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Puheenjohtajan terveiset 
  

Maaliskuu 2022 lopuillaan, takatalvi iski 
eilen, jouduin vielä lumitöihin tarttumaan, 
onneksi oli lumilapio lähellä, se on 
normaalisti jo siirretty kesäteloille. 
Yltiöpositiivisena      löydän takatalvestakin 
jotain hyvää, tulipahan merkintä 
Liikuntapassiin! 

Koronasta on kärsitty eri tavoilla nyt reilut 
kaksi vuotta, ja loppua ei näy. Siitä 
huolimatta odotan kovasti aurinkoista 
kevättä ja pitkää lämmintä kesää.  

Olettehan huomioineet Itä-Suomen 
aluetoimiston työhyvinvointipäivät 24.-
25.9.2022 Imatran kylpylässä, 
ilmoittautuminen on avoinna Jyty Jässärin 
kautta. Yhdistys tukee kustannuksissa 100 €/ 
osallistuja.  Vielä näyttää olevan tilaa, kurkkasin ilmoittautumiseen. 

Työehtosopimus neuvottelut käynnissä 

SOTE-sopimus ja KVTES neuvottelut ovat käynnissä. Jyty ja JHL neuvottelevat kunta-
alalla yhdessä muodostamansa Julkisen alan unionin (JAU) kautta. Neuvotteluissa on 
päästy eteenpäin ”etanan vauhtia” ja sopimusratkaisujen vauhdittamiseksi Jytykin on 
toteuttanut jo ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja (vko 12) ja seuraava tulossa (vk 14) 4.- 
10.4.2022. Jyty on toteuttanut myös kahden päivän lakkoja mm. Jyväskylässä ja 
Rovaniemellä sekä tänään ja huomenna (29.-30.3.) Tampereella ja Kuopiossa. Huhtikuun 
alkuun ja loppuun on annettu lakkovaroitukset Ouluun ja Turkuun sekä Helsinkiin, 
Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin. Toivotaan pikaisia mutta hyviä sopimuksia! 

Lue tästä lisää sopimusneuvotteluista 

Hallitustyöskentely 

Yhdistyksen hallitus on aloittanut tämän vuoden toiminnan edelleen Teamsin kautta 
kokoustaen. Varapuheenjohtajana aloitti Juha Tuominen, Juha on Mäntyharjun 
pääluottamusmies. Yhteystyömme hallituksen kanssa on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin. 
Koen, että hallituksen työskentely on piristynyt ja keskustelu yhdistyksen 
päätöksenteossa on lisääntynyt ja se on hyvä se. 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx
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Kevätkokous 

Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi yhdistyksen kevätkokoukseen 18.5. Greeneriin 
(Mikkeli puisto) kutsu sisäsivulla ja siinä tarkemmat tiedot. 

Tapaamisiin! 

Taru Juntunen 
puheenjohtaja 

Etelä-Savon Jyty ry:n hallitus 2022 
 

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

varsinainen jäsen  varajäsen 

Kolehmainen Marjaana  Pylkkänen Tuula 
asianhallintasihteeri  asianhallintasihteeri 
Mikkelin kaupunki  Mikkelin kaupunki 
   
Tikkanen Seija  Tavast-Pasonen Marianne 
henkilöstöpalvelusihteeri vastaava palveluneuvoja 
Mikkelin kaupunki  Mikkelin kaupunki  
 
Laitinen Marja-Leena  Häkkinen Jari 
koulusihteeri  ICT-asiantuntija 
Kangasniemen kunta  Kangasniemen kunta 
 
Sulkakoski-Lepistö Minna Lappalainen Laura 
osastonsihteeri  osastonsihteeri 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveys- Etelä-Savon sosiaali- ja terveys- 
palvelujen kuntayhtymä  palvelujen kuntayhtymä  
 
Leiskamo Hanne  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 
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Tuominen Juha   Juhola Jonna 
(varapuheenjohtaja) 
työvalmentaja  erityisnuorisotyöntekijä 
Mäntyharjun kunta  Mäntyharjun kunta 
 
Vuorinen Ulla  Suopelto Lea 
Kv-palveluneuvoja  hankesihteeri 
Kaakkois-Suomen   Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Luottamusmiehet 2021-2024 
 
Jytyn luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn edustajana 
työpaikallasi. 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.  
 
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 Sirpa Pajunen, p. 040 129 4944, sirpa.pajunen(at)mikkeli.fi 
 
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue: 
luottamusmies/varapääluottamusmies 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 
Mikkeli & Savonlinna 
luottamusmies/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  
 
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 
 
 
 

mailto:tiina.martikainen@essote.fi
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Hirvensalmen kunta 
pääluottamusmies Hannu Inkeroinen, p. 050 596 4781, 
hannu.inkeroinen(at)hirvensalmi.fi, Huom! 1.6.2022 saakka. 
 
Mäntyharjun kunta 
pääluottamusmies Juha Tuominen, p. 040 507 9499 
juha.tuominen(at)mantyharju.fi 
 
luottamusmies/varapääluottamusmies Marjo Siiriäinen, p. 044 7707 254 
marjo.siiriainen@mantyharju.fi 
 

 
Yhdistyksen nuorisotoiminta 
 

Yhdistys huomioi budjetissaan nuorisotoiminnan myöntämällä oman toimintarahan 
pelkästään nuorisotoimintaan käytettäväksi. Budjetti nuorisotyöhön on ollut 500 €/vuosi. 
Rahalla on järjestetty pikkujouluja ja muita jäsentapaamisia alle 39- vuotiaille yhdistyksen 
jäsenille. 

Yhdistyksen nuorisovastaavana jatkaa Laura Lappalainen. Lauran apuna 
nuorisotyöryhmässä toimii Minna Sulkakoski-Lepistö sekä Tiina Ilves. 

Nuorisotyöryhmän tehtävänä on kontaktoida yhdistyksemme nuoria jäseniä ja innostaa 
heitä mukaan toimintaamme.  

Koulutukset 
 

Jytyliitto tarjoaa kattavasti erilaisia koulutuksia läpi vuoden.  

Kaikille jäsenille tarkoitettuja koulutuksia ovat mm. ammatilliset opintopäivät, 
työhyvinvointipäivät, Enemmän irti Jytystä- ja Minustako luottamusmieskoulutukset sekä 
uutena valtakunnalliset verkossa pidettävät Jyty webinaarit. 

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

Jyty järjestää monipuolisia ja kattavia koulutuksia niin yhdistysaktiiveille kuin 
luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille.  
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Koulutuksiin ilmoittaudutaan Jyty Jässärin kautta. 

Koulutuskalenterin löydät Jytyliiton sivuilta: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx  

Yhdistyksen tarjoamat jäsenedut 
 

• Tornimäen laskettelukeskukseen päivälipun hinta (31 €) puoleen hintaan kerran 
kuukaudessa. Jäsenedun saa jäsenkorttia näyttämällä kassalla. 

• elokuvaliput Mikkelin elokuvateattereihin hintaan 8,00 € / kpl. Lippuja saat 
ostettua yhdistyksen toimistolta, korttimaksu. 

• kaikki jäsenemme voivat lunastaa kaksi elokuvalippua / vuosi Elokuvateatteri 
Kangastukseen Kangasniemellä. Lipun saa näyttämällä jäsen korttia 
elokuvateatterilla. 

• kaikki jäsenemme voivat 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/kk saat näyttämällä jäsenkorttia kassalla. 
 

Jäsenhankintakampanja 
 

Yhdistyksen vuoden 2021 jäsenhankintakampanjaan osallistuvien kesken arvotun 
palkinnon voitti Juuli Pulkkinen. Juuli sai valita 200 €:n arvoisen tuotelahjapalkinnon. 
Onnea Juuli! 

Yhdistyksen jäsenhankintakampanja on taas voimassa 1.1.-31.12.2022. 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
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Uuden jäsenen hankkija saa 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. Kaikki joukolla hankkimaan uusia Jytyläisiä! 

Liikutaan!-kampanja 
 

Jatkamme paljon hyvää palautetta saanutta koko vuoden kestävä kuukausittaista, 
liikuntakampanjaa. Kampanjan tarkoitus on innostaa jäseniä omaehtoiseen liikkumiseen ja 
oman hyvinvoinnin ylläpitoon. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse 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. Kuukausi arvontojen voittajista tiedotetaan kuukausitiedotteissa. 

 

Tapahtunutta 
 

Vuosi 2021 oli edelleen hyvin poikkeuksellinen maailmanlaajuisesta pandemiasta 
johtuen. Tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä varjosti tartuntatilanne, ja sen myötä 
alati jatkuneet rajoitukset. 

Joitain tapahtumia pystyttiin järjestämään rajoitusten näin salliessa ja niistä mainittakoon 
kesäteatteri, syksyn teatteri ilta Mikkelin teatterilla, nuorten leffailta ja pikkujoulut sekä 
syyskokous Elokuvateatteri Ritzissä. 
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Teatteri 

Ensimmäinen yhdistyksen tarjoama tapahtuma oli 30.6. Mikkelin kesäteatterin esitys  
”Sellaista elämä on.” Kesäteatteriin osallistui 31 yhdistyksen jäsentä.  
 
 

 

Seuraava tapahtuma järjestettiin lokakuussa 28. pvä jäsenten toiveesta myös kulttuurin 
parissa Mikkelin teatterilla, jossa kävimme katsomassa komedia näytöksen Exän uus ja 
vanha. Komediaa oli katsomassa 37 jäsentä.  

 

Nuorten tapahtumat 

Nuorille jäsenille (alle 39-vuotiaat) järjestettiin 
kaksi tapahtumaa vuoden aikana. Lokakuussa 
järjestettiin leffailta teemalla ”Lupa liittyä”, 
jonne Jytyläinen nuori jäsen sai ottaa mukaansa 
myös Jytyyn kuulumattoman ystävänsä.  
Leffailtaan osallistui 17 henkilöä. Yhdistys 
tarjosi osallistujille leffalipun James Bond --No 
time to die näytökseen sekä jokaiselle jaettiin 
goodie bag, jossa oli leffaherkkuja ja Jyty 
tuotteita. 
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Nuorten jäsenien pikkujoulut pidettiin 15.12. Ravintola Einon Viinituvalla. 
Iltaan osallistui 7 Jyty nuorta. 
 

Kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin 
kannattaa ehdottomasti osallistua 
ennakkoluulottomasti. Tapaat 
tilaisuuksissa uusia ihmisiä sekä saat 
samalla uusia elämyksiä, kokemuksia 
ja uusia ystäviä. 
 

 
 
Syyskokous  

Syyskokous pidettiin tiistaina 30.11. 
Elokuvateatteri Ritzissä Mikkelissä. 
Syyskokoukseen osallistui 27 henkilöä. Kokous 
valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 
2022 viestintäassistentti Taru Juntusen Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymästä. 

Vuoden 2022 jäsenmaksuprosentiksi päätettiin  
1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.  
Kokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle sekä toiminnantarkastaja. 

Kokouksen jälkeen jäsenille tarjottiin 
yksityisnäytöksenä elokuva ”Respect” 
leffaherkkuineen. 
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Kevätkokouskutsu 
 

Tervetuloa Etelä-Savon Jyty ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

Aika: keskiviikko 18.5.2022 klo 17.00 

Paikka: Ravintola Greeneri, Mikkelipuisto, Pursialankatu 5, 50100 Mikkeli 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

• toimintakertomus vuodelta 2021 
• tilinpäätös 2021 ja toiminnantarkastajan lausunto 
• tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen sekä yli/alijäämän 

käyttäminen  
• jäsenaloitteet 

 
Kirjalliset jäsenaloitteet päätösehdotuksineen tulee lähettää hallitukselle viimeistään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, 18.4.2022 mennessä. 
 
Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa buffet illallisen. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-
aineallergiasi etukäteen. 

Sitovat ilmoittautumiset toimistolle 2.5.2022 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 36 €. 
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 jäsenetuhintaan pois lukien 
työhyvinvointitapahtumat. 

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 4/2022 

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

