-uutisia
Turun seudulta 2/2015
27.10.2015

Kokouskutsu
Jyty Turku ry:n syyskokous
pidetään keskiviikkona 25.11.2015 klo 17.00 alkaen
Kiitoradan Ravintola Kasinossa, Yliopistonkatu 29, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
 vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2016,
 määrätään luottamustehtävien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteet
vuodelle 2016,
 vahvistetaan vuoden 2016 talousarvio sekä toimintasuunnitelma,
 valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudeksi 2016 – 2017,
 valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden henkilökohtaiset
varajäsenet,
 valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa
valita.
 käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
 päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n
määräykset.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä (eläkeläisjäsenet) on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tule mukaan päättämään yhteisistä asioista!

Tervetuloa!
Hallitus

Kokouksen esityslista liitteineen löytyy yhdistyksen
kotisivuilta www.jytyturku.fi
1.11.2015 lukien.
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Heti syyskokouksen jälkeen alkaa

Jäsenilta
Illan aikataulu:

Klo 17.00 syyskokous,
n. klo 18.00 jäsenilta; alkaa ruokailulla.
Ruokailun jälkeen kuulemme jytyisät ajankohtaiskatsaukset Jytyliiton suunnittelija Ellinoora Vesalalta ja Turun kaupungin pääluottamusmies Elina Kajannolta.

Klo 20.00 – 21.00 valintasi mukaan joko
hohtominigolfia tai hohtokeilausta.

Ilmoittautumiset syyskokoukseen & jäseniltaan
viimeistään tiistaina 10.11.2015 yhdistyksen kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 -2517 011. Jos ilmoittaudut sähköpostitse tai puhelimitse, muista kertoa myös mahdolliset ruokaaineallergiasi/ruokavaliosi ja kumpaan osallistut (hohtominigolf/hohtokeilaus/en osallistu kumpaankaan).

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
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Puheenjohtajan terveiset

Epävarmuus heikentää
Työelämä ja ympäristö ovat jatkuvassa muutostilassa. Organisaatiot hajoavat. YTvähennyksistä kuulee viikoittain. Työpaikat häviävät. Työttömyysluvut kasvavat. Ammatit
katoavat alta. Työttömyysturvaa ja työssä ansaittuja sekä sovittuja etuuksia leikataan. Hallituksen säästötoimenpide-ehdotukset kauhistuttavat. Työelämä tuntuu syrjivältä, epäreilulta. Lamauttavinta on se, että asiat vain tapahtuvat, eikä niihin voi yksin vaikuttaa.
Jatkuva epätietoisuudessa eläminen syö jaksamista, nakertaa sitä vähäisintäkin motivaatiota, altistaa stressille. Meillä on usein väärä mielikuva stressin aiheuttajasta. Epävarmuus
aiheuttaa stressiä, ei niinkään työssä koettu kiire tai työn määrä. Jatkuva epätietoisuudessa eläminen ja kommunikoimattomuus meneillään olevista muutoksista ahdistavat.
Kiireen voi yrittää katkaista mielenhallinnalla ja työputken taukokävelyllä. Mutta miten hallita läsnäolevaa epävarmuutta, jonka vaikutukset tuntuvat ylettyvän liian moneen elämäntilanteeseen? Epävarmuus on koko ajan läsnä, se ei hellitä hetkeksikään. Se tykyttää takaraivossa, pyörii ajatuksissa, nostattaa verenpaineen ja herättää aamuyöstä.
Työelämään suunnitellut muutokset koetaan epätasa-arvoisesti kohtelevan vain tiettyjä
ihmisryhmiä - useimmiten juuri niitä vähäosaisempia ja heikoimpia. Valtava määrä energiaa vapautuisi ajatteluun, luovuuteen ja työn tekemiseen, mikäli ihmiset kokisivat olevansa
turvassa ja asioiden järjestyvän parhain päin kaikkien eduksi. Kehitys tuntuu kuitenkin
kulkevan päinvastaiseen suuntaan.
Mielenkiintoista olisi hypätä ajassa huimasti tulevaisuuteen ja lukea tämän vuosikymmenen historiaa, miten sitä kuvataan ja varsinkin mikä tekojemme tulos tässä ajassa on ollut.
Olemmeko onnistuneet välttämään talouskriisin, saamaan työttömyyden kuriin. Ja varsinkin, olemmeko pystyneet kasvamaan ihmisinä huolehtimaan toinen toisistamme, poistamaan itsekkyyden ja välinpitämättömyyden keskuudestamme ja kohtelemaan toisiamme
tasa-arvoisesti.
Yksin on suuriin muutoksiin vaikea vaikuttaa, yksin on kuin tuuliajolla. Mutta ryhmässä löytyy yhteistyövoimaa. Jyty on yksi niistä ryhmistä, joka saa mielipiteemme kuuluviin ja auttaa edunvalvonnassa. Siksipä jäsenyys kannattaa!
Jyty Turku ry syyskokous pidetään torstaina 25.11.2015 klo 17. Paikkana on Kiitorata Turun Yliopistonkadulla. Tässäpä sinullekin tilaisuus ryhmäytymiseen, tulla kuulolle ja kertomaan mielipiteesi. Takataskuun saat vauhtia ja iloista mieltä.
Hyvää syksyä kaikille ja tervetuloa kokoukseen!
Jyty Turku ry:n pj. Sirpa Nypelö
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Turun
kaupungin
kuulumiset
pääluottamusmiehen
silmin

Sisäinen tiedottaminen
Kaupungin NeTku häipyi kesällä ja tilalle on tullut Dotku ja digitaalinen työpöytä. Uusi on
aina hiukan vierasta, joten löydämmekö me sieltä tarvitsevamme tiedon? Jokaisen työntekijän pitäisi tietää mistä löytyy esim. työpaikkakokousten pöytäkirjat ja yhteistoimintaryhmän esityslistat ja pöytäkirjat. Tällä turvataan mm. henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Työnantajan tulee yhteistoiminnassa käsitellä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihdon periaatteita ja suunnitelmia. Säästösyistä Turun
Pualest -lehti lakkautettiin ja aloitettiin sähköisen Turun pualest henkilöstön uutiskirjeen
julkaiseminen. Luottamusmiesten yhteystiedot ja yhteistoimintaryhmien jäsenet löydät Digitaalinen työpöytä Henkilöstöasiat Yhteistoiminta polun päästä. Ota siis henkilöstön
edustajaan yhteyttä kun yt-ryhmässä on sinua kiinnostava asia.
Mielenilmaus ja sähköpostiosoitteesi
Näyttää siltä, että koko valtakunnan tasolla isot remonttikirveet heiluvat. Tästä syystä nopealla aikataululla ammattiliitot järjestivät mielenilmauksen 18.9.2015. Jyty tiedotti asiasta
sähköpostilla kaikille jäsenille. Tämä paljasti puutteita jäsenrekisterin sähköpostiosoitteissa. Jatkoa ajatellen tarkistathan, että aktiivisessa käytössä oleva sähköpostiosoitteesi on
jässärissä. Myös toimistonhoitajamme Mirja Hasko (jytyturku@pp.inet.fi) voi päivittää käytössä olevan sähköpostisoitteesi jäsenrekisteriin. Hiukan myöhemmin Jyty kartoitti neuvotteluja varten sähköpostikyselyllä mistä jäsenet olisivat valmiita joustamaan. Toivottavasti
mahdollisimman moni jäsenistä vastasi kyselyyn. Jytyläisiä mielenosoituksessa –linkin
takaa löydät jutun itse mielenilmauksesta.
KuntaQ-työhyvinvointikysely
Kunta10-kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Väliin jäävinä vuosina järjestetään suppeampi KuntaQ-kysely. Tänä vuonna kysely tulee työntekijöille 3.-17.11. Työnantaja haluaa
seurata onko osattu puuttua oikealla tavalla Kunta10-kyselystä esille nousseisiin ongelmiin. Kannattaa siis vastata kyselyyn.
Palkankorotus
KVTESiin on sovittu yleiskorotus 1.2.2016 alkaen. Tehtäväkohtainen palkka nousee kaikilla 16 eurolla tai jos palkka on 3.404,26€ tai yli korotus on 0,47%. Osa-aikatyössä korotus
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on samassa suhteessa kuin työaika. Tämän lisäksi Turku suunnittelee laittavansa osan
henkilöstömenosäästöistä henkilökohtaisiin lisiin. Tarkoitus on huomioida henkilöstöä, jolla
työtehtävien määrä on lisääntynyt henkilöstön vähentyessä. Esimiehen kanssa käytävä
kehityskeskustelu, jossa tarkistetaan tehtäväkuvan ajantasaisuus ja tehdään tarvittaessa
työn suorituksen arviointi, ovat tässä avainasemassa.
Jaksotyöstä yleistyöaikaan
Muodollinen jaksotyöaika poistui kesällä 2015. Perusperiaate oli, että muodollinen jaksotyöaika on muutoksen jälkeen jaksotyötä. Turun kaupunki kuitenkin päätti siirtää muodollisessa jaksotyössä olevat yleistyöaikaan. Nopeassa aikataulussa työnantaja ei kuitenkaan
ottanut huomioon, onko kyseinen työaikamuoto tehokkain esim. työparityöskentelyssä,
jossa työntekijät ovat eri työaikamuodossa tai mahdollistavatko työntekijän työtehtävät
ruokatauon, joka on omaa aikaa. Asiasta on käyty paikallisneuvotteluja, jossa päädyttiin
kartoittamaan ongelmatilanteet syksyn 2015 aikana. Työnantaja tekee kartoituksen, mutta
toivon, että otat myös minuun yhteyttä, jos on ongelmia ruokatauon pitämisessä tai työtehtävien järjestämisessä.
Työnantaja muuttuu
Loppuvuodesta kaupunki on aika nopealla tahdilla siirtämässä joitakin tehtäväkokonaisuuksia ulkopuoliselle toimijalle. Kyse on yleensä ns. liikkeenluovutuksesta, jolloin työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uudelle työnantajalle. Uuden työnantajan kanssa pääluottamusmiehet neuvottelevat henkilöstön siirtosopimuksen. Lain mukaan niin vanhan
kuin uudenkin työnantajan tulee selvittää siirtyville työntekijöille luovutuksen ajankohta,
luovutuksen syyt, työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset ja työntekijöitä koskevat suunnitellut toimenpiteet. Liikkeenluovutusten lisäksi kaupungilla on useita muita tehostamistoimenpiteitä, jotka myös vaikuttavat työntekijöihin.
Näistäkin työnantaja on velvollinen keskustelemaan työntekijöiden kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä jos joku työsuhteeseesi liittyvä asia askarruttaa. Nähdään Jyty Turun syyskokouksessa!
Elina Kajanto, elina.kajanto@turku.fi, 040 648 2974.
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Åbo Svenska Teater

MYRSKYLUODON MAIJA
torstaina 10.12.2015
Koskettava musikaali Myrskyluodon Maija Åbo Svenska Teaterin Päänäyttämöllä.
Musikaalissa seurataan Maijan ja hänen perheensä karua elämää Myrskyluodolla.
Kertomus on koreografinen purjehdus hurjine pyörteineen - koettelemuksia ja onnenhetkiä vuodenaikojen saatossa.Esityskieli on ruotsi, tekstitys sekä suomeksi
että ruotsiksi.

Illan ohjelma:
 klo 16.45 opastettu tutustumiskierros Suomen
vanhimpaan teatteritaloon, kesto n. 1 tunti.
 klo 19.00 Myrskyluodon Maija -näytös alkaa.
Väliaikatarjoiluna Talon leivos + kahvi/tee.
Hinta 35 euroa/jäsen, sisältää:
 opastetun kierroksen
 teatterilipun
 väliaikatarjoilun

Vain Jyty Turku ry:n jäsenille.
Yksi (1) lippu/jäsen. Mukaan mahtuu 100 jäsentä.
Lasku lähetetään sähköpostilla tai postitse marraskuun alussa.
Liput jaetaan teatterilla.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 1.11.2015.
Ilmoittautumiset yhdistyksen kotisivuilla www.jytyturku.fi olevalla sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.10.2015 tai kunnes
kaikki 100 paikkaa on varattu.
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Mikä fiilis? Olisihan se aika liittyä ammattiliittoon.
Ammattiliittojen tehtävä on pitää huolta siitä, että työntekijät
voivat vaikuttaa siihen minkälaista töissä on. Kun olet jäsen,
olet mukana vaikuttamassa työelämään.
Mitä enemmän meitä jäseniä on, sitä enemmän voimme
vaikuttaa siihen, millaista meillä on töissä, millaiset ovat työaikamme, turvaverkkomme työpaikalla ja työelämässä.
Yhdessä voimme muuttaa asioita positiiviseen suuntaan!
Palkansaajajärjestöjen yhteinen Mikä fiilis? -kampanja näkyy mm. tv:ssä, elokuvateattereissa ja sosiaalisessa mediassa loka-marraskuussa.
Kohderyhmänä ovat nuoret palkansaajat, joita mietityttivät muun muassa oikeudenmukainen palkkaus, lomaoikeus, riittävä vapaa-aika, perhevapaat sekä irtisanomissuoja.
Tutustu sivustoon:

Mikäfiilis.fi
________________________________________________
Muistathan ilmoittaa jäsenyystiedoissasi tapahtuneet
muutokset yhdistykselle sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi,
puhelimitse 02 – 2517 011 tai Jässärissä:
Palkaton aika (vähintään 30 päivää kestävä)
Eläkkeelle jäänti (eläkkeen alkamispäivä), ilmoita samalla jäätkö yhdistyksen kannatusjäseneksi vai eroatko eläkkeen alkamispäivästä lukien.
Työpaikan vaihto (uuden työnantajan nimi ja työsuhteen alkamispäivä)
Yhdistyksen vaihto (edunvalvonnan kannalta on hyvä kuulua siihen Jytyn yhdistykseen, johon muutkin työpaikan tai ammattialan Jytyn jäsenet kuuluvat)
Eroaminen
Osoitepäivityksen saamme suoraan väestötietojärjestelmästä, ellet ole tehnyt osoitteen luovutuskieltoa.
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Neulekerho kokoontuu vuonna 2015 vielä
4.11. ja vuonna 2016 jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona (pois lukien kesäkuu, heinäkuu, elokuu) klo 16.30 Jyty Turku
ry:n toimistossa, Yliopistonkatu 37 A 56, Turku.
Ota omat langat ja puikot mukaan! Neulekerhoon ei tarvitse ilmoittautua.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Jos sinulla on sähköposti, kannattaa ilmoittaa se yhdistykselle jytyturku@pp.inet.fi vietäväksi Jytyn jäsenrekisteriin. Saat silloin jatkossa liiton ja yhdistyksen
tiedotteita sähköpostiisi! Jos sinulla ei ole sähköpostia, kannattaa seurata yhdistyksen kotisivuja, seiltä
löydät ajantasaiset tiedot mm. yhdistyksen virkistystoiminnasta!

Oletko jäänyt tai jäämässä eläkkeelle?
Kun jäät eläkkeelle, muistahan ilmoittaa siitä yhdistykselle, emme saa tietoa
muuta kautta.
Ilmoituksen voit tehdä joko sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi tai puhelimitse
02 - 2517 011. Ilmoita samalla, haluatko jatkaa yhdistyksen kannatusjäsenenä vai
eroatko yhdistyksen jäsenyydestä. Jos eläkkeellä ollessasi teet satunnaisesti töitä
entiselle työnantajallesi, muista peruuttaa jäsenmaksuvaltakirja. Yhdistyksen kannatusjäsenmaksu vuonna 2015 on 12 euroa/vuosi (vuoden 2016 kannatusjäsenmaksu päätetään syyskokouksessa 25.11.15). Kannatusjäsenmaksu laskutetaan
aina vuoden alussa. On tärkeää, että yhdistyksellä on myös kannatusjäsenen
sähköpostiosoite.

Jyty Turku ry muistaa 25.11.2015 pidettävässä
syyskokouksessaan 30 euron kukkalahjakortilla
niitä jäseniään, joilla tuli vuoden 2014 aikana täyteen
30 vuotta Jytyn jäsenyyttä. Näille jäsenille lähetetään
erillinen kutsu marraskuun alussa (Etu ei koske
vapaajäseniä eikä jäseniä, jotka olivat eläkkeellä
30 vuoden jäsenyyden täyttyessä).
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Jyty Turku ry:n hallitus 2015
Puheenjohtaja Sirpa Nypelö
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toimikausi
2014 - 2015

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Johanna Dragneva
Turun kaupunki, Konsernihallinto

Harri Mäki
Turun Kaupunkiliikenne Oy

2015 - 2017

Timo Eklund
Turun Satama Oy

Jaana Hellman
Turun Kaupunkiliikenne Oy

2015 - 2017

Jaana Järvinen
Kunnan Taitoa Oy

Maarit Helle
Turun kaupunki, Konsernihallinto

2015 - 2017

Leena Marttila
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Mikko Poikela
Turun kaupunki, Konsernihallinto

2014 - 2016

Timo Pietilä
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sari Paju
Mainio Vire Oy

2013 - 2015

Maiju Sinisalo
Arkea Oy

Sari Heinonen
2013 - 2015
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos

Arja Suutari
Kunnan Taitoa Oy

Anita Leino
Arkea Oy

2014 - 2016

Hilkka Varho
Tuula Aali
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos Turun kaupunki, Sivistystoimiala

2014 - 2016

Outi Virtanen, varapuheenjohtaja
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

2013 - 2015

Ruut Suomela
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Hallituksen sihteeri: Mirja Hasko
Jyty Turku ry, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku, 02 – 2517 011
jytyturku@pp.inet.fi, www.jytyturku.fi
Toimistonhoitaja Mirja Hasko, 02 – 2517 011, jytyturku@pp.inet.fi
Pääluottamusmies (Turun kaupunki) Elina Kajanto, 040 648 2974, 02 – 2627 583
elina.kajanto@turku.fi
Jytyn Turun aluetoimisto, Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 Turku
Alueasiamies Kimmo Hollmén, 020 789 3771, 040 556 1809
Järjestöasiamies Merja Kantonen, 020 789 3770, 040 572 1731
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa – JYTK
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
www.jytk.fi, puhelinpalvelu 020 690 069 arkipäivisin ma - pe klo 9.00 - 15.00

