Hei Jyty Kontiolahti ry:n jäsen,
Tässä tulee Jyty Kontiolahti ry:n 4 kertaa vuodessa lähetettävä tiedote.
Tässä tiedotteessa on
-

Kunta-alan sopimusneuvottelu tilanne
Jyty Kontiolahti ry:n hallituksen ja toimijoiden yhteystiedot
Jäsenedut v.2018
Jäsentapahtumia keväällä

Ottakaa meihin, Jyty Kontiolahden aktiivisiin toimijoihin, yhteyttä jos tuntuu,
että tarvitsette apua edunvalvonta asioissa tai muissa Jyty liittoon kuuluvissa asioissa ja toki myös
jäsenyyteen liittyvissä asioissa.
Ammattiliitto tarjoaa kouluttautumismahdollisuuksia myös muille kuin luottamustehtävissä oleville
jäsenille. Kaikki kurssit löydät koulutuskalenterista.
Tarjolla on ammatillisia opintopäiviä, koulutusta yhdistys aktiiveille, työhyvinvointia ja nuorille
sekä uusille jäsenille suunnattuja kursseja.
Esimerkiksi jyty nuorille jäsenille (18–35-vuotiaille Jytyn jäsenille) Nuori jytyläinen ja Enemmän
irti Jytystä ovat maksuttomia.
Tässä linkki Jyty Kontiolahden omille nettisivuille: www.jytykontiolahti.fi

Kunta-alansopimusneuvottelu tilanne
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittohallitus päätti 5.2. pitämässään kokouksessa
julistaa kunta-alalle työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi ylityö- ja
vuoronvaihtokiellon tiistaista 6.2. klo 7.00 alkaen.
Sen voimassa ollessa jytyläisten työt jatkuvat suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta he
eivät tee ylityötä eivätkä vaihda vuoroja. Muuten työntekijät hoitavat normaalisti työvuorojaan.
Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa
ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään
viranhaltijat, ja sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole
mahdollista siirtää myöhemmäksi.
Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja myös muilla Jytyn sopimusaloilla
Lisäksi Jytyn sopimusaloilla on sovittu neuvottelujen vauhdittamiseksi ylityö- ja
vuoronvaihtokiellosta yksityisellä sosiaalialalla sekä yksityisellä opetusalalla ja
aikuiskoulutuskeskuksissa. Yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa ylityö- ja
vuoronvaihtokielto astuu voimaan keskiviikosta 7.2.2018 kello 7.00 alkaen, yksityisellä
sosiaalialalla torstaina 8.2. kello 7.00 alkaen.
Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton
edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Jyty Kontiolahti ry:n hallituksen ja toimijoiden yhteystiedot 2018
Jyrki Pehkonen, puheenjohtaja
jyrki.pehkonen65@gmail.com

Riitta Rosenius, varapuheenjohtaja,
työsuojeluvaltuutettu
riittarosenius1@gmail.com
TEHTÄVÄALUE II: muu päivähoidon
henkilöstö, sivistysosaston hallinto,
hallinto-osasto, tekninen osasto, vapaa-aikatoimi

Eija Romppanen, pääluottamusmies
Luottamusmiespäivä tiistaisin, toimistolla klo 8-9, muina aikoina yhteydenotto sähköpostitse tai
tekstiviestillä
p. 050 5756 328
eija.romppanen@kontiolahti.fi
Tiina Hiltunen, luottamusmies
tiina.hiltunen@kontiolahti.fi
Anita Luhanko, sihteeri, koulutusvastaava
p. 050 428 5095
anita.luhanko@kontiolahti.fi
Tuija Tuukkanen, jäsenasioiden- ja taloudenhoitaja, nuorisovastaava
p.050 381 4959
tuija.tuukkanen@kontiolahti.fi

Jäsenedut v.2018
Jytyn Ifi- vapaa-ajanliiton vakuutukseen tullut muutoksia: Omavastuu on nykyisin 50€
tapaturmavakuutukseen sekä matkustajavakuutukseen kuuluu nyt lapsenlapset.
Lisätietoja netissä: www.if.fi/jyty
Teatteri- konsertti- ja liikuntatapahtumien tuki v.2018
Yhdistys tukee jäsenten teatteri- konsertti- ja liikuntatapahtumiin ajalle 1.2- 31.12 on puolet lipun
hinnasta, korkeintaan 15 €. Tuki maksetaan vain kerran kuittia vastaan. Ota yhteyttä Tuijaan 

Jytyn syyspäivät 7- 9.9.2018
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden lähteä ilmaisiksi Jyty 100- vuotis juhlaan Tampereelle,
Pyynikkiin syyskuussa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostilla heti kun
lisätietoa tulee.

Synttärilahja
Yhdistyksemme jäseniä muistetaan 50v- 60v- 65v ja 80v syntymäpäivinä 30€ rahalahjalla ja lisäksi
vaihtuvalla elintarvike muistamisella.

Kesä 2018 Rokit
IlosaariRock 13–15.7.2018: Joensuun laulurinne
Yhdistys tukee jäseniään maksamalla puolet ostetun lipun hinnasta. Ostaessasi Ilosaarirockin lipun
(yhden 83,50€/ kahden 113,50€ tai kolmen päivän 143,50€ )ota yhteyttä jäsenasioiden hoitaja
Tuijjaan, jolle toimitat kuitin ja saat tilillesi lipun hinnasta puolet. Liput ovat nyt myynnissä!

Ilovaarirock 7.7.2018: Joensuun Ilosaari
Yhdistys tukee jäseniään maksamalla puolet ostetun lipun hinnasta. Ostaessasi Ilovaarirockin ota
yhteyttä jäsenasioiden hoitaja Tuijjaan, jolle toimitat kuitin ja saat tilillesi lipun hinnasta puolet.
Liput tulevat myyntiin kevään aikana.

Jäsentapahtumia keväällä
22.2 Jäsenilta Kotiseutukeskuksella
Kutsumme jäseniämme maksuttomaan jäseniltaan Kotiseutukeskukselle (Vierevänniementie 5)
- Jossa sinua ei valita mihinkäänTilaisuus on klo.16.30 -18.00. Tarjoamme sinulle herkkupäivällisen sekä jäsenlahjan. Paikalla on
liiton keskustoimistolta Heli Merta. Ilmoittautumiset sihteeri Anitalle ma 19.2 mennessä.
5.5 Jyty 100 vuotta -tapahtuma Paiholan erämaja
Kutsumme jäseniämme perheineen syömään ja saunomaan lauantaina klo. 12- 18
Paiholan erämajalle (Kuurnan Rantatie 28).
Ohjelmassa on vapaata oleilua, saunomista, ruokailua, jäsenlahjoja. Lisäksi virittelemme musiikkia
ja karaoke mahdollisuuden.
Lähetämme tästä vielä kutsun erikseen

Terveisin Jyty Kontiolahti ry hallitus

