
                                                    13.12.2022 

Joulutervehdys KJT ry:n jäsenille! 

 

Lumisateet ovat maalanneet maiseman jo varsin jouluiseksi. 

Vielä meillä monella on jokunen työpäivä puurrettavana, 

ennen joululomille siirtymistä. 

Työmarkkinarintamalla neuvottelut KJTES:iin liittyen 

jatkuvat. Kristillisten järjestöjen TES on kaksivuotinen, 

1.2.2022-31.1.2024, mutta palkantarkistukset neuvotellaan 

vuosittain. Parhaillaan siis Kirkon alat neuvottelee 

työnantajapuolta edustavan Paltan kanssa vuoden 2023 

palkantarkistuksista. 

Näin totesi Kirkon alojen toiminnanjohtaja Paula 

Aaltonen liittomme viimeisimmässä uutiskirjeessä: 

”Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta 

ja toteutustavoista on sovittu neuvoteltavan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tehtävä ei ole 

lainkaan niin helppo kuin sopimusta tehtäessä vielä kuviteltiin. Lyhyessä ajassa olosuhteet ovat 

muuttuneet ennennäkemättömällä tavalla. 

Elinkustannusten nopea nousu on heikentänyt kansalaisten ostovoimaa. Joidenkin tuotteiden 

hintojen nousu on perusteltua, kun ottaa huomioon inflaation, Ukrainan sodan ja energian 

saatavuusongelmat sekä polttoaineiden kallistumisen vaikutukset. 

Vallitsevan inflaation suuruisten palkankorotusten saaminen missään neuvottelupöydässä on lähes 

mahdoton tehtävä…” 

Vielä emme siis tiedä jatkosta. Kristillisen kentän TES-neuvottelut ovat sidoksissa laajempaan 

kokonaisuuteen. Kun suuret ammattiliitot saavat sopimukset neuvoteltua, nytkähtävät myös 

pienempien liittojen neuvottelut eteenpäin. Jäämme odottamaan kuulumisia. 

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

Sielu on se kohta, 

missä taivas 

puhuu ihmisessä. 

Tämän joulukalenterini ajatuksen myötä toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille, 

Rauhallista joulunaikaa ja siunauksia uuteen vuoteen 2023! 

Satu Toukkari, KJT ry:n pj. 

 



Päivämäärä muistiin! Vuosikokous 2023 
 
Kristillisten järjestöjen työntekijät KJT ry:n vuosikokous pidetään ke 26.4.2023 klo 17–19 Kirkon 
alojen toimistolla. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin. Osallistujille on kokouksen jälkeen 

ruokailu Triplassa. Ilmoittautuminen to 13.4.2023 mennessä sähköpostitse 
(pirjo.honkanen@sana.fi). 

Vuosikokouksessa käsiteltävät jäsenaloitteet voi toimittaa su 26.3.2023 mennessä sähköpostitse 
hallituksen puheenjohtajalle (satu.toukkari@piplia.fi)  tai muille hallituksen jäsenille. 

 
Muistathan lisäksi  
 
Tuemme myös ulkomailla tai Suomessa muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvien jäseniemme 
virkistäytymistä maksamalla pääsylippujen hinnan kahteen tapahtumaan vuodessa. 
Korvaussumma on korkeintaan 30 €/ tapahtuma/ hlö ja koskee jäsentä sekä seuralaista (yht. 120 
€/vuosi).  
  
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville eläkeläisjäsenille korvataan eläkkeellejäämisvuonna 
virkistykset yllä olevalla tavalla täysimääräisesti. Sen jälkeen virkistyskorvaus on eläkeläisille max 
60 e / eläkeläisjäsen/ vuosi / max. kaksi tapahtumaa; seuralaisen kuluja ei korvata. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville yhteistoimintajäsenille korvataan max. 60e / jäsen/ vuosi 
/ max. kaksi tapahtumaa; seuralaisen kuluja ei korvata.  
  
Pääkaupunkiseudulla asuvat voivat eläkkeelle jäätyään osallistua virkistystilaisuuksiin kuten 
ennenkin.  
  
Korvaushakemuksen on saavuttava taloudenhoitajalle (Jaana Kovanen, Kuhankeittäjäntie 7 D, 
01450 Vantaa tai sähköpostitse kovjaana@gmail.com) toimintavuoden aikana. Hakemukseen 
liitetään kuitit joko kirjeitse tai skannattuna sähköpostitse. Virkistystä on esim. konsertti, teatteri, 
jalkapallomatsi, luento tms., mutta esim. hieronta, jalkakylpy, fysioterapia tms. ei kuulu tähän. 
Hakemus on täysin vapaamuotoinen. Siinä on käytävä ilmi, mihin tarkoitukseen kuitit ovat, 
kokonaissumma, hakijan nimi, yhteys- ja tilitiedot. Jos epäröit, onkohan harkitsemasi kuitti 
virkistystä, kysäise Jaanalta sähköpostitse ensin.  
  
Kristillisten Järjestöjen Työntekijät KJT ry:n koulutusavustus on tarkoitettu sellaiseen opiskeluun, 
joka tukee työssä jaksamista tai edistää työtaitoja. Avustuksen suuruus on enintään 200 euroa. 
Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää toimintavuoden aikana kenelle tahansa hallituksen 
jäsenelle, joka sitten toimittaa anomuksen hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.  
  
Lisäksi liitolta voi hakea opintorahaa (www.kirkonalat.fi/jasenille/jasenedut), jonka suuruus on 50 
e-200 e. Lomake löytyy täältä (www.kirkonalat.fi/jasenille/lomakkeet).  
  
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan liittoon, galina.voloshina@kirkonalat.fi. Muista kertoa, että 
olet KJT:n jäsen, niin helpotat Galinan työtä etsiä oikea jäsenrekisteri. Kiitos!  
  
Nämä tiedotteet tulevat ensisijaisesti sähköpostitse, joten huolehdithan myös, että ilmoitat liittoon 
toimivan sp-osoitteesi, kiitos!  
  
Pirjo  
KJT:n hallituksen jäsen, sihteeri  
Pirjo Honkanen (KRS)  
+358 400 793 380 
pirjo.honkanen@sana.fi 
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