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Puheenjohtajan terveiset 
 

Toinen puheenjohtajavuosi on lähtenyt liikkeelle 
edelleen koronan häiritsemänä, kurjaa. Tämän 
enempää en koronaa surkuttele, se ei auta mitään. 

Erityisen iloinen ole meidän liikuntahaasteen 
saamasta innostuksesta! Tammikuun 
liikuntapasseja palautettiin 60 kpl, vain nolla 
perään, niin se olisi palautunut kaikilta Etelä-
Savon Jytyn jäseniltä. Jatketaan samaan malliin ja 
muistattehan, että kaikki mikä itsestä liikunnalta 
tuntuu, merkitään passiin. Minulla oli 
tammikuussa kaappien siivousta 2.5 tuntia, ja 
jokainenhan tietää, että se on kovaa hommaa ja 
vaatii päätöksentekokykyä, mitä heitetään pois       
eli varsin rasittavaa... 
 
Rahaakin on vähän tulossa KVTES:n 
yleiskorotuksen 1 % muodossa 1.4.2021. 

Haluan kiittää kaikkia yhdistyksen syyskokoukseen 27.11. Kakkaramäellä Kangasniemellä 
osallistuneita, se oli hieno kokous erityisesti siksi, että me oikeasti keskustelimme ja 
teidän jäsenten ääni kuului aidosti. Jatketaan samaan malliin, kun ollaan 
kevätkokouksessa! 

Luottamusvaalit kaudelle 2021 - 2024 

Järjestimme luottamusmiesvaalit marraskuun loppuun mennessä yhdeksällä työpaikalla. 
Saimme luottamusmies paikat täyteen, osa konkareista jatkaa ja uusiakin saatiin mukaan. 
Luottamusmiehet esittäytyvät tässä Jäsenlinkissä tuonnempana. 

Hyviä uutisia toimistolta 

Olemme hankkineet toimistolle pankkikortin maksupäätteen eli entistä kätevämmin voit 
ostaa elokuva ja uimahallilippuja ja palvelu pelaa keskiviikkoisin klo 16 asti.  

Ei maar, nyt täytyy lähteä hankkimaan merkintää liikuntapassiin, onneksi tuota lunta on 
taas satanut, pääsee lapiohommiin. Aurinkoista kevättalvea kaikille! 

Puheenjohtaja,Taru Juntunen 



3 

 

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  
 
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 
 
Pulliainen Marjo  Sulkakoski-Lepistö Minna 
osastonsihteeri  osastonsihteeri 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveys- Etelä-Savon sosiaali- ja terveys- 
palvelujen kuntayhtymä  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 
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Luottamusmiehet 2021-2024 
 

Jytyn luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn edustajana 
työpaikallasi. Jytyläinen luottamusmiesverkko 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.  
 
Luottamusmiesvaalit käytiin työpaikoilla loppuvuodesta 2020. 
Uusi luottamusmieskausi käynnistyi 1.1.2021 ja pesti on nykyään nelivuotinen.  
 
Alla luettelo 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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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 Tiina Turunen, p. 050 311 7506 
tiina.turunen(at)mikkeli.fi  
 
Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue  
(sisältäen pelastuslaitoksen): 
luottamusmies ja varapääluottamusmies 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: 
luottamusmies Petri Rimpeläinen, 041 595 0332 
rimpelainenpetri(at)gmail.com 
varaluottamusmies Jouni Kakkonen, 050 517 6009 
jjkakkonen(at) gmail.com 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 
Mikkeli & Savonlinna 
luottamusmies ja varapääluottamusmies Kirsi Puumalainen, Mikkelin kampus p. 040 772 
3353  
kirsi.puumalainen(at)xamk.fi 
varaluottamusmies Matti Paarma, Mikkelin kampus p. 040 521 2816 
matti.paarma(at)xamk.fi 
Kouvola & Kotka 
pääluottamusmies Päivi Brunou, Kouvolan kampus p. 044 702 8889 
paivi.brunou(at)xamk.fi  

mailto:tiina.martikainen@essote.fi
mailto:rimpelainenpetri@gmail.com
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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 
 

Pääluottamusmiehet esittäytyvät 
 

Mikkelin kaupunki 
 

Olen Tiina Turunen ja toimin pääluottamusmiehenä 
Mikkelin kaupungilla, tehtävää olen hoitanut 
vuodesta 2017. Toimipisteeni sijaistee kaupungin 
virastotalolla kolmannessa kerroksessa 
Vilhonkadun puoleisessa siivessä.  

Pääluottamusmiestehtäviä hoidan tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja torstaisin. Pääluottamusmiehenä 
osallistun moninaisiin kokouksiin ja neuvotteluihin 
muiden pääluottamismiesten ja työantajan kanssa 
ja ennen kaikkea hoidan jäsenten asioita. 

Ei ole sellaista asiaa, jota ei voisi kysyä, joten ole 
yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa. Selvitetään 
se yhdessä. Terveisin Tiina!  
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
 
Olen essotelaisten Jytyn jäsenien 
pääluottamusmies Taru Juntunen. 
Työskentelen Essotessa 
viestintäassistentin tehtävässä. 
Luottamusmiestöitä teen kahtena päivänä 
viikossa tiistaisin ja keskiviikkoisin. Minulla 
ja muiden ammattijärjestöjen 
pääluottamusmiehillä on toimisto 
osoitteessa Vuorikatu 11 A 1, eli samassa 
rapussa kuin on Etelä-Savon Jyty ry:n 
toimisto. 
Marraskuussa 2020 pidetyissä 
luottamusmiesvaaleissa ei ollut muita 
ehdokkaita Essoten pääluottamusmiehen 
tehtävään, joten ns. sopuvaaleilla jatkan 
kauden 2021 - 2024, eli takana on kaksi vuotta ja edessä neljä. 

Pääluottamusmiehen tehtävistä 

KVTES, VII luku 5 § määrittelee tehtävät näin 

”1 mom.  Luottamusmiehen tehtävänä on 

1. edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti 
hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista 
ja noudattamista koskevissa asioissa  

2. välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken  

3. osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen 
nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen  

4. valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta 
koskevia määräyksiä ja työrauhaa.” 

Esimerkki neuvottelujärjestyksestä 

Jäsenellä on työsuhteeseen liittyvä ongelma, josta hän on puhunut esimiehen kanssa, 
mutta asia ei ole tullut kuntoon. Jäsen ottaa yhteyttä luottamusmieheen ja luottamusmies 
puhuu esimiehen kanssa. Luottamusmiehellä on nyt molempien kanta ja seuraavaksi 

Luottamusmiehen tavoittaa myös Skypella. 
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keskustellaan yhdessä luottamusmies, esimies ja jäsen, usein asia selviää tässä 
vaiheessa. Mutta jos ei selviä, luottamusmiehellä on apunaan Jytyn Itä-Suomen 
aluetoimiston alueasiamies sekä Ammattiliitto Jytyn edunvalvonnan ammattilaiset. Joskus 
huomaankin, että kyse onkin työsuojelullisesta asiasta ja mukaan neuvotteluihin otetaan 
työsuojeluvaltuutettu. 

Välillä asiat ovat hyvin monimutkaisia juttuja ja harkinta on tuolloin kaiken a ja o. Tärkein 
asia on se, että jäsen antaa luottamusmiehelle valtuuden hoitaa hänen asiaansa. 
Luottamusmies ja työnantaja eivät ole ”napit vastakkain” vaan tasavertaisia 
neuvottelukumppaneita. 

Luottamusmiehen työ on monipuolista ja mielenkiintoista, välillä kyllä varsin haastavaa. 
Mutta kun jäsenen asian saa järjestykseen, kyllä siitä vaan niin hyvä mieli tulee      .  

Tärkeimpänä muistutuksena jäsenille on se, että jos vähänkin jokin asia askarruttaa, ota 
yhteyttä. 

Taru Juntunen 
Pääluottamusmies, Essote 
 

Kangasniemen kunta 
 

Hei, olen Sari Kuusjärvi 55 v. Kangasniemen kunnan tiedonhallintasihteeri. Harrastan 
asioiden hoitoa ja olen yhdistysaktiivi potilas- ja vammaisjärjestössä. Olen työpaikallani 
ollut Jytyläinen PLM jo vuodesta 2013 lähtien.  
 
Olen saanut kokea luottamusmiehenä sen, kuinka lm on sivussa kaikesta valmistelusta ja 
täysin työnantajan päätöksenteon varassa. Siitä maailmasta on pikkuhiljaa pystytty 
rakentamaan luottamuksellinen suhde, jossa luottamusmies tulee kuulluksi ja pystyy 
vaikuttamaan asioihin. Sitä, että asiat ja päätöksenteko ei aina mene siihen suuntaan kuin 
itse haluaisi, ei ole helppoa hyväksyä. Asiat on helpompi hyväksyä, jos ymmärtää asioiden 
taustan ja päätöksenteon perusteet. Siispä: Kysyvä ei eksy tieltä!   
 
Koen, että työelämässä työnantajan rooli ei ole helppo. Yhteiskunnassa tapahtuva muutos 
aiheuttaa sen, että kunta-alalla työn tekeminen on muuttunut enemmän informaatiotyön 
suuntaan. Tietotekniset ratkaisut ovat vuosikymmenissä yleistyneet joka alalla korvaten 
työvoiman käyttöä. Kunta-alalla ei enää palkata eläköityvän henkilön tilalle uutta 
henkilöstöä vaan tehtävät automatisoidaan ja tekeminen korvataan prosessia 
muuttamalla tai ulkoistamalla.  
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Automaatio tai informaatio yhteiskunnan kehittyminen ei muuta sitä tosiseikkaa, että 
kunnissa ja kuntayhtymissä tarvitaan ihmisiä ja osaajia. Joka ei tunne historiaansa ei voi 
suunnitella tulevaa. Hiljainen tieto on otettava talteen, kun se vielä on mahdollista. 
Tulevaisuudessa kunta-alalta poistuu eläköitymisen myöstä valtavasti ihmisiä. Meidän 
tehtävämme on edelleen turvata kunta-alalla riittävä osaaminen, tietotaito ja 
uudistuminen siten, että opimme menneestä ja kehitämme tulevaa yhdessä uuden 
sukupolven kanssa. Otetaan nuoremmat tekijät kunta-alalle avosylin vastaan ja 
luotetaan, että vanhakin oppii tarvittaessa uutta! 
 
Kangasniemen kunnassa on jatkuva muutostila, mutta luulen kaikkien Jytyläisten uskovan 
tulevaisuuteen luottavaisina ja rohkeina. Työtä on meille kaikille. Työn sisältö vain saattaa 
muuttua.    
 
Aurinkoista tulevaisuutta ja kevään odotusta toivottaa Sari Kuusjärvi 
PLM Kangasniemen kunta ja STTK Etelä-Savon Ato sihteeri 
 

Mäntyharjun kunta 
 

Olen Juha tuominen 57-vuotias kolmen lapsen isä sekä 
vaari kolmelle lapsenlapselle. Työskentelen 
työvalmentajana Mäntyharjun kunnan ylläpitämällä 
työpajalla, jonka toiminta on kohdennettu 
pitkäaikaistyöttömille.  
 
Olen pääluottamusmies Mäntyharjun kunnassa 
työskentelevien ammattiliitto Jytyn jäsenille sekä Etelä-
Savon Jytyn hallituksen jäsen. Pääluottamusmiehenä 
toimiminen on ennen kaikkea edunvalvontaa henkilöstön 
työehtojen sekä työrauhan ylläpitämiseen liittyvien 
asioiden kanssa. Tämän kevään haasteita on järjestelyerään liittyvät neuvottelut, jotka 
käydään yhdessä muiden järjestöjen edustajien sekä työnantajan kanssa.  
 
Yksi yhteinen foorumi eri järjestöjen sekä työnantajan edustajien kanssa on yt-toimikunta, 
joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Täksi vuodeksi minut valittiin kyseisen 
ryhmän puheenjohtajaksi. Yt-toimikunnassa käydään läpi kunnan talousarviota ja 
henkilöstösuunnitelmaa sekä muita henkilöstöön liittyviä asioita kuten työterveyshuollon 
raportteja. 
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Minuun voi tarvittaessa olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimella. Toki käymällä 
työpajalla juttelemassa ihan kasvotustenkin käy vallan mainiosti. 
 

Hirvensalmen kunta 
 

Hei!  
Olen Hannu Inkeroinen ja pääluottamusmiehenä 
Hirvensalmen kunnassa. Olen toiminut tehtävässä jo yli 20v. 
ja jäljellä on enää reilu vuosi kun jään eläkkeelle. Olen ollut 
osa-aikaeläkkeellä jo vuodesta 2019 eli viikko työtä ja viikko 
vapaalla.  
Edustettavia minulla on nykyään vähän kun eläkkeelle 
jääneiden tehtäviin ei ole palkattu uusia jytyläisiä. 
Nykyään ei ole paljon asioita, joihin pitäisi ottaa kantaa tai 
hoitaa. Vuosien varrella on pitänyt toimiakin. 
Varapääluottamusmiestä ei ole, joten toivoisin, että joku 
alkaisi perehtymään asioihin kun jään kohta pois töistä. Korona on vähentänyt 
kanssakäymistä yhdistyksen hallituksen ja toimiston kanssa ja myös alueen 
koulutuksetkin ovat olleet Teamsissa kohta vuoden päivät. Saa nähdä vieläkö ehtii nähdä 
muitakin livenä. 
 

Etelä-Savon Koulutus Oy 
 

Olen Eija Loisa ja työskentelen taitovalmentajana 
Etelä-Savon Koulutus Oy:ssa. ”Taloon” olen tullut 
vuonna 1997 Myymälänhoitajaksi. 
Pääluottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2010. 
Tänä aikana olen oppinut paljon erilaisista tilanteista: 
esim. yhtiöittämisestä, liikkeenluovutuksesta, 
lomautuksista, irtisanomisista, paikallisista 
sopimisista, palkkariidoista, työsuosuojelullisista 
tilanteista ym. Uuden edessä olemme opetelleet 
myös johdon kanssa yhdessä uusiin tilanteisiin 

reagoimista. Vahvasti näyttää siltä, ettei uudet tilanteet tule loppumaan! 
Luottamusmiehenä noudatan rauhaa rakentavaa ja ylläpitävää toimintatapaa. Ajattelen, 
että tehtäväni on toimia viestinviejänä johdon ja jäsenistön välillä, sekä osallistua 
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lakisääteisiin neuvotteluihin ja edustaa siellä jäsenistöä.  Jäseniä autan pyydettäessä ja 
pyydän ja saan apua Liiton toimihenkilöiltä ja muilta luottamusmiehiltä tarvittaessa.  
Luottamusmiehenä osallistun myös Etelä-Savon Jytyn hallituksen kokouksiin ja vien sinne 
kuulumisia meidän työpaikalta. Luottamusmieskoulutuksissa saan hyvää tietoa asioihin ja 
saan nappailla myös muiden luottamusmiesten kokemuksista käyttökelpoisia vinkkejä. 

 
Yhdistyksen uusi nuorisovastaava 
 

Yhdistyksen uutena nuorisovastaavana aloitti Laura Lappalainen. Kiitämme Lauran 
edeltäjää Minna Sulkakoski-Lepistöä useana vuonna nuorisovastaavan tehtävässä 
toimimisesta.  

Lauran tehtävänä on kontaktoida yhdistyksemme nuoria jäseniä ja innostaa heitä mukaan 
toimintaamme. Nuori jäsen, olethan rohkeasti yhteydessä Lauraan kaikissa nuoria 
Jytyläisiä koskevissa asioissa. 
 
Olen Laura Lappalainen, Etelä-Savon Jyty ry:n uusi 
nuorisovastaava sekä toinen Essoten luottamusmiehistä 
vuoden 2021 alusta alkaen. Asustelen kolmen kissani, 
Raisan, Rimman ja Ramonan kanssa Mikkelin Savisillassa. 
Olen työskennellyt reilut 12 vuotta osastonsihteerinä 
Essotessa Mikkelin keskussairaalassa ja näistä vuosista 
pisimmän ajan kirurgian vastaanotolla, vastuualueenani 
ortopedia ja käsikirurgia. Tällä hetkellä opiskelen vielä 
töiden ohessa tradenomiksi ja tarkoituksena olisi saada 
opinnot päätökseen syksyn 2021 aikana. Vapaa-aikani, jos 
sitä jää, pyrin viettämään kissojeni ja perheeni seurassa 
sekä yritän silloin tällöin nähdä myös ystäviäni. Odotan 
innolla tulevaa kevättä ja kesää, että pääsen pitkän talven jälkeen taas aloittamaan 
mökkikauden perheeni mökillä Pielaveden Säviässä ja että pääsen aloittamaan työt 
nuorisovastaavan tehtävässä. Toivotaan että pääsemme pian järjestämään erilaisia  
tapahtumia ja kokoontumisia. Olisi mukava tavata teitä nuoria jäseniä ihan kasvotusten. 
Mikäli sinulla on kysyttävää/ideoita liittyen nuorten Jytyläisten toimintaan olethan 
yhteydessä minuun. 
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Tapahtumatoimikunta 
 

Yhdistyksen hallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 28.1.2021, että 
johtuen vallitsevasta koronatilanteesta tapahtumatoimikuntaa ei perusteta toistaiseksi. 
Vaikkei tapahtumatoimikuntaa nyt perusteta ei se tarkoita, että tapahtumasuunnittelu ja 
järjestäminen unohdetaan kokonaan. Vetovastuun tapahtumien suunnittelusta ja 
toteutuksesta ottaa nyt toistaiseksi yhdistyksen hallitus.  

Korona tilanteen takia kevään osalta isompia tapahtumia tuskin tullaan kovin 
järjestämään, mutta toivottavasti viimeistään kesän jälkeen tilanne on toinen. Tapahtuma 
ideoita on jo joitakin, mutta niitä otettaisiin mielellään lisää vastaan jäsenistöltä. 
Pyydämmekin teitä laittamaan ideoita ja toivomuksia tapahtumista yhdistyksen 
toimistolle jäsenpalvelusihteerille. Sihteeri vie kaikki tulleet ehdotukset hallituksen 
käsiteltäväksi.  

Koulutukset 
 

Jytyliitto tarjoaa kattavasti erilaisia koulutuksia läpi vuoden.  

Kaikille jäsenille tarkoitettuja koulutuksia ovat mm. ammatilliset opintopäivät, 
työhyvinvointipäivät, Enemmän irti Jytystä- ja Minustako luottamusmieskoulutukset.  

Ammatilliseen koulutukseen saat rahallista tukea yhdistykseltäsi, joten muista ilmoittaa 
ajoissa myös yhdistyksen toimistolle osallistumisestasi ammatilliseen koulutukseen. 

Mikäli tilanne sallii vuoden 2021 työhyvinvointipäivät järjestetään Tahkovuorella 
Kuopiossa 17.-19.9. Yhdistys on perinteisesti tukenut jollain summalla jäsenten 
osallistumista työhyvinvointipäiville. Tuen määrästä päättää yhdistyksen hallitus ja 
päätöksestä tiedotetaan jäseniä erikseen. 

Järjestökoulutuksia, jotka ovat tarkoitettu yhdistysaktiiveille on myös laajasti tarjolla. 
Luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille on myös omat räätälöidyt koulutuksensa. 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Jyty Jässärin kautta. 

Koronan vuoksi Jytyn koulutuksia on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan tai ne 
järjestetään etäkoulutuksina toukokuun loppuun saakka. Päivitetyn, ajantasaisen 
koulutuskalenterin löydät Jytyliiton sivuilta: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx  

 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
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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 5 € kertaedun Mikkelin Keilahalli Keilakukossa keilaukseen, biljardiin tai 

dartsiin. Jäsenalennuksen 5 €/kerta saat näyttämällä jäsenkorttia kassalla. 
• Hauki-Hallin kuntosalin vuosikortista 10 € jäsenetu, jonka jäsen saa kuittia vastaan 

toimistolta 
• yhdistyksen jäsenenä voit osallistua yhdistyksen järjestämille matkoille ja 

tapahtumiin jäsenetuhintaan. Tapahtumista ja retkistä tiedotetaan sähköpostitse. 
 

Jäsenhankintakampanja 
 

Yhdistyksen vuoden 2020 jäsenhankintakampanjaan osallistuvien kesken arvotun 
palkinnon voitti Sirpa Pajunen. Sirpa sai valita 200 €:n arvoisen tuotelahjapalkinnon. 
Onnea Sirpa! 

Yhdistyksen jäsenhankintakampanja on taas voimassa  
1.1.-31.12.2021. 
 
Uuden jäsenen hankkija saa lahjaksi kaksi elokuvalippua 
edellyttäen, että uuden jäsenen liittymislomakkeeseen 
kirjataan suosittelijan nimi. Jokainen uusi jäsen saa myös kaksi 
elokuvalippua liittymislahjana. 
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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. Kaikki joukolla hankkimaan uusia Jytyläisiä! 

Liikutaan!-kampanja 
 

Tammikuussa aloitettiin koko vuoden 
kestävä kuukausittainen, omaehtoinen 
liikuntakampanja. Kampanjan tarkoitus 
on innostaa jäseniä omaehtoiseen 
liikkumiseen ja oman hyvinvoinnin 
ylläpitoon. Jäsenille lähetettiin 
sähköpostiin liikuntapassi, jota voi täyttää 
päiväkohtaisesti. Aina kuukauden lopuksi 
jäsenen tulee lähettää täytetty 
liikuntapassi toimistolle, oli siinä 
liikuntasuorituksia yksi tai 
kolmekymmentä. Arvomme kuukausittain 
liikuntapassinsa toimistolle lähettäneiden 
kesken liikunta-aiheisen palkinnon.  

Tammikuun liikuntapassin palautti huikeat 60 jäsentä! Tammikuun arvonnan palkinnon 
voitti Sirpa Hyyryläinen. 

Tapahtunutta 
 

Vuosi 2020 oli hyvin erilainen mitä olemme kokeneet mies/naismuistiin. Kaikki 
tapahtumasuunnitelmat menivät uusiksi vuoden osalta kokoontumisrajoitusten ja 
tartuntariskin takia. 

Joitain pieniä tapahtumia pystyttiin loppuvuodestakin vastuullisesti järjestämään ja niistä 
mainittakoon nuorten jäsenien pikkujoulut, syyskokous Kakkaramäessä sekä joogatunti. 
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Nuorten pikkujoulut 
 

Nuorten jäsenien pikkujouluissa illan ohjelmassa oli keilausta ja illallinen Tertin 
Kartanossa. Illan aikana tultiin tutuiksi ja pohdittiin yhteistä tekemistä myös ensi vuodelle. 
Mukana iltaa oli viettämässä 4 jäsentä. Kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin kannattaa 
ehdottomasti osallistua ennakkoluulottomasti. Tapaat tilaisuuksissa uusia ihmisiä sekä 
saat samalla uusia elämyksiä, kokemuksia ja uusia ystäviä. 

 

Keilakisat Keilakukossa 

 

Syyskokous Kakkaramäellä 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.11.2020 Kakkaramäellä. 
Kokoukseen osallistui 27 henkilöä. Kokouksen jälkeen nautimme yhdessä herkullisen 
buffet illallisen ja illan päätteeksi luonamme vieraili ihka oikea joulupukki. Joulupukki 
muisti kaikkia kokoukseen osallistuvia joululahjalla ja kokousväki kiitti valkopartaa 
yhteislaululla.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Illallisella Tertin Kartanossa 
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Joogatunti 
 

Yhdistys haluaa antaa panoksensa 
jäsenien hyvinvoinnin tukemiseen myös 
poikkeusaikoina ja tarjosimme 
jäsenillemme maksuttoman joogatunnin 
Mikkelin LadyLinella 11.11. 

Osallistujia tunnille oli 19 hlöä. Tunti oli 
rauhoittavan lempeä, joka sopi hienosti 
kaikille. Tunnelma ja olo kehossa oli tunnin 
jälkeen hyvin rentoutunut ja seesteinen. 
Joogatunti sai paljon hyvää palautetta ja 
toivottavasti voimme jatkossakin järjestää jotain vastaavaa jäsenistölle. 

Kevätkokouskutsu 
 

Tervetuloa Etelä-Savon Jyty ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

Aika: torstaina 20.5.2021 klo 17.00 

Paikka: ilmoitetaan myöhemmin 

Seuraamme tarkoin koronatilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeita.  

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

• toimintakertomus vuodelta 2020 
• tilinpäätös 2020 ja toiminnantarkastajan lausunto 
• tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen sekä yli/alijäämän 

käyttäminen  
• jäsenaloitteet 

 
Kirjalliset jäsenaloitteet päätösehdotuksineen tulee lähettää hallitukselle 
viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, 20.4.2021 mennessä. 
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Eläkkeelle siirtyvä jäsen 
 

Ilmoita Jyty Jässäriin 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, jonka suuruudeksi syyskokous päätti 50 €. 
Jäsenmaksulla 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 osallistumisoikeus yhdistyksen 
järjestämille matkoille ja tapahtumiin sekä osallistumisoikeus 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/etela-savon-jyty-ry/hallitus/ 

Tiedotteen on koonnut 
Lotta Lähteenmäki 

 
Julkaistu 3/2021 

mailto:toimisto@jytymikkeli.fi
http://www.jytymikkeli.fi/
http://www.facebook.com/JytyMikkeliRy

