
Kesätervehdys KJT:n 

jäsenistölle 

Aina silloin tällöin kuulee heiton 

”Miksi kuulua ammattiliittoon?” 

Tällöin tulee mieleeni kysyä 

vastakysymys; ”Aiotko todella pärjätä 

yksin työelämän muutoksissa?”  

Epävakaina aikoina tarvitsemme 

turvaa ja toisten tukea. Näin ainakin 

itse koen. Työelämässä 

ammattiliittoon kuuluminen antaa 

taustatuen ja ongelmatilanteissa 

liittoon kuuluva saa apua.  

Ammattiliittojen ansiosta meillä on 

esimerkiksi vuosilomaoikeus, 

lomaraha, ansiosidonnainen 

työttömyysturva ja palkantarkistukset 

jokaisella sopimuskaudella.  

Kirkon alat ry:llä on pitkät perinteet 

edunvalvonnassa, onhan liitto 

perustettu jo vuonna 1957.  

Kirkon alat ry neuvottelee itse omat 

työehtosopimukset suoraan, myös meidän KJTES:in, jonka neuvottelutavoitteisiin oma 

yhdistyksemme ja järjestöjen luottamusmiehet voivat vaikuttaa.  

Kirkon alat edustaa kaikkia kirkon alojen ammattikuntia. Liitollamme on omat lakimiehet, jotka 

ovat työehtosopimusten parhaita asiantuntijoita! 

Kirkon alat toimii kristillisten yhteisöjen työelämän erityisasiantuntijana, joka takaa työntekijöille 

parhaan mahdollisen järjestäytymisvaihtoehdon. 

Kirkon alojen strategian painopistealueet ovat:  

- rohkea vaikuttaja 

- valtakunnallinen toimija 

- tulevaisuuden työelämän asiantuntija 

- työntekijän hyvinvoinnin mahdollistaja 

Edunvalvonnan lisäksi jäsenenä saat paljon erilaisia jäsenetuja. Näin kesälomien kynnyksellä 

kannattaa vilkaista: https://www.kirkonalat.fi/jasenedut/  

Oma yhdistyksemme, KJT ry, piti vuosikokouksensa 12.5.2022 hybridinä, liiton toimistossa sekä 

etäyhteyksin Teamsin kautta.   

Vuosikokouksessa hyväksyttiin uudet sääntömme, jotka mahdollistavat vuosikokouksen jatkossakin 

etäyhteyksin. Kokouksessa valittiin KJT:n hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistyksemme 

hallituksen nykyinen kokoonpano on: Pirjo Honkanen (KRS, sihteeri), Marko Lahikainen (IRR-TV), 

https://www.kirkonalat.fi/jasenedut/


Helmi Mikkola (Sansa) Tuija Numminen (Pipliaseura), Mikko Puhalainen (Kylväjä), Erja Tillgren 

(Sansa), Satu Toukkari (Pipliaseura, puheenjohtaja) ja Ulla Sarasalmi (KUA). 

Jos sinulle herää toiveita, kysymyksiä, ideoita…, niin ole meihin yhteydessä. Tule mukaan 

jäsenristeilylle 3.-5.9. Ilmoittautumisaikaa on 10.6. asti, joten toimi nopeasti.  

https://www.kirkonalat.fi/tapahtumat/kirkon-alat-ryn-65-vuotisjuhlaristeily/  

Toivon sinulle virkistävää ja voimia antavaa kesää! 

Satu Toukkari, pj 

 
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 ylläolevalla 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 kuitit skannattuna spostiin 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 

https://www.kirkonalat.fi/tapahtumat/kirkon-alat-ryn-65-vuotisjuhlaristeily/
mailto:kovjaana@gmail.com
http://www.kirkonalat.fi/jasenille/jasenedut
http://www.kirkonalat.fi/jasenille/lomakkeet
mailto:galina.voloshina@kirkonalat.fi
mailto:pirjo.honkanen@sana.fi

