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Hei! Tämä on vuoden 2017 Jyty Kokemäki ry:n toinen tiedote.

A. JYTY KOKEMÄKI RY
HALLITUKSEN kokoonpano v. 2018
Erja Ekberg, puheenjohtaja, puh. 040 488 6106 erja.ekberg@kokemaki.fi
Anne Hurri, sihteeri, puh. 040 488 6232 anne.hurri@kokemaki.fi
Muut jäsenet:
Anja Karjalainen (varalla Jenna Hakuni), Tarja Lehtimäki (Heidi Seppälä), Satu Lankinen
(Kirsi Mäkinen), Hanna Mäkinen (Eeva Tawast), Kaarina Kivenmaa (ei varajäsentä), Airi
Lähteenmäki (Aino Vähä-Heikkilä), Anitta Ojala (Elina Rosvall), Raili Rajaoja (Sirkka
Vanhatalo)
TOIMIHENKILÖT v. 2018
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenasiainhoitaja & tiedottaja
Rahastonhoitaja
Koulutusvastaava
Virkistystoimikunta
Talkoovin vastaava
Toiminnantarkastaja

Tarja Lehtimäki
Anne Hurri
Marjo Lehtinen
Elina Rosvall
Satu Lankinen
Elina Rosvall, Hanna Mäkinen ja Anitta Ojala
Kaarina Kivenmaa
Sari Mäkinen, varalla Anne Peltonen

JÄSENMAKSUT v. 2018
Jäsenmaksu peritään palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
Syyskokous on 16.11.2017 vahvistanut v. 2018 jäsenmaksuiksi seuraavaa:
- jäsenmaksu on 1,32 %; yhdistyksen osuus 0,26 % (aikaisemmin 0,21 %)
- euromääräistä jäsenmaksua maksavilta peritään 5 €/kk.
- kannatusjäsenmaksu on 36 €/v (aikaisemmin 20 €), samoin opiskelijajäsenmaksu 36 €/v
- kassan etuutta saavilta ei peritä jäsenmaksua
Jos vaihdat työpaikkaa, jäät jollekin vapaalle, eläkkeelle, työttömäksi tai joudut lomautetuksi, ilmoita
muutoksista Jytyn sivuilla osoitteessa http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Ilmoita-muutoksista.aspx tai
puhelimitse nroon. 020 690 069/JYTK (Jytyn työttömyyskassa).
Liiton sääntöjen mukaan jäsenen täytyy tehdä ilmoitus jäsenrekisteriin muuttuneista tiedoista.

B. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Hyvät jytyläiset!
Minut on valittu yhdistyksen puheenjohtajaksi v. 2018. Olen myös vuosien aikana ollut yhdistyksen
luottamusmiehenä ja rahastonhoitajana.
Muutosten pitäisi aina tuoda jotain uutta toimintaan, joten toivon teiltä yhteydenottoja, mikä olisi
yhteinen tavoitteemme jäsenten asioiden hoitamiseksi. Toimintasuunnitelman mukaan pidämme
jäsenistölle yhteisiä tilaisuuksia. Näistä yksi voisi olla työhyvinvointiin liittyvä liiton järjestämä koulutus.
Mikään asia, mikä Sinua askarruttaa ei ole sellainen, etteikö voisi kysyä neuvoa. Toivonkin teiltä
rohkeutta keskustella, jos olette huomanneet epäkohtia työnantajan tai työyhteisön toiminnassa.
Ensi vuosi tuo tullessaan uudet sopimukset, joista neuvottelut ovat vielä kesken. Sopimuksen
tavoitteena on maltillinen palkkaratkaisu, mutta siihen halutaan myös saada kompensaatiota
lomarahojen leikkausten takia, mikä kohdistui pelkästään julkisten työnantajien palkkoihin. Kunnallinen
työmarkkinalaitos on kuitenkin haluton korjaamaan kuntien palkkoja vetoamalla huonoon taloudelliseen
tilanteeseen. Käytännössä liitot neuvottelevat ja me vain hyväksymme sen. Toivotaan kuitenkin, että
saamme kohtuullisen euromääräisen korotuksen %-linjan sijaan.
Yhteydenottoja odotellen
Hyvää Joulua ja menestyksellistä vuotta 2018!
Erja Ekberg
040 488 6106
erja.ekberg@kokemaki.fi

C. PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET
Hei jytyläiset!
Kuntakenttä kuohuu. Sote-asiat ovat ihan levällään ja osaksi tästä johtuen Kokemäen kaupunki haluaa
ulkoistaa Palvelukeskus Henrikinhovin toiminnot ja kiinteistön. Tästä käydään parhaillaan ytneuvotteluja. Toivonkin, että jokainen jytyläinen ottaisi tuntemaansa päättäjään yhteyttä ja vetoaa
Henrikinhovin hyvän hoidon ja kunnallisten työpaikkojen puolesta.
Myös työehtosopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä liittokierroksena ”siellä Helsingin päässä”.
Sopimukset päättyvät 31.1.2018 ja tällä kertaa neuvottelut eivät ole mitenkään helpot. Jyty haluaa
kompensaatiota, koska kunnallisella puolella jouduttiin paljon joustamaan kiky-sopimuksessa.
Työnantaja luonnollisesti taas ilmoittaa, että korotuksiin ei ole varaa. Ensi vuoden alussa varmaankin jo
nähdään, kuinka kinkkiseksi nämä neuvottelut päätyvät.
Yhteistoiminnassa on Kokemäen kaupunki saanut nyt tehtyä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Lupaan itsekin seurata, että
nämä eivät jää pelkiksi papereiksi pölyttymään, vaan että ne tulevat käyttöön ja ohjenuoraksi. Talouden
tasapainotus on vielä käynnissä. Säästöjä on paljon tehtykin. Sen varmasti jokainen työntekijä kokee
melkeinpä selkänahassaan. Kiire ja tekemättömät työt painavat.
Kaikesta tästä huolimatta uskon, että ensi vuonna nähdään joitain valon pilkahduksiakin! Suomen talous
on nousussa, joten kyllä se täällä Kokemäelläkin varmaan näkyy.
Lämpimän Rauhallista Joulua sekä töissä oleville, että kotona joulua viettäville!
Parempaa Uutta Vuotta 2018!
Satu Lankinen
Kokemäen kaupunki
Pääluottamusmies, Jyty

D. VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Jyty on varannut jäsenilleen (15 ensimmäistä mahtuu varmuudella mukaan) tanssillisen liikuntatunnin
RaikaSportissa viitenä maanantaina 8.1. – 5.2.2018 klo 17.00 – 17.55. Viisi ns. kokeilukertaa ilmaisia,
ja mikäli innokkuutta riittää, jatketaan samana ajankohtana, jolloin sitoutuneilta osallistujilta peritään
pieni omavastuu. Ilmoittautumiset Vesihuollon tytöille 040 488 6203 (Hanna), 040 488 6204 (Ellu) tai
vesihuolto@kokemaki.fi viimeistään 22.12.2017.

Jyty järjestää Lallis-musikaalireissun Raumalle lauantaina 3.3.2018. Lippuja on varattuna 50 kpl ja
reissu toteutuu, mikäli sitovia ilmoittautuneita on 20. Esitys alkaa klo 13.00, jonka jälkeen mahdollisuus
ruokailla FresCo-ravintola Ankkurissa: Lallis-menu (liite) 20 euroa, mikäli ryhmässämme ruokailijoita
yhteensä 20. Ilmoittaudu myös ruokailuun, jos osallistut, jotta reissun järjestäjät saavat vahvistaa
ruokailijoiden määrän ennen reissua. Alkoholit ja muut juomat ravintola veloittaa kulutuksen mukaan
jokaiselta erikseen.
Teatterilippu + matka jäseneltä 20 euroa ja ei-jäseneltä 40 euroa. Lisäksi ruokailijoilta 20 euroa per
henkilö.
Lähtö linja-autoasemalta klo 11.30. Paluumatkalle lähdetään ruokailun jälkeen noin klo 18.00. Sitovat
ilmoittautumiset Vesihuollon tytöille 040 488 6203 (Hanna), 040 488 6204 (Ellu) tai
vesihuolto@kokemaki.fi viimeistään 31.1.2018.
Mahdolliset väliaikatarjoilut jokainen osallistuja varaa itse (liite).

E. MUUT ASIAT
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Jyty, entiseltä nimeltään Kunnallisvirkamiesliitto,
perustettiin vuonna 1918. Vuosisadan liittoa juhlistetaan näkyvästi läpi merkkivuoden. Juhlavuoden
teemana on ”Vaikuttava menneisyys – Valoisa tulevaisuus”. Jyty on Suomen vanhin kunta-alan
ammattiliitto, joten "Jyty on vuosisadan liitto!"

Lämmintä Joulunodotusta kaikille jäsenille!

Tiedotteen laatija
Marjo Lehtinen, tiedottaja
marjo.lehtinen@kokemaki.fi

