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Puheenjohtajan terveiset   
 
Hyvät vuosisadan liiton jäsenet!  
 
Jyty-liitto on perustettiin v. 1918 ja vuosisadan liittoa on juhlittu tänä vuonna eri ta-
pahtumissa ympäri Suomea.  Juhlaseminaari ja iltatilaisuus pidettiin Helsingissä 
29.11.2018 Jytyn juhlavaltuuston yhteydessä ja 100 aktiivijäsentä eri puolilta Suo-
mea oli kutsuttu myös mukaan juhliin. Juhlaseminaarissa onnittelupuheita piti mm. 
eduskunnan puhemies Paula Risikko ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön onnitte-
lutervehdyksen esitti Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki. Lisää juhlaseminaarista 
ja –liittovaltuustosta sekä presidentin tervehdys löytyvät  www.jytyliitto.fi sivuilta. 
Jäsenjuhlat pidettiin Jytyn syyspäivien yhteydessä Tampereella 7.-9.9.2018 ja meil-
täkin oli mukana jäseniä juhlistamassa 100-vuotiasta liittoamme. Järjestimme myös 
paikallisesti tapahtumia juhlavuoden merkeissä mm. kakkukahvit Kajaanissa ja Sot-
kamossa. Juhlavuoden kunniaksi vietämme vielä pikkujoulut teatteriesityksen ja jou-
lukahvien merkeissä 13.12.2018 Kajaanissa Generaattorilla yli 50 osallistujan kes-
ken. Ja juhlavuoden kunniaksi virkistys-/matkatuki oli tänä vuonna 50e/25e.  
 
Ensi vuonna juhlimme yhdistyksemme 80-vuotista toimintaa – olemme pitkäaikainen 
ammattijärjestötoimija alueellamme.  Juhlavuodelle suunnitellaan erilaisia tapahtumia 
Kajaaniin, Sotkamoon sekä Ristijärvelle. Toivommekin että saisimme teiltä jäseniltä 
hyviä vinkkejä eri tapahtumista, joita voimme järjestää joko itse tai paikallisia tapah-
tumia hyödyntäen. Yhdistyksen syyskokouksessa ideoimme mm. hyväntekeväisyys-
tapahtumien järjestämistä tulevana vuonna esim. lasten, nuorten, työttömien, syrjäy-
tyneiden ja/tai vanhusten hyväksi. Laitamme tästä erillisen sähköisen kyselyn alku-
vuoden jäsentiedotteen mukana ja toivomme että saamme toteutettua mukavia ta-
pahtumia. Hyväntekeväisyysteema liittyy Jytyn 100 v. lahjoitukseen, jossa 20 eri kir-
jastolle lahjoitetaan 5000 euroa eli 100.000 euroa nuorten työllistämiseen ja lukutai-
don edistämiseen. 
 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty lahjoittaa 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 100 000 euroa 

lukukampanjaan, jossa palkataan työttömiä nuoria töihin yleisiin kirjastoihin Suomessa.  

http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty_lahjoittaa_100000_euroa_n
uorten_tyollistamiseen.aspx 
 
Koulutuksia on jälleen tarjolla työvoimajäsenillemme, kannattaa tutustua; ottaa ja läh-
teä kerrankin mukaan – Jytyn koulutukset ovat todella laadukkaita ja antavat virtaa 
työelämän haasteisiin yllättävästi. Koulutustarjonnasta lisää tässä lehdessä.  
Työvoimajäsenille ja aktiiveille on tulossa Jytyn Megaristeily 3. – 5.5.2019, tästä 
myös erillinen ilmoitus tässä lehdessä.  
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Tulevalle vuodelle on suunnitteilla myös muutamia matkoja. Matkat toteutetaan  
yhteistyössä henkilöstöyhdistys Kainuun Tyvi ry:n ja yhteistyöyhdistysten kanssa. 
Suunnittelemme mm. pidennettyä viikonloppumatkaa johonkin keski-Euroopan kau-
punkiin sekä Gotlanti-Visbyseen. Työn alla on myös patikointireissua Hossaan ja 
päiväreissu johonkin lähikaupunkiin. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää 
www.jytykainuu.jytyliitto.net sivuillamme sekä sähköpostijäsentiedotteillamme.  
 
Tarjolla on monenlaista toimintaa edunvalvonnasta vapaa-aikaan, joten tervetuloa 
mukaan toimintaan. Ammattiliittoon kuuluminen on yhä tärkeämpää nykypäivän työ-
elämämuutosten vuoksi! 
 
Oikein hyvää Itsenäisyyspäivää 6.12.2018!   
Voimia tulevalle vuodelle 2019 ja sitä ennen oikein lämpöistä joulua kaikille! 
 
Tsemppiterveisin Satu Härkönen, puheenjohtaja  
os. satu.harkonen@jytyliitto.fi  p. 0400 216 108 
 

Jyty Megaristeily 2019 (3.-5.5.2019) 

3.-5.5.2019 
VALTAKUNNALLINEN TAPAHTUMA 

Helsinki - Tukholma - Helsinki  

Astu Jyty-laivaan! Tule yhdessä työkavereidesi kanssa vuoden 2019 merkittä-
vimpään jäsentapahtumaan M/S Silja Symphonylle. 

Jyty Megaristeily on luento- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu niin 
Jytyn jäsenille, yhdistystoimijoille kuin päättäjille ja yhteistyökumppaneillem-
me. 

Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa työelämää, hy-
vinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, ammattialakohtaamisia sekä tie-
tysti ripaus viihdettä ja virkistäytymistä. 

Tilaisuus verkostoitua ja tavata muita ympäri Suomea mukaan saapuneita Jy-
tyläisiä. Älä jää rannalle!  

 
************************************************************************************************ 
Kalenterista…   
Jyty on luopumassa kalenterista ensi vuonna ja selvitämme Pohjois-Suomen alueen 
yhdistysten kanssa saammeko kerättyä riittävän määrän tilauksia v.2020 kalenterin 
tilaamista varten eli ensi keväänä tiedämme onko jatkossa tarjolla kalenteria sen ha-
luaville jäsenille. Tänä vuonna postitamme n.130 jäsenelle kalenterin viime kevään 
kalenterikyselyn perusteella. Jos sinulla jäi se tilaamatta, yhdistyksellä on muutamia 
jemmassa vielä, joten laita viestiä os. jytykainuu@gmail.com ja tilaa se tarvittaessa.  

http://www.jytykainuu.jytyliitto.net/
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Jyty Kainuu ry 511:n hallitus: 
 
Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 
 
Eeva Heikkinen  Satu Pyykkönen 
Kajaani / perhepäivähoito   Kajaanin kaupunki / ympäristötekninen  
toimikausi: 2017–2019  toimikausi: 2017–2019 
 
Sari Kyllönen  Sanna Lehtonen 
Kainuun sote / yhteiset palvelut  Kainuun sote / yhteiset palvelut 
toimikausi: 2017–2019  toimikausi: 2017–2019 
 
Erja Tuovinen   Heli Juntunen 
Kajaanin Mamselli  Kajaani / päivähoito 
toimikausi: 2018–2020  toimikausi: 2018–2020 
 
Esa Juntunen   Tanja Kemppainen 
Kajaani / tietohallinto   Kajaani / koulutusliikelaitos 
toimikausi: 2018–2020  toimikausi: 2018–2020 
 
Tarja Pulkkinen  Timo Mustonen 
Sotkamon kunta   Sotkamon kunta 
toimikausi: 2019–2021  toimikausi: 2019–2021 
 
Jaana Häyrinen  Virpi Kaakinen 
Kainuun sote / operatiivinen   Kainuun sote / yhteiset palvelut 
toimikausi: 2019–2021  toimikausi: 2019–2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jäsenasiainhoitajan terveiset 
 
Tervehdys jäsenet! 
 
Jäsenasioissa parhaiten tavoitat minut sähköpostilla jytykainuu@gmail.com ja yhdis-
tyksemme nettisivut löytyvät www.jytykainuu.jytyliitto.net 
 
Päivisin ja kiireellisissä jäsenasioissa voit olla suoraan yhteydessä Jäsenrekisteriin, 
esim. Jässärin kautta osoitteesta www.jytyliitto.fi tai jäsenrekisteripalveluun puh. 020 
789 3720, jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai jäsenmaksuasiat puh. 020 789 3730,  
jasenmaksut@jytyliitto.fi. 
 
Uudistuneen Jässärin löydät Jytyliiton nettisivuilta: Jytyn sähköiset asiointipalvelut. 
Kirjautumalla Jässäriin voit tarkistaa ja muuttaa yhteystietosi, ilmoittaa liittoon jä-
senasiamuutokset, ilmoittautua kursseille tai maksaa sen kautta viitteellisen jäsen-
maksulaskun. On tärkeää, että yhteystietosi ovat oikein ja ajan tasalla jo edunval-
vonnan vuoksi. Myös työttömyyskassan jäsenyys, vakuutusehdot sekä maksuton 
oikeusapu pohjautuvat jäsenrekisterin tietoihin. 
 
Ilmoita myös eläkkeelle jääntisi, koska emme saa tietoja eläkelaitoksilta, emmekä 
Kelalta ilmoituksia esim. opiskelusta tai perhevapaasta. Alla tietoa eläkeläis- eli 
kannatusjäsenyydestä ja jäsenmaksusta.  
 
Jäsentiedotteet lähetetään Jässärissä olevalla ensisijaisella sähköpostiosoit-
teella, joten pitämällä yhteystietosi ajan tasalla saat jäsenyydestäsi kaiken mahdolli-
sen irti! 
 
Jäsenmaksuprosentti vuonna 2019 säilyy samana eli 1,32 % ja se peritään enna-
konpidätyksen alaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu on ennallaan 5 €/kk. 
Sitä maksavat jäsenet, jotka ovat vähintään 30 päivän ajaksi jääneet vaille palkkaa 
esim. virkavapaus, opiskelu, sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys, 
kuntoutustuki tai äitiys- isyys- ja vanhempainloma. Vain varusmies- tai siviilipalvelu-
ajalta ei peritä jäsenmaksua. Em. palkattomasta ajasta tulee tehdä ilmoitus liitol-
le esim. Jässärissä. Jäsenmaksut hoitamalla säilytät jäsenoikeutesi ja työttö-
myysturvasi liitossa. 
 
Opiskelijan jäsenmaksu on 36 euroa/vuosi. Opiskelijajäsenyys ja -jäsenmaksu 
koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista 
opiskelijaa. Valmistumisen jälkeen siirryt varsinaiseksi jäseneksi ja jäsenmaksut 
maksetaan sen mukaan. 
 
Yhdistyksen eläkeläis- eli kannattajajäsenen maksu on 36 euroa/ vuodessa, jon-
ka laskutamme vuoden alussa. Eläkeläisille on lisäksi myös omaa Jytysenioritoimin-
taa, johon voit tutustua osoitteessa: https://jytyseniorit.jytyliitto.net  
 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2019 toivottaa 
Jäsenasianhoitaja Irma Härkönen, Jyty Kainuu 511 ry 
 

mailto:jytykainuu@gmail.com
http://www.jytykainuu.jytyliitto.net/
http://www.jytyliitto.fi/
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Nuorisotiimin terveiset 

 

Hei nuoret ja nuortenmieliset jäsenet! 

 

Vuosi on taas vierähtänyt vauhdikkaasti kohti loppuaan, joten 

kerrataan aluksi mitä olemme tänä vuonna järjestäneet. Olemme 

osallistuneet viimeisiin Jytyn syyspäiviin Tampereella, käyneet 

leffassa sekä pidimme Jyty100-vuoden kunniaksi virkistysillan Kajaanin 

Puisto Bowling-keilakeskuksella. Olemme myös osallistuneet muihin 

yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. 

 

Ensi vuonna olemme mukana yhdistyksemme 80-vuotisjuhlatapahtumissa, 

joista ilmoitamme, kun aikataulut eri tapahtumista ovat selvillä. 

 

Nähdään myös ensi vuonna! 

 

Ps. Tarkistaisitko omat yhteystietosi ajan tasalle Jytyn Jässärissä. 

 

Terveisin, 

Esa Juntunen 

Nuorisovastaava 

 
 
************************************************************************************************ 
 
Yhdistyksen toimihenkilöt valitaan tammikuun hallituksen kokouksessa, joten päivite-
tyt yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta tammikuun puoliväliin mennessä. 
Luottamusmiesten yhteystiedot ja muut tärkeät ohjeet löydät myös  
sivuiltamme: www.jytykainuu.jytyliitto.net  
 
************************************************************************************************ 
 

http://www.jytykainuu.jytyliitto.net/


 
Kainuun soten, Kainuun liiton ja NordLabin pääluotta-
musmiehen terveiset 
 
Jos olisin nyt ennustajaeukko ja osaisin ennustaa tulevaa, haluaisin katsoa muuta-
man vuoden päähän ja nähdä, että olemme saaneet vietyä uudistukset läpi mallik-
kaasti ja Jyty jäsenten työpaikat säilytettyä kaikkialla Kainuussa. Työn luonne on voi-
nut hivenen muuttua, mutta perehdytyksellä ja koulutuksella olemme oppineet uuden 
tavan tehdä työtä ja kehittää omaa osaamistamme. 
 
Nyt olemme vielä siinä tilanteessa, että mitään valmista ei valtakunnallisesti ole, 
Sote- maakuntauudistuksen valmistelu viivästyi, lainsäädäntömuutostarpeiden vuok-
si, joita uudelleen työstetään valiokunnissa. Tämän hetkisen tiedon mukaan uudis-
tuksen pitäisi tulla voimaan 1.1.2021.  Paikallisesti maakuntana valmistaudumme tu-
leviin uudistuksiin valmisteluelimissä ja konkreettisesti vastuuvalmistelijat työstävät 
asiaa osaltaan ohjausryhmän linjauksien mukaisesti. On äärimmäisen tärkeää, että 
olemme mukana valmisteluissa ja sitä kautta voimme vaikuttaa omalta osaltamme 
uudistuksiin. Yksin emme voi päättää asioista, mutta yhdessä mukana olemalla ja 
viestiä viemällä voimme vaikuttaa. 
 
Uusi sairaala valmistuu pikkuhiljaa ja muutosta on työstetty konkreettisesti muutto-
työryhmissä ja työryhmissä. Työryhmissä ja muuttoryhmissä on mukana luottamus-
miesten ohella myös työntekijöitä. Ensi vuoden alusta soten organisaatiossa tapah-
tuu muutoksia, vastuualue- ja tulosyksikkötasolla. Henkilöstön kuulemisia on pidetty 
ja pidetään. Laite- ja logistiikkaterminaali valmistuu vuoden 2019 lopulla. Vuoden 
2020 alussa, akuuttiosasto ja osastot ovat muuttamassa uuteen sairaalaan.  Pääluot-
tamusmiehelle ja työpaikkaluottamusmiehille on tullut palautetta sairaalan osaston-
sihteereiltä toimitiloista uudessa sairaalassa. Asiaa on selvitelty useilta tahoilta ja 
selvittely jatkuu edelleen. Toimitiloja kartoitetaan yhdessä sairaalassa toimivien yksi-
köiden kanssa, koska työ tapahtuu konkreettisesti eri yksiköissä.  
 
Keskitettyjen yhteisten tukipalvelujen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallin-
non selvitystyö käynnistettiin sote- maakuntauudistuksen ohjausryhmän linjauksen 
mukaisesti. Ohjausryhmä linjasi huhtikuulla, että on selvitettävä ylimaakunnallinen 
vaihtoehto tukipalvelujen tuottamisessa. Selvityksen tekijä kilpailutettiin ja talous- ja 
henkilöstöhallinnon selvitystyön tekee FCG Konsultointi Oy ja ICT-selvityksen tekee 
Sofigate. Kyseessä on nimenomaan selvitys, maakuntauudistuksen ohjausryhmällä 
ei ole päätäntävaltaa, päätäntävalta on sotehallituksella ja kuntien hallituksilla. Selvi-
tystyön on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Allekirjoittanut on 
TAHE (talous- ja henkilöstöhallinto) työryhmässä henkilöstöjärjestöjen edustajana ja 
ICT työryhmässä henkilöstönedustajana on Jytyn luottamusmies Pirjo Heikkinen.  
 
Kainuun kunnat miettivät omia tukipalveluratkaisujaan. Puolangan kunta on irtisano-
nut tukipalvelusopimuksen Kainuun soten kanssa päättymään vuoden 2019 loppuun. 
Seuraamme muutostilannetta erittäin tarkasti ja olemme olleet jo asian tiimoilta yh-
teydessä Jytyliiton asiantuntijoihin.  



Jatkuva vuosikausia kestänyt yhteisten palvelujen vellominen ja päivittäisen työn te-
keminen siinä sivussa kuormittaa kohtuuttomasti yhteisten palvelujen henkilöstöä. 
Aikoinaan, kun Kainuun hallintokokeilua käynnistettiin kunnilla ja maakunnilla oli yh-
teinen tahtotila yhteisten palvelujen järjestämiseksi ja kaikki kunnat tekivät sopimuk-
set Kainuun maakunnan ja myöhemmin soten kanssa asian tiimoilta. Tarvitsemme 
myös nyt tällaista yhteistä tahtotilaa asian tiimoilta, että saisimme työn ja työpaikat 
säilytettyä kaikkialla Kainuussa. 
 
Kainuun sote aloittaa selvitystyön ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottamista Ka-
jaanin alueella vuoden 2020 alusta lähtien. Kajaanin Mamselli -liikelaitos on lähettä-
nyt tiedon, että Mamselli irtisanoo yhteistyösopimuksen ateria- ja puhtaanapitopalve-
luiden tuottamisesta päättymään vuoden 2019 loppuun mennessä.  
 
Pohjois-Suomen Erva-alueelle ollaan perustamassa osuuskuntamallia, joka aloittaisi 
toiminnan ensi vuonna. Tarkoitus on, että ainakin alkuun erikoissairaanhoidon eri-
tyisasiantuntijat ja lääkärit jakavat osaamistaan isommalle alueelle oman virkatyönsä 
ohessa. Selvitystyöhön on perustettu työryhmiä ja Jytyllä on varsinainen ja varaedus-
taja laajassa henkilöstöryhmässä, sekä varaedustaja suppeassa työryhmässä, jossa 
JHL:llä on varsinainen edustaja. Osuuskuntamallissa on paljon selvitettäviä asioita, 
joita selvitetään yhdessä kaikkien liittojen kanssa valtakunnallisesti. Jyty on tiiviisti 
mukana myös valtakunnallisesti.  
 
Tämän vuoden talousarvion toteuma on jäämässä alijäämäiseksi arviolta 9.8M€, ta-
lousarvio oli lähtiessä miinuksella n. 4 M€. Oys:n ostojen ylittyminen ja henkilöstön 
palkkaaminen lyhyisiin sijaisuuksiin, jotka johtuvat muun muassa pitkistä sairauslo-
mista. Ylityksen syitä selvitellään sotessa. 
 
Kainuun työterveyshuolto 
 
Työterveyshuollon yhtiöittäminen: henkilöstönsiirtosopimus on hyväksytty yhteistyö-
toimikunnassa elokuussa. 1.4.2020 alkaen sovelletaan AVAINTES:ia, siihen saakka 
sovelletaan KVTES:iä. Kainuun soten työsuojelu vastaa jatkossa myös Kainuun Me-
ren työterveyshuollon työsuojelusta (tällainen alustava sopimus on olemassa), luot-
tamusmiesorganisaatio olisi oma. Asiaa selvitellään parasta aikaa. 
 
NordLab 
 
Nordlabissa valmisteltiin toiminnan yhtiöittämistä alkuvuodesta. Yt-neuvottelut käytiin 
asian tiimoilta ja henkilöstön siirtosopimus tehtiin. Yhtiön piti aloittaa toimintansa 
1.9.2018, mutta NordLab liikelaitoksen omistajatahot päättivät, ettei vielä yhtiöitetä, 
vaan valmistelua jatketaan. NordLabin luottamusmiesvaalit käynnistettiin tätä kirjoit-
taessa ehdokasasettelulla, joka päättyy 30.11. 
 
Kainuun liitto 
 
Kainuun liiton asiat sinällään eivät ole työllistäneet, mutta Kainuun liitto on pääor-
ganisoijana sote- maakuntauudistuksessa ja uudistus työllistää Kainuun liiton henki-
löstöä.  



 
Luottamusmiestoiminta  
 
Kainuun soten luottamusmiesten toimikausi alkoi 2018 ja jatkuu vuoteen 2021. Uudet 
luottamusmiehet ovat suorittaneet luottamusmiestutkinnon ja ovat osallistuneet aktii-
visesti luottamusmiestoimintaan ja kouluttautuneet lisää, kuten myöskin ”vanhat” 
luottamusmiehet ovat osallistuneet koulutuksiin. Vanhuspalveluihin ei olla saatu luot-
tamusmiestä, mutta jos vanhuspalveluissa työskentelevä henkilöä kiinnostaa luotta-
musmiehen työ, ota minuun yhteyttä. 
 

 
Jytyn 100-vuotisjuhlavuosi on näkynyt työpaikoilla, kun olemme Pohjois-Suomen 
alueasiamiehen kanssa tehneet työpaikkakäyntejä ja kahvituksia Jytyn 
100-vuotisjuhlan merkeissä. 
 
Iso kiitos menneen vuoden yhteistyöstä, luottamusmiehille ja kaikille toimijoille. Otta-
kaa minuun tai luottamusmiehiin yhteyttä, mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Tie-
dotamme muutoksista, kunhan uutta konkreettista tietoa tulee. Jatketaan tiivistä yh-
teistyötä tulevana vuonna meidän kaikkien parhaaksi. Voimia ja jaksamista työhön-
ne. 
 
Hyvää Joulua ja Uutta alkavaa vuotta 2019 
 
Ella Kiljunen, pääluottamusmies 
 

Pääluottamusmies  
Ella Kiljunen 
Kajaani  
044 797 0054, työ  
ella.kiljunen@kainuu.fi 
 

Varapääluottamusmies/luottamusmies   
Kati Karppinen  
Kuhmo 
044 797 0628, työ 
kati.e.karppinen@kainuu.fi 
 

Luottamusmies 
Pirjo Heikkinen  
Hyrynsalmi 
08 615 65474, työ  
pirjo.r.heikkinen@kainuu.fi 
 

Varaluottamusmies 
Raija Auvinen  
Suomussalmi 
044 797 0026, työ 
raija.auvinen@kainuu.fi 
 

Luottamusmies 
Sirpa Takala  
Kajaani 
044 797 4007, työ 
sirpa.takala@kainuu.fi 
 

Varaluottamusmies 
Jaana Häyrinen 
Kajaani 
044 797 4088, työ 
jaana.hayrinen@kainuu.fi 
 

Vanhuspalvelut 
Luottamusmies ja varaluottamusmies 
on täyttämättä 
Paikka voidaan täyttää, jos kiinnostu-
neita löytyy 
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Kajaanin kaupungin pääluottamusmiehen terveiset 
 
Kiitos kuluneesta vuodesta teille jytyläiset ja kiitos yhteisistä hetkistä työryhmissä ja 
työpaikoilla. 
 
Pääluottamusmiehen työaikaa on Jytylle vahvistettu 13,35 tuntia viikossa jäsenmää-
rän mukaisena. 
 
Kiitän varapääluottamusmies Eira Piipposta, joka on tarvittaessa vienyt asioita 
eteenpäin sekä työpaikkaluottamusmiehiä ja heidän varojaan yhteistyöstä, keskuste-
luista ja kommenteista. 
 
Kiitos kaikille Jytyläisille aktiiveille yhteydenpidosta.  
  
Viime vuonna aloitettu yhteistyö alueasiamies Minna Eskelisen kanssa on ollut toimi-
vaa. Olemme käyneet tämän vuoden aikana työpaikkakäynnillä keväällä ja syksyllä. 
Järjestimme yhteisiä jäseniltoja ja tapahtumia, joihin on osallistunut erittäin aktiivisia 
keskustelevia jytyläisiä. Olen saanut hyvin apua Jytyn pääpaikalta asiantuntijoilta; 
lakimiehiltä ja asiamiehiltä saadakseni vietyä eteenpäin mahdollisimman oikeuden-
mukaisia ratkaisuja. 
 
Usein työpaikan ongelmiin pyydämme apuun myös työsuojeluvaltuutetun. Yhteistyö 
heidän kanssaan on erittäin toimivaa. Teemme yhteistoimintaa Kajaani-sopimuksen 
hengessä myös muiden pääluottamusmiesten kanssa ja henkilöstöjohtajan 
/työsuojelupäällikön kanssa. 
 
Vuoden 2018 aikana odotimme soten ja maakuntauudistuksen toteutuvan. No, eihän 
se vieläkään toteutunut. Soten puolella Mamselli -liikelaitoksen ateria- ja puhtaanapi-
tohenkilökunnan epätietoisuus palvelutoimintojen järjestämisestä jatkuu, koska poliit-
tista päätöstä ei ole. Odottelu jatkuu myös pelastuslaitoksen ja maatalouden osalta. 
   
Kajaanin kaupungin osalta on tehty hallinnon tukipalvelujen kehittämistä, jossa hen-
kilöstö on ollut mukana miettimässä toimintoja. Toivon että, osaamisen kehittämisen 
myötä voimme kokea tulevaisuudessa työmme mielekkäänä ja merkityksellisenä. 
 
TS-sopimusten osalta olen ollut lisäksi mukana seurantaryhmässä, jossa käsitte-
lemme teknisten sopimusta. Olen osallistunut henkilöstön edustajana keskushallin-
non prosesseihin ja keskushallinnon johtoryhmään ja uuden henkilöstöohjelman 
valmisteluun. 
 
Syksyllä 2018 kokoonnuimme uuden henkilöstöjohtajamme ja pääluottamusmiesten 
kanssa KVTES/TVA-työryhmänä, tavoitteenamme on tehtävien vaativuuden arvioin-
nin ajan tasalle saattaminen ja palkkojen harmonisointi. Tämä työ jatkuu vielä. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä, jos on kysyttävää. Voit pyytää neuvoa ja apua myös työpaik-
kasi luottamusmieheltä. Jätä tarvittaessa yhteystiedot sähköpostitse tai puhelimitse. 
 



Toivotan Hyvää Joulua ja Vuotta 2019! 
 
Irma Saxholm, pääluottamusmies  
puh. 044 710 0252                                                                                                       
irma.saxholm@kajaani.fi  
 
Kajaanin kaupungin työpaikkaluottamusmiehet 2019 – 2020: 
 
Sivistystoimiala/yleinen:  
Terttu Pekkala, luottamusmies  Virpi Kovalainen, varaluottamusmies 
terttu.pekkala@edukajaani.fi  virpi.kovalainen@edukajaani.fi  
 
Sivistystoimiala/päivähoito:  
Eeva Heikkinen, luottamusmies  Kaija Liimatainen, varaluottamusmies 
heikkineneeva@suomi24.fi  kaijaliimatainen644@gmail.com  
 
Toisen asteen koulutusliikelaitos:  
Eira Piipponen, luottamusmies  Juha Tuikka, varaluottamusmies 
eira.piipponen@kao.fi  juha.tuikka@kao.fi  

 

Yhdistyksellä on kaksi työpaikkaluottamusmiespaikkaa täyttämättä. Paikat voidaan 
täyttää, joten ota yhteyttä joko plm Irma Saxholmiin tai puheenjohtaja Satu Härkö-
seen hetimiten sillä Jytyn koulutukset alkavat heti alkuvuonna.  

********************************************************************************************** 
 

Sotkamon kunnan luottamusmiesten terveiset 

 
Vuosi on taasen vierähtänyt. Sotkamon kunnassa aloitettiin TVA neuvottelut 
koskien koko Sotkamon kunnan henkilöstöä. TVA saadaan päätökseen vuoden lop-
puun mennessä. 
 
Työskentelen Sotkamon Salmelan koululla kiinteistönhoitajana, johon kuuluu myös 
vahtimestarin tehtäviä. 
 
Luottamusmiestoimisto sijaitsee myös työpisteessäni Salmelan koululla. 
Tavoitat minut parhaiten 044 750 2767 tai timo.mustonen@sotkamo.fi  
 
Vuoden alusta aloittaa uutena varapääluottamusmiehenä  
Elina Malinen 044 750 2601 tai elina.malinen@sotkamo.fi  
 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019! 
 
Timo Mustonen, pääluottamusmies Jyty 
Elina Malinen, varapääluottamusmies Jyty 
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********************************************************************************************** 
 

Ristijärven kunnan luottamusmies 

 
Ristijärven kunnan pääluottamusmies Anneli Heikkinen, 
anneli.heikkinen@ristijarvi.fi 
anneli.heikkinen61@gmail.com  
puh. 040 726 5361 
 
Rauhallista joulua ja parempaa uutta vuotta! 
Yhteistyöterveisin Anneli Heikkinen, pääluottamusmies Jyty 
 
********************************************************************************************** 

 
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n pääluottamusmies 

 
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n pääluottamusmiehenä toimii 
Päivi Räisänen p. 044 710 1405 (työ), paivi.raisanen@kamk.fi  
 
Varapääluottamusmies vahvistuu joulukuun aikana.  
 
 
Rentouttavaa joulun aikaa ja voimia uudelle vuodelle! 
plm Päivi Räisänen 
 
************************************************************************************************ 
 

Muut työnantajat: 
 
Luottamusmiesasioissa ole yhteydessä Jytyliiton edunvalvontaan: 
 
Yksityinen sektori: 020 789 3710 
Kunta ja kirkko: 020 789 3700 
 
Voit kysyä lisätietoja myös yhdistyksen puheenjohtaja Satu Härköseltä  
p. 044 255 8427 iltaisin tai pääluottamusmies Irma Saxholmilta p. 044 710 0252. 
 
************************************************************************************************ 
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Jytyn koulutukset vuonna 2019 
 
Jyty tarjoaa jäsenilleen vuonna 2019 laadukkaita koulutuksia. Ammatillisilla opinto-
päivillä saat uutta virtaa työelämään ja voit vaihtaa ajatuksia omasta työstäsi kollego-
jesi kanssa. Koulutukset ovat suosittuja, joten ilmoittautumista ei kannata jättää viime 
hetkeen. 
 
Ilmoittautumiset tulee tehdä koulutusvastaavan kautta/luvalla. Luvan saatuasi ilmoit-
tautuminen tehdään Jässärin kautta henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat yhdistyksen 
koulutusvastaavalta. Koulutusten tarkemman sisällön löydät www.jytyliitto.fi koulutus-
kalenterista. Tervetuloa kursseille! 
 
Ammatilliset opintopäivät  
Ammatillisilla opintopäivillä saat uutta virtaa työelämään ja voit vaihtaa ajatuksia 
omasta työstäsi kollegojesi kanssa. Ammatillisille opintopäiville yhdistys tai työnanta-
ja korvaa kurssikustannukset. Matkat maksaa Jytyliitto edullisimman matkustustavan 
mukaan. Yhdistyksen kustantamana kurssille on mahdollista päästä neljä jäsentä. 
Samankaltaisiin koulutuksiin voi yhdistyksen tukemana osallistua joka toinen vuosi. 
             
        Ilmoitt.viim. 
 09.-10.02. Lapsi- ja perhetyön ammatilliset opintopäivät, Helsinki   11.01. 
23. - 24.03. Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, Helsinki   22.02. 
      29.03. Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Kuopio   01.03. 
27. - 28.04. Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät, Lahti  29.03. 
      04.10. Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Vantaa   07.09. 
      12.10. Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Oulu   13.09. 
12. - 13.10. Sihteeri- ja hallintotyön ammatilliset opintopäivät, Hämeenlinna 13.09.  
  
Työhyvinvointikoulutukset 
Työhyvinvointipäiville yhdistys maksaa kurssi-, majoitus- ja matkakulut. Yhdistys tar-
joaa koulutuksen neljälle jäsenelle.  
16. - 17.11.Työhyvinvointipäivät, Oulu      18.10. 
 
Enemmän irti Jytystä 
Kurssi on suunnattu alle kolme vuotta Jytyssä olleille jäsenille ja sellaisille, jotka eivät 
ole olleet aikaisemmin mukana aktiivisesti Jytyn toiminnassa.  
Jyty kustantaa majoituksen (2hh), ruokailut, ohjelman ja maksaa matkat. Kustannus-
ten maksaminen edellyttää läsnäoloa koulutusosuuksien ajan. 
 
23. - 24.03. Enemmän irti Jytystä, Oulu     22.02. 
21. - 22.09. Enemmän irti Jytystä, Hämeenlinna    23.08.  
05. - 06.10. Enemmän irti Jytystä, Jyväskylä    06.09.      
 

http://www.jytyliitto.fi/


 

Toimintasuunnitelma 1.1.2019–31.12.2019 
– yhdistyksen 80. toimintavuosi 

 
Jyty Kainuu ry:n tarkoituksena on jäsentensä ammatillisten, palkkauksellisten ja yh-
teiskunnallisten etujen ajaminen sekä yhteenkuuluvuuden kehittäminen. Yhdistyksen 
aktiivisena toiminta-alueena ovat Kajaani, Ristijärvi ja Sotkamo, joka otetaan huomi-
oon toiminnassa mm. järjestämällä kokouksia, koulutuksia ja vapaa-ajan tapahtumia 
em. alueella huomioiden myös muualla Kainuussa sekä Kainuun ulkopuolella olevat 
jäsenet. Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin 
ja etsimään yhteistyökumppaneita edunvalvonnan tehostamiseksi sekä erilaisten ti-
laisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. 
 
Tavoite: Jyty Kainuu ry on elinvoimainen, näkyvä ja aktiivinen edunvalvontaa 
tekevä yhdistys! 
 
Elinvoimainen => varsinaisten jäsenten määrä vaikuttaa yhdistyksen vaikuttavuu-
teen ja taloudellisiin resursseihin toteuttaa perustehtävää => tavoite: varsinaisten jä-
senten määrä >= 550 jäsentä 
 
Aktiivista jäsenhankintaa tehdään mm. järjestämällä tapahtumia, joihin jäsenet voivat 
tuoda mukanaan kavereita, jotka eivät vielä ole jäseniä. Yhdistys panostaa myös 
opiskelijajäsenien hankintaan tulevaisuuden toimijoiden rekrytoimiseksi. 
 
Näkyvä => kehitetään yhdistyksen kotisivuja ja sosiaalista mediaa jäsenten aktiivi-
seen vuorovaikuttamiseen sekä tiedottamiseen unohtamatta julkista, avointa tiedot-
tamista työpaikkojen sivustoilla ja aika ajoin paikallislehdissäkin 
 
Keinoina mm. erilaiset kyselyt, joiden pohjalta kehitetään tulevaa toimintaa sekä työ-
paikkojen yhdyshenkilötoiminnan kehittäminen. Jäsenistölle tarjotaan Jytyliiton järjes-
tämiä koulutustilaisuuksia sekä järjestetään omia koulutuksia esim. jäsenkokousten 
yhteydessä yhteistyössä kainuulaisten Jyty-yhdistysten sekä muiden liittojen kanssa. 
Järjestetään paikallisesti vapaa-ajan toimintaa ja osallistutaan valtakunnallisiin ta-
pahtumiin kuten Jytyn risteilylle 3.-5.5.2019. Tapahtumissa huomioidaan myös yhdis-
tyksen 80-vuotisjuhlat. 
 
Aktiivinen edunvalvoja => työnantajakohtaiset luottamusmiehet (tarvittaessa yh-
teistyössä muiden Jyty-yhdistysten kanssa) 
 
Yhdistys toimii aktiivisesti olemassa olevien työpaikkojen turvaamiseksi sekä suosit-
taa työnantajia vakinaistamaan työsuhteita. Tätä tehtävää hoitavat yhdistyksen edus-
tajat eri yhteistyöelimissä ja neuvottelukunnissa hallituksen ohjauksen ja valvonnan 
alaisena. 
 
Palvelussuhteen ehtoja kehitetään ja niiden noudattamista valvotaan tekemällä esi-
tyksiä liitolle VES / TES -asioista ja edustamalla jäseniä paikallisissa neuvotteluissa. 
 



 
Mahdollisiin kuntaliitoksiin sekä yksityistämisien ja valtiollistamisien sekä sote- ja it-
sehallintoalue-uudistuksen aiheuttamiin henkilöstömuutosten vaikutuksiin ja henki-
löstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota sekä järjestetään jäsenistölle tar-
peen mukaan koulutus- ja tiedotustilaisuuksia avoimuuden lisäämiseksi. 
 
Yhdistys toimii syyskokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. 
 
************************************************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


