten Tahkovuoren huipulle 
(n. 800 askelmaa ja korkeuseroa n. 150 m). Alastulo tapahtui joko portaita takaisin tai 
kiertämällä uutta Mäkiaution rotkon polkua pitkin. Aika moni tuli siitä kautta. Itse rotko oli 
hieno ja erikoinen paikka kvartsiittiseinämin mutta alempana odotti yllätys, kun oli 
menossa metsän harvennushakkuu ja polku oli ajettu pilalle metsäkoneella. Meinasi 
lenkkitossut kastua ja ryvettyä. Rotkosta lisää 
https://www.kuopiotahko.fi/paikat/makiaution-rotko/.  

 

Sunnuntain ohjelmassa oli nilsiäläisen kirjailija, näyttelijä ja ohjaaja Antti Heikkisen 
savolaisella supliikilla höystetty esitys ”Elämänkokemuksia ja työniloa”. Esitys kirvoitti 
monet naurut yleisöltä. Lopuksi päivien vetäjä hyvinvointikoordinaattori Sirkku 
Kumpulainen esitti Oman hyvinvoinnin ABC:t. 

Tahkolla oli samaan aikaa rekkojen 
kokoontumisajot ja hotellin piha oli 
täynnä toinen toistaan hienompia 
tuunattuja rekka-autoja. Lauantaina 
oli myös yleisötapahtuma. 
Herkkäunisemmat varmaan jäivät 
vähälle unelle yöaikaan, kun 
rekoissa soi musa ja valoshow. 
Sunnuntain vastaisena yönä oli jo 
vähän rauhallisempaa, kun asiasta 
oli tehty nootti hotellille. Meillä 
jytyläisillä ei ollut etukäteen tietoa 
rekkatapahtumasta.  

https://www.kuopiotahko.fi/paikat/makiaution-rotko/
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Erehdyin lauantai-iltana menemään iltariennolle ravintola Kunkkuun, kun siellä esiintyi 
ysäribändi Movetron. Koronarajoituksista ei ollut tietoakaan, kun paikkaan työntyi 
nuorempaa väkeä tuvan täydeltä. Totesin pian, että aika oli ajanut minusta ohi ja ehkä 
bändistäkin. Kamalampaa musaa en muista kuulleeni, kun en kestänyt enää ja piti lähteä 
heti kohta pois hotellille, kun musa jyskytti niin ja väenpaljous alkoi ahdistaa. Yhtään 
oikeaa soitinta en bändillä nähnyt. Kaiken kaikkiaan muuten hyvät tyhypäivät, joista 
kuitenkin eniten jäi mieleen rekat, rotko ja Movetron.  

 

Hirvensalmella 5.10.2021 
Hannu Inkeroinen, jytyläinen jo 40v. ja plm 25v.  

 
 
Nuorten leffailta 
 

Nuorisovastaava Laura Lappalainen 
yhdessä jäsenpalvelusihteerin 
kanssa järjesti yhdistyksen 
nuorisojäsenille (alle 39-vuotiaat) 
elokuvaillan 6.10.2021. Nuori 
jytyläinen sai ottaa ystävänsä 
mukaan leffaan. Kaiken kaikkiaan 
James Bond No time to die-
elokuvaa tuli katsomaan 17 
henkilöä joista 9 oli jytyläisiä. 
Osallistuneet saivat goody bagin 
jossa oli leffanaposteltavaa, jyty 
tuotteita sekä arpalipukkeen jolla 
osallistuu s-ryhmän lahjakorttien 
arvontaan. 
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Syyskokouskutsu 
 

Tervetuloa Etelä-Savon Jyty ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen. 

Aika: tiistai 30.11.2021 klo 17.00 

Paikka: Elokuvateatteri Ritz, Mikkeli 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

• jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2022 
• talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022 
• toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022 
• valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
• hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2022 
• hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä näiden 

henkilökohtaiset varajäsenet 
• hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden 

luottamustehtävien mahdolliset palkkiot sekä matkakustannusten 
korvausperusteet vuodelle 2022 

• nimetään edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen jäsenyhdistys on 
• käsitellään mahdolliset aloitteet 
• muut kokoukselle esitetyt asiat, yhdistyslaki § 24 

 
 

Kirjalliset jäsenaloitteet päätösehdotuksineen tulee lähettää hallitukselle viimeistään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, 30.10.2021 mennessä. 

 
Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa elokuvanäytöksen 
”Respect” ja leffa herkut (normaali popcorn+ 0,5 l limu).  
 
 
Sitovat ennakkoilmoittautumiset 14.11.2021 mennessä: 
toimisto@etelasavonjyty.fi tai 0440 360 676.  
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Eläkkeelle siirtyvä jäsen 
 

Ilmoita joko Jyty Jässärin kautta liittoon tai yhdistyksen jäsenpalvelusihteerille, kun jäät 
eläkkeelle. On tärkeää, että saamme tiedon yhdistykseen eläkkeelle siirtymisestä. 
Jäsenmaksuvelvollisuus työvoimajäsenenä päättyy, kun jäsenlajisi muutetaan 
eläkeläisjäseneksi. 

Muistathan myös peruuttaa valtakirja palkanlaskennasta. 

Halutessasi voit jatkaa jäsenyyttä yhdistyksen kannatusjäsenenä. 

Yhdistys perii kannatusjäseniltä vuosimaksun. Vuosimaksulla saat valtakunnallisesti etuja 
pankkiasioissa, polttoainealennuksia sekä alennuksia hotelleista, risteilyistä jne. 
Huomioitavaa on, että Ammattiliitto Jyty on päättänyt, etteivät liiton vakuutukset koske 
eläkeläisjäseniä. Lisätietoa jäseneduista löydätte osoitteesta 
www.jytyliitto.fi/jasenyys/jasenedut 

Etelä-Savon Jyty ry:n kannatusjäsenenä sinulla on puhe- ja osallistumisoikeus 
yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin.  

Lisätietoja antaa jäsenpalvelusihteeri: toimisto(at)etelasavonjyty.fi tai p. 0440 360 676  

Voit myös liittyä valtakunnallisen Jytyseniorit ry:n jäseneksi 

Heillä on oma jäsenmaksunsa. Yhdistyksellä on kahdeksan aluekerhoa, jotka järjestävät 
jäsenilleen tilaisuuksia ja tapahtumia.  

Senioreilla on kotisivut osoitteessa https://jytyseniorit.jytyliitto.net/  

 

  

file:///C:/Users/JUNTUTA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JVCPORY4/www.jytyliitto.fi/jasenyys/jasenedut
https://jytyseniorit.jytyliitto.net/
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Etelä-Savon Jyty ry:n jäsenlinkki ilmestyy kaksi kertaa vuodessa 

 
 

Etelä-Savon Jyty ry 

Vuorikatu 11 A 13 

50100 Mikkeli 

p. 0440 360 676 

toimisto(at)etelasavonjyty.fi 

www.etelasavonjyty.fi 
 

Seuraathan jo meitä: 

www.facebook.com/JytyMikkeliRy 

etela_savon_jyty_ry 

 

Etelä-Savon Jyty ry:n hallitus 

https://www.etelasavonjyty.fi/yhdistys/hallitus/ 
 

Tiedotteen on koonnut 
Lotta Lähteenmäki 

 
Julkaistu 10/2021 

mailto:toimisto@jytymikkeli.fi
http://www.jytymikkeli.fi/
http://www.facebook.com/JytyMikkeliRy
https://www.etelasavonjyty.fi/yhdistys/hallitus/

