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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HEI KYTEVÄN LUKIJAT
Kulunut vuosi oli yhdistyksemme toiminnan osalta 65:s. 
Toiminnaltaan vilkasta ja mielenkiintoista.

Alkanut vuosi toi yllätysviestin. Total - kaupungin osakeyhtiönä on näin vuo-
den alussa loppumassa ja uusi yksityinen omistaja tuottaa palveluja jatkossa 
kaupungille. Toivotaan että työntekijät jaksavat muutoksessa ja saavat 
jatkossakin tehdä työtehtäviään kuten aikaisemminkin. 

Yhdistys järjestää virkistystoimintaa tänäkin vuonna. Odotamme jäseniltämme 
runsasta osallistumista tilaisuuksiin.

Keväällä on eduskuntavaalit. Nyt jos koskaan on meidän pyrittävä vaikuttamaan 
äänestämällä ettei kiky- sekä muut palkansaajiin kohdistuvat leikkaukset 
lisääntyisi tulevan hallituksen aikana. 

Hyvää kevättä toivoen 
Jari Huupponen

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

YHTEYSTIEDOT
Lammenraitti 6, 40800 VAAJAKOSKI

HALLITUS 2018 - 2019
Puheenjohtaja, Taloudenhoitaja 
Jari Huupponen 
jari.huupponen@jkl.fi 040 510 7608

Varapuheenjohtaja 
Jäsen 
Heikki Käkönen 
heikki.kakonen@jkl.fi 0500 892 686

Sihteeri 
Jäsen 
Sami Haapakoski 
samijhaapakoski@gmail.com 040 123 9120

Jäsenasianhoitaja, Jäsen 
Kati Kytömaa 
kati.kytomaa@jkl.fi 050 440 4014

Jäsen 
Ismo Halttunen 
ismo.halttunen@jkl.fi 045 872 0885
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Taitto: Suomen Uusiokuori Oy

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Tervetuloa Jyväskylän JHL ry 616:n kevätkokoukseen 17.04.2019 klo 18 alkaen 
kansalaistoiminnankeskus Mataraan, Tourujoki-saliin, osoitteeseen Matarankatu 4

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 

• Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 
• Luetaan toiminnantarkastajien lausunto 
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta 
• Päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista 
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TÄRKEITÄ ASIOITA TAAS TÄNÄKIN VUONNA:

Muistathan tarkistaa, että verotuksessa on 
huomioitu ammattiyhdistyksen jäsenmak-
sut, eli saat ne sitten takaisin sitä kautta.

Poliittinen lakko oli tuossa viime vuoden 
lopulla ja yhteydenpito täältä yhdistyksen 
puolesta oli hankalaa ja vaikeutti sitä myö-
ten myös lakkokorvausten maksua. Tähän 
suurimpana haasteena näen sen, että usean 
jäsenen yhteystiedot ovat puutteelliset tai 
vanhentuneet ja ryhmähaun tekeminen ja 
sähköpostin lähettäminen esim. tietylle am-
mattiryhmälle tai vastaavalle on hankalaa, 
koska tietoihin ei ole merkitty ammattia, työ-
paikkaa, tai ne ovat vanhentuneita tietoja.

Toivoisin siis teidän päivittävän tietonne 
osoitteessa www.jhl.fi ja sieltä kirjautumal-
la omiin jäsenpalvelu24h tai lähettämällä 
ajantasaiset tietonne minulle sähköpostitse  
kati.kytomaa@jkl.fi osoitteeseen. Näin var-
mistamme, että varautuminen neuvottelui-
hin ja mahdollisiin työtaistelutoimiin olisi 
helppoa ja sujuvaa tiedottamisen kannal-
ta. Työehtosopimuksethan päättyvät 2020 
vuoden alussa ja silloin olisi taas neuvotelta-
va uusista sopimuksista.

Kaikissa työttömyyskassan asioissa otathan 
yhteyttä p. 010 190 300 ma-pe klo 9-14.00  
Osaavat parhaiten vastata mm. soviteltuun 
päivärahaan, ansio sidonnaisen korvauksiin, 
vuorotteluvapaan korvauksiin, liikkuvuusa-

JÄSENASIAINHOITAJA TIEDOTTAA
JYSKÄN VARASTOMYYMÄLÄN 
EDUT YHDISTYKSEMME JÄSENILLE

Tarjoamme yritysasiakkaillemme alennuksen 8 % seuraavista tuoteryhmistä:
- Kodin elektroniikka
- Autotarvikkeet
- Siivoustarvikkeet
- Pesuaineet
- Kemikalio
- Maalaustarvikkeet+rakennustarvikkeet
- Pienrauta
- Sähkötarvikkeet
- Työvaatteet, -kengät ja -hanskat
 
- Vaatteet ja asusteet
- Taloustarvikkeet
- Toimistotarvikkeet
- Lelut
- Askartelu
- Puutarha
- Kodintekstiili
- Kodinsisustus 
- Vapaa-aika

Alennus ei koske:
- Kampanja-tuotteita
- Wc- tai talouspapereita
- Fiskarsin tuotteita
- Elintarvikkeita
- Tupakoita
- Juomia
 

Pidätämme oikeuden alennuksen laskemiseen. 

Tuotteista saa maksimissaan 8 % alennuksen yrityskortilla.

Muista esittää yrityskortti sekä henkilöllisyystodistus kassalla asioidessanne.

Kortin kadotessa ottakaa yhteyttä Jyskän Varastomyymälään.

Taas uusi vuosi vierähti käyntiin ja toivottelenkin teille nyt hyvää alkanutta vuotta!

vustukseen, lomautukseen liittyviin kysy-
myksiin.

Muistathan ilmoittaa jäsenasiainhoitajalle 
tai päivittää www.jhl.fi sivuilla omiin tietoi-
hisi mikäli jäät äitiys-, isyys-, vanhempain-
vapaalle, vuorotteluvapaalle, työttömäksi, 
eläkkeelle tai menet armeijaan tai opiske-
lemaan, jäät palkattomalle vapaalle, sai-
rauslomalle tai siirryt yrittäjäksi. Ne kaikki 
saattavat vaikuttaa jäsenmaksuihisi ja saat 
vaikutusten tiedon nopeasti, jotta ei kertyisi 
rästimaksuja tai maksaisi turhaan, jos onkin 
oikeutettu jäsenmaksu vapautukseen.

Ja tänäkin vuonna suosittelen teitä ilmoit-
tautumaan liittomme tarjoamiin koulutuk-
siin. Koulutukset ja ilmoittautuminen löytyy 
www.jhl.fi sivuilta.

Ja jos olette innostuneita yhdistystoimin-
nasta, niin ottakaa yhteyttä jäsenasiainhoi-
tajaan.

Tänä vuonna meillä on paljon toivomianne 
jäsentapahtumia ja retkiä. Ilmoitukset löyty-
vät tästä Kytevästä, sekä meidän nettisivuilta 
www.jhl616.net. Myös alakohtaisia ammat-
tialailtoja tullaan järjestämään tänä vuonna, 
toivottavasti näemme siellä sinutkin!

Ystävällisin terveisin: 
Jäsenasiainhoitaja Kati Kytömaa
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HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA

Vuosi 2018 oli kiireistä aikaa pääluottamus-
mies rintamalla, johtuen yhden päätoimisen 
luottamusmiehen vajeesta, ongelmaa yritet-
tiin poistaa jakamalla luottamusmiesaikaa 
alakohtaisille luottamusmiehille, alakohtaiset 
luottamusmiehet joille aikaa annettiin, te-
kivätkin erinomaista työtä, mm. työtaistelu-
toimien aikaan. Vuoden 2019 alusta tilanne 
helpottui, kun saimme päätoimisen luotta-
musmiehen valittua, nyt jatkamme kolmella 
kokonaan työstä vapautetulla luottamusmie-
hellä.

Tällä hetkellä käymme neuvotteluita jär-
jestelyvaraerästä neuvotteluita työnantajan 
kanssa jokaisella sopimussektorilla, pois lu-
kien tunti-tes , missä em. erä on jo jaettu.

Tulevalle vuodelle olemme suunnitelleet 
ammattialailtoja. Esim. perusturvassa aina-
kin, vammaispalveluissa ja vanhuspalveluis-
sa, varhaiskasvatuksessa ja koulunkäynnin 
ohjaajille. Mikäli joku muukin ala on kiinnos-
tunut, ammattialaillan järjestämisestä, niin 
laittakaa ihmeessä viestiä halukkuudesta. 

Paljon on tullut myös viestiä ja kyselyjä 
palkkojen oikeellisuudesta. Eli ns. epäpäte-
vyysalennuksesta ja ketjuttamisista.

Epäpätevyysalennuksissa on ollut lähin-
nä se ongelma, että puuttuvan koulutuksen 
vuoksi on työntekijä laitettu alemmalle tva 
(työn vaativuuden arviointi) taulukossa. 

Ja kuitenkin jos vaadittavan koulutuksen 
puutteen vuoksi työntekijä tekee samoja teh-
täviä kuin muut samaa tehtävää tekevät, ei 
koulutuksen puute ole peruste siirtää häntä 
alemmalle tva tasolle ja näin maksaa pienem-
pää palkkaa.

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TERVEISIÄ!

Jos koette että kohdallanne on toimittu 
näin, ottakaa ihmeessä yhteyttä meihin pää-
luottamusmiehiin, niin selvitetään, onko se 
ollut perusteltua vai ei. 

Lisäksi olemme neuvotelleet jakso-
työhön uuden tuplavuoro- ja hälytysraha  
sopimuksen. Siihen tuli pieniä muutoksia,  
lähinnä korvausten määrään ja porrastuk siin. 
Lisätietoja saatte esimieheltänne tai intrasta,  
Henkilöstöasiat » Henkilöstöpalvelut » Kunta-
alan sopimukset » Paikalliset sopimukset. Ja 
meihinkin voitte toki olla yhteydessä asiasta. 

Lisäksi perusturvassa on suuri edunval-
vonnallinen puute. Perustuvassa kun ei ole 
lainkaan alakohtaista luottamusmiestä. 
Luottamusmiehen tärkeä tehtävä on toimia 
paikallisten asioiden ensisijaisena kontaktina 
työntekijöille ja jos tulee tarvetta niin hän voi 
olla sitten yhteydessä meihin. Jäsenet voivat 
toki olla edelleen yhteydessä meihin suo-
raankin. Lisäksi hän on hyvin perillä millaisia 
ongelmia, puutteita tai parannusehdotuksia 
ym. työpaikoilla on, joita me pääluottamus-
miehet voisimme viedä eteenpäin koko kau-
pungin tasolla. Lisäksi hänen kauttaan voi-
simme viedä viestiä kentälle.

Jos tunnet yhtään halukkuutta tehtävään 
ole yhteydessä meihin, niin kerromme lisää 
tehtävästä ja koulutusmahdollisuudesta jne. 

Nuorisopalveluilla tällä hetkellä puhut-
tavat leiri- ja retkikorvaukset, joiden parissa 
neuvotellaan. Myös uuden nuorisotalon pe-
rustaminen ja koulun nuorisotyön lisääminen 
ovat asioita joiden parissa tehdään töitä.

Koulunkäynnin ohjaajien osalta tulossa 
on palaveri, johon tulee ainakin työsuojelu, 
eri liittojen luottamusmiehiä ja koordinaat-
tori. Toivottavasti voisimme yhdessä saada 

suuntaviivoja ohjaajien parhaaksi. Tällä het-
kellä ohjaajia puhuttaa työssä jaksaminen, 
tasoitusjaksot, työajan lisääntyminen kikyn 
myötä, ruokatauot, lisääntyneet väkivalta ti-
lanteet, opettajien sijaisena toimiminen, sekä 
vahtimestarien työt. 

Varhaiskasvatuksen puolella lasten huoltajat 
olivat huolestuneita resurssien riittävyydestä 
ja olivat tehneet ilmoituksia Aviin eli Länsi- 
ja sisä- Suomen aluehallintovirastoon. Joka 
antoi Jyväskylän kaupungille huomautuksen 
liian suurista lapsiryhmistä ja liian vähäisestä 
henkilökunnasta. 12 päiväkodissa ja 13 hoi-
toryhmässä se ylittyi.  Kaupungilla on aikaa 
korjata tilannetta helmikuun loppuun men-
nessä. Kaupunki palkkaa alkuvuodesta 37 va-
kituista varahenkilöä korjaamaan tilannetta. 
Toinen varhaiskasvatuksessa huolestuttava 
asia on ollut työntekijöiden oikeus omaan 
elämään. Työntekijät ovat joustaneet ja jopa 
pyrkineet hoitamaan itselleen sijaisen työ-
kaverista sairastuttuaan, vaikka se kuuluukin 
esimiehen velvollisuuksiin. Aina eri tarvitse 
venyä. Työvuoroluettelo on saatettava työn-

tekijöiden tietoon viimeistään viikkoa en-
nen työvuoroluettelon alkamista ja sitä saa 
muuttaa vain työntekijän suostumuksella 
tai perustellusta syystä. Perustelluksi syyksi 
ei kelpaa ylityötuntien muodostuminen tai 
vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien 
alittuminen. Perustellun syyn olemassaolo 
harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. Ne 
voivat mm. toiminnallisia syitä, esim. ennalta 
arvaamattomia poissaoloja. Työsuojelullises-
ta näkökulmasta katsottuna parasta olisi saa-
da sinne jäämään joku muu kuin työvuoronsa 
juuri lopettava tai jo lopettanut ihminen. 

Perhepäivähoitajien TVA taulukkoa päivi-
tetään tähän päivään ja siihen tulee muutok-
sia niin että on helpompi siirtyä eri TVA-tasol-
ta toiselle. 

Kati on aloittanut työpaikoilla käynnit. Osa 
on saattanut minut siellä jo nähdäkin. Käyn 
vähän katselemassa ja kyselemässä, kuinka 
teillä siellä menee ja mitä hyvää ja mitä huo-
noa koette työssänne olevan. Siellä saa tulla 
juttelemaan, jos teillä on asioita mielenpäällä.

-Kimmo, Hannu ja Kati-

 Päätoiminen luottamusmies Pääluottamusmies Pääluottamusmies 
 Kati Kytömaa Kimmo Ahonen  Hannu Tuderus
 p. 050 440 4014  p. 050 330 3944 p. 040 829 0650
 kati.kytomaa@jkl.fi  kimmo.ahonen@jkl.fi  hannu.tuderus@jkl.fi
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Kimmo Ahonen 
p. 050 330 3944 
email: kimmo.ahonen@jkl.fi

Vastuualueet:
KONSERNIHALLINTO
- päätöksenteon tuki ja kehittäminen
- henkilöstöpalvelut
- talous- ja tietohallinto - elinkeino ja työllisyys - SIVISTYs -
- kulttuuri - ja liikuntapalvelut

KAUPUNKIRAKENNE - LIIKELAITOKSET
- K - S pelastuslaitos
- tilapalvelu
- Altek
- Kylän kattaus

Hannu Tuderus 
p. 040 829 0650 
email: hannu.tuderus@jkl.fi

Vastuualueet:
PERUSTURVA
- sosiaalipalvelut
- vanhuspalvelut
- perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
- avoterveydenhuolto
- terveyskeskussairaalat

Kati Kytömaa 
p. 050 440 4014 
email: kati.kytomaa@jkl.fi 

Vastuualueet:
SIVISTYS
 - varhaiskasvatus
 - nuorisopalvelut
 - koulunkäynninohjaajat

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN YHTEYSTIEDOT

Miten sinua tai läheisiäsi on kohdellut nykyhallituksen päätökset? Oletko valmis 
tekemään meidän kanssamme muutoksen tulevaisuuden työelämäkysymyksiin? 

Vapaidenvaltakunta on ammattijärjestöjen nuorten alullepanema kansanliike, 
johon sitoutumalla annat äänestyslupauksen eduskuntavaaleissa 14.4. Tavoittee-
na on saada mahdollisimman monta ihmistä mukaan kampanjaan ja äänestä-
mään ehdokasta joka tukee vapautta järjestäytyä, ymmärtää työehtosopimusten 
merkityksen ja vaikuttaa työelämän lakeihin.  

Lähtemällä mukaan #vapaidenvaltakuntaan tukijaksi sekä antamalla äänestys-
lupauksen myös sinä voit vaikuttaa tulevaisuudessa valtakunnallisiin päätöksiin, 
jotka vaikuttavat sinun arkipäivän elämässäsi, jossa voi tulla palkalla toimeen il-
man irtisanomisen pelkoa. Sopimisen kulttuuri on saatava takaisin, jotta saamme 
muutoksen sanelupolitiikkaan. 

Sitoutumalla #vapaidenvaltakuntaan saamme taaksemme joukkovoiman, jolla 
on merkitystä tulevissa eduskuntavaaleissa.
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Viime vuosien tapaan,  tänä vuonnakin tarjolla rannekkeita Nokkakiven huvipuistoon. 
Rannekkeet toimii samoin kuin edellisinä vuosina, eli varaat ja maksat rannekkeet ja 
ne on nimellä lunastettavissa Nokkakiven lippuluukulta koko ensi kesän. 

Omavastuu rannekkeille on 10 €, joka maksettava 15.4.2019 mennessä 
tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616.  Viestiksi Nokkakivi
Lippuja rajoitetusti, 4 / perhe.  Alueelle vapaa pääsy.

Varaukset Päivi Tapperille p. 0400 887 537 tai paivi.tapper@gmail.com 

NOKKAKIVEN RANNEKKEITA!

Uutuuskohteena tarjoamme lippuja Puuhapuisto Veijariin, joka sijaitsee Saarijärven Kolkan-
lahdessa. Alueella monenlaista mukavaa puuhaa, sekä maalla, että vedessä. On pomppu taloa, 
minigolfia, köysirataa, eläimiä, akvaario ym, ym. Käy netissä katsomassa tarjonta lähemmin. 
Puuhapuistossa päivä kuluu varmasti mukavasti.
Lipun omavastuu 5€, lippuja max 5 / perhe.  Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.  

Liput toimivat samoin kuin rannekkeet Nokkakivessä, eli toimitamme maksettuanne nimilis-
tan Veijarin lippuluukulle ja liput saa sieltä nimellä haluamallanne ajankohdalla. 

Puisto aukeaa yleisölle 1.6.2019. 

Ilmoittautumiset Päivi Tapperille  p. 0400 887 537 tai  paivi.tapper@gmail.com   
Liput maksettava viim. 30.4.2019 tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616

viestiksi Puuhapuisto Veijari

Mukavaa puuhapäivää toivottelee JHL 616 vapaa-aikajaos
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Pidämme pilkkikisat viime vuoden tapaan Noukanniemessä 
Lievosen rannassa la 23.3.2019 klo 10 alkaen. 

Osoite, mihin kokoonnumme ja mihin voi auton jättää, Lievosentie; 
puimalan pääty, jossa lukee Haapaniemi. 

Hyvät palkinnot, tarjolla kahvia, kuumaa mehua ja grillimakkaraa. 

Tarjoilujen ja palkintojen takia toivoisimme ennakkoilmoittautumista. 

Toki saa mukaan tulla ilmoittautumattakin.

Ilmoittautumiset Päivi Tapperille p. 0400 887 537 tai paivi.tapper@gmail.com 

TERVETULOA JOUKOLLA MUKAAN! 
Toivotaan, että jäätilanne hyvä ja ilma meitä suosisi!

JHL Vapaa-aikajaos

PILKKIKISAT LA 23.3.2019!

Teemme perinteisen perhematkan Huvipuistoon la 8.6. Tällä kertaa kohteena Tampereen 
Särkänniemi. Lähtö ja paluu Harjun T-A-L. Aamulla varhain lähtö ja illalla paluu. Kuskin 
työaikarajoitusten takia pysäkkejä on vain tämä yksi, että jää mahdollisimman paljon ai-
kaa itse Särkänniemeen. Tarkka aikataulu tulee myöhemmin.

Matkan hinta 25€ / henk, sis. matkat ja Särkänniemirannekkeen, jolla pääsee laitteitten 
lisäksi sisään kaikkialle mitä siellä on tarjolla.

Mukaan mahtuu 60 ensin ilmoittautunutta, rannekkeita 4 / perhe. 
Ilmoittautumiset : Päivi Tapper p. 0400-887537 tai paivi.tapper@gmail.com 

Ilmoittautuessasi anna yhteystietosi ja kerro onko rannekkeet yli vai alle 120cm:lle. Alle 
kolme vuotiaat eivät tarvitse ranneketta, mutta tarvitsevat bussissa oman paikan, joten 
hinta heiltä 10€. Rannekkeiden saanti, edellyttää bussimatkalle osallistumista.
 
Matka maksettava viim. 30.4.2019 tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616
viestiksi Särkänniemi

Tervetuloa joukolla mukaan! 

JHL 616 Vapaa-aikajaos

MATKA SÄRKÄNNIEMEN 
HUVIPUISTOON LA 8.6.2019!
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Tervetuloa mukaan loppukesän matkalle kauniiseen kesäkaupunkiin Viron Pärnuun. Pitkät 
hiekkarannat matalan Pärnun-lahden rannalla, lämmin vesi elokuussa; Rantaloma paratii-
si. Kauniit puistot ja hyvät pyörätie-verkostot houkuttelee pyöräilijöitä. Joka muuten paras 
tapa tutustua viehättävään Pärnuun. Pyörän vuokraus helppoa.

Vanhan kaupungin kapeat kujat houkuttelevat lukuisilla kahviloilla ja ruokapaikoillaan.

Majoitumme kylpylähotelli Viikingiin. Hotellissa muutaman vuoden vanha kylpylä, joka ai-
van ihana. MATKAN HINTA jäsen 187€ ja avec 312€; sis. matkat, menomatkalla buffet-aamiaisen 
laivalla, yöpymiset kahden heng huoneissa(ykkönen + 105€), aamiaiset, kylpylän vapaan 
käytön (aamuisin aamusauna + allasuinti), käynti Latvian puolella Super Alkossa. Mukaan 
voimassa oleva passi tai virallinen henkilökortti.

Ilmoittautumiset Päivi Tapperille p. 0400-887537 tai paivi.tapper@gmail.com 
Ilmoittautuessasi, kerro nimesi, yhteystietosi, syntymäaikasi, mahdollisen kämppäkaverisi 
ja pysäkin miltä mahdollisesti haluaisit nousta kyytiin. Bussi kulkee reittiä Tikkakoski Palok-
ka- Harjun T-A-L – Wesmanni. Kyytiin pääsee reitin varrella olevilta pysäkeiltä. 

Lähtö Tikkakoskelta n. 04.00, Wesmannilta n.05.00 ja paluu su puolen yön maissa. 
Ilmoittauduttava viim. 28.6., jolloin myös matka viim. maksettava tilille FI89 5290 6440 0014 31 
saaja JHL 616 ja viestiksi Pärnu.  Matkalle mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta.

JHL 616 Vapaa-aikajaos

MATKA PÄRNUUN TO-SU 22.-25.8.2019!

Ennakkotiedotteena, että syksyllä järjestämme myös pikkujoulut Tallinnassa! 
Pikkujoulumatka Tallinnaan on la-su 30.11.-1.12.2019! 

Päivämäärä lyöty lukkoon, mutta hinnasta ja aikataulusta ei vielä varmaa tietoa.

Seuratkaa loppukesästä Motiivia ja Yhdistyksemme nettisivuja. 
Siellä ilmoittelemme. 

Syksyn Kytevään myös tulee tarkemmat tiedot matkasta.

JHL 616 Vapaa-aikajaos!

PIKKUJOULUMATKA  TALLINNAAN!




