
Syystervehdys KJT:n jäsenistölle 

Terveiset oikein onnistuneelta Kirkon alat 65v-juhlaristeilyltä. Joitakin 

myös meidän yhdistyksemme jäsenistä oli mukana.  

Kirkon alat on julkaissut uuden esitteensä, jossa myös oman KJT ry. 

esittäytyy. Jos haluat esitteen itsellesi tai muutamia jaettavaksi vaikka 

työpaikallesi, niin ota yhteyttä ilona.lehmus@kirkonalat.fi 

 

Kirkon alojen hallituksen kokouksessa toiminnanjohtaja Paula Aaltonen antoi katsauksen TES-

tilanteesta.  KJTES:issa on tällä hetkellä voimassa seuraavasti: 

”Uusi sopimuskausi päättyy 31.1.2024. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan 

aiemman sopimuksen määräyksiä. Jollei työehtosopimusta irtisanota viimeistään yhtä kuukautta 

ennen sen päättymistä, se jatkuu 31.1.2024 jälkeen vuoden kerrallaan. 

Jos vuoden 2023 palkantarkistuksista ei päästä sopimukseen lokakuun 2022 loppuun mennessä, kukin 

sopijaliitto voi irtisanoa työehtosopimuksen 31.12.2022 mennessä päättymään 31.1.2023.” 

 

Kristillisten järjestöjen palkantarkistukset siis neuvotellaan tämän syksyn aikana. Vuoden 2023 

palkkaneuvottelut tapahtuvat joulun/vuodenvaihteen tuntumassa. Kirkon alat seuraavat muiden 

suurempien alojen neuvotteluja, millaiseksi niissä muodostuu palkantarkistukset.  

Palkankorotusten tasosta ei tällä hetkellä voi sanoa yhtään mitään. PALTA on ilmoittanut seuraavansa 

muita liittoja. 

Kristillisten järjestöjen perhevapaakirjauksiin ei kuulu yhtään palkallista vapaapäivää toiselle 

vanhemmalle. PALTA on kytkenyt jo perhevapaakirjaukset palkantarkistuksiin. Jos KJTES:iin tulee 

toisellekin vanhemmalle palkallisia vapaapäiviä, ne ovat pois muista palkankorotuksista. 

 

Tässä tilanteessa olemme nyt. Seuraamme, miten neuvottelut loppusyksystä käynnistyvät ja 

yhdistyksemme on osaltaan vaikuttamassa neuvottelutavoitteisiin. 

 

Hyvää syksyä sinulle, voimia ja siunauksia työhösi ja kaikkeen elämääsi! 

Terveisin  

Satu Toukkari, KJT ry:n pj 

 
Syksyn 2022 virkistys pääkaupunkiseudulla asuville 
 
Kevään tapaan annamme pääkaupunkiseudulla asuville mahdollisuuden valita itse syksyn 

virkistys. Yhdistys korvaa pääsylipun hinnan yhteen tapahtumaan jäsenelle ja seuralaiselle. 

Korvaussumma on korkeintaan 30 €/ tapahtuma/ hlö ja koskee jäsentä sekä seuralaista (yhteensä 

siis max. 60 e). Etu koskee myös pääkaupunkiseudun eläkeläis- ja yhteistoimintajäseniämme. 

mailto:ilona.lehmus@kirkonalat.fi


Kuitit tulee toimittaa tämän vuoden aikana Jaana Kovaselle postitse (Jaana Kovanen, 

Kuhankeittäjäntie 7 D, 01450 Vantaa) tai sähköpostiin (kovjaana@gmail.com, muista skannata 

kuitit mukaan). 

 
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 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 
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