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Puheenjohtajan terveiset 
 
 

Syksy on lähtenyt käyntiin ja kellotkin on siirretty talviaikaan. Kaupungissa ta-
pahtuu monenlaisia asioita. Elokuussa alkaneet yt-neuvottelut ovat edelleen 
kesken ja jatkuvat vielä marraskuussa, kannattaa seurata NeTkua tilanteen 
edistymisestä. 

 
Tähän tiedotteeseen on yhdistyksen luottamusmiehet keränneet tietoa tehdyistä 
päätöksistä. Lisätietoja voi kysyä luottamusmiehiltä. Heidän tietonsa löytyvät 
yhdistyksen kotisivuilta: jäsenelle – luottamusmiehet. 

 
Yhdistyksen syyskokous on 26.11., tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. 
 

Terveisin pj Maarit Salonen 
************************************************************************************************************************* 

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen  
 
keskiviikkona 26.11.2014 klo 17.00! 
 
Kokous järjestetään Turun Seudun Osuuspankissa,  
Hallintoneuvoston kokoustilassa, Maariankatu 4 E-porras, 2. krs (käynti sisäpihalta).  
 
Kokouksessa ovat esillä liiton sääntöjen 12 §:n mukaiset yhdistysten syyskokousasiat. 
Esityslista on nähtävissä kokouksessa.  
 
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen 20.11.14 asti ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin (osoite tie-
dotteen alalaidassa) otsikolla ”Syyskokous” (tai Maarit Salonen p. 262 0615/040 718 6164). Muista mainita 
mahd. erikoisruokavaliostasi. 
 
Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet sinulle 
kokoustarjoilua. 

*************************************************************************************************************** 
Ajankohtaista edunvalvonnasta… 

Luottamusmiestiedote 1.11.2014 
 
Eläkkeelle siirtymistä koskevat periaatteet (Dnro 9720-2014) 
 

Työnantajamme on laatinut ohjeistuksen eläkkeelle siirtyjälle.  
Siinä on mm. suositus eläkkeellesiirtymisajankohdan ilmoittamisesta  
kuusi kuukautta ennen aiottua eläkkeelle siirtymistä. Tätä perustellaan työjärjestelyillä ja 
mahdollisella rekrytoinnilla. Virallinen irtisanomisaika on KVTES:n mukainen. Vanhuuseläket-
tä voi hakea kuitenkin vasta irtisanomisilmoituksen tekemisen jälkeen KEVASTA sähköisellä 
lomakkeella. Eläkesihteeri on tässä asiassa hyvä tuki hakijalle, joka tuntee tarvitsevansa 
apua. 
 
Osa-aikaeläkkeelle siirtymisestäkin on annettu uusia ohjeita. Harkinnanvarainen osa-
aikaeläke on aina työntekijän ja työnantajan keskinäiseen sopimukseen perustuva ja se rat-
kaistaan tapauskohtaisesti työyksikössä.  

Tiedote 5 / 2014 
11.11.2014 
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Kaupungilla on tähän tarkoitukseen oma hakemuspohja. 

Hallinto (intra) » Henkilöstöopas » Palvelussuhdeasiat » Eläkeasiat 

 
Harkinnanvaraisen sairausajan palkan maksamisesta luopuminen (Dnro 5564-2014) 
 

Pakottavien määräysten lisäksi Turku on maksanut harkinnanvaraista sairausloma-ajan palk-
kaa kategorisesti pitkään sairaana olleille perustuen Turun kaupungin poliittiseen päätökseen. 
Tämä etu on nyt uudella poliittisella päätöksellä säästösyistä poistettu ja käytössä ovat 
KVTES:n mukaiset sairausajan palkanmaksuun liittyvät määräykset.  
Kaupungissa on panostettu varhaisen puuttumisen toimintamallien luomiseen ja tätä toimin-
taa tullaan työnantajan ilmoituksen mukaan edelleen kehittämään sekä panostamaan työssä 
jatkamiseen ja työhön paluuta edistäviin toimenpiteisiin. 
 

Työeläkeuudistus 2017 (SAK:n sivut) 
 

Tämäkin on meitä työntekijöitä merkittävästi koskettava asia. Ikärajat muuttuvat siirtymäajalla. 
Vanhuuseläkeiän alaraja nousee 65 vuoteen, vastaavasti yläikäraja nousee 70 vuoteen. Elä-
kekarttuma 1,5 % tulee olemaan tasainen jo 17 ikävuodesta alkaen. Palkansaajan eläkeva-
kuutusmaksua ei vähennetä eläkkeen perustana olevasta palkasta, eli eläkettä kertyy koko-
naisansioista. Tässä muutama maininta isosta kokonaisuudesta, johon tullaan varmasti vielä 
palaamaan kun mm. siirtymäsäännökset varmistuvat kuten myös se miten muutos vaikuttaa 
nyt kaupungintyöntekijöitä koskevaan henkilökohtaiseen eläkeikään. 

 
Vuorotteluvapaa 
 

Myös vuorotteluvapaan säännökset ovat muuttuneet. Kts. jäsentiedote 4/2014 21.8.2014. 
Muutokset koskevat vuonna. 1957 ja sen jälkeen syntyneitä työntekijöitä. Vuorotteluvapaan 
mahdollisuuksista ja vaikutuksista eläkkeeseen kannattaa ottaa yhteys Kevaan. 

************************************************************************************************************************* 
Nyt mukaan lätkähurmokseen… 

Lähde kannustamaan TUTO voittoon! 
 
Olemme varanneet TuTo:n runkosarjan kotipeleihin Voucher-lippuja á 6 € / kpl, hinta on  
aikuisille ja lapsilla sama (peruslippu normaalisti 18,-). TuTon kotiottelut pelataan  
Marli Areenalla (Hippoksentie 2, Turku). 
Liput kelpaavat mihin tahansa valitsemaasi runkosarjan otteluun joulukuusta 2014 alkaen. 
 
Voucher-lippua ei tarvitse vaihtaa varsinaiseen lippuun, vaan järjestyksenvalvojat ottavat sen talteen si-
säänkäynnin yhteydessä. Kannattaa silti olla ajoissa paikalla, sillä näillä lipuilla halliin pääsee niin kauan 
kuin on tilaa. Tosin ihan täynnä halli on ollut äärettömän harvoin. 

Otteluaikataulun löydät osoitteesta www.tutohockey.fi  ottelut. Ja kun koti-sarakkeessa lukee TUTO, on 
kyseessä kotiottelu. 

Sitovat lippuvaraukset 17.-30.11.14 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”TUTO” (tai tai Terhi Lairo-
lahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  

 

 

 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana 
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