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Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn

• Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa.
• Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhde-asioitasi edistetään ja 

kehitetään aktiivisesti.
• Saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa työpaikallasi.
• Saat ilmaista sopimus- ja oikeusapua työelämän ongelmiin.
• Jäsenmaksusi on edullisempi kuin monissa liitoissa.
• Saat oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen.

Liittyminen on helppoa ja vaivatonta! 

Täytä sähköinen liittymisilmoitus Jytyliiton nettisivulla. Jos siirryt jäseneksi toisesta 

liitosta, voit valtuuttaa Jytyliiton hoitamaan siirtymiseen liittyvät asiat. Näin varmistat, 

että työttömyysturvasi säilyy ja siirryt Jytyyn ns. vanhana jäsenenä.

http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Liity-j%C3%A4seneksi.aspx
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Yleistä Jytystä

• JYTY on julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto, joka ajaa etujasi työelämässä. 
• Jäsenet työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, kolmannen 

sektorin ja yksityisten palveluksessa. 
• Jytyllä on pitkät perinteet edunvalvonnasta, alkaen vuodesta 1918. 
• Liitossa on jäseniä noin 45 000.

Ammattiliitto Jyty ry

Asemamiehenkatu 4

00520 Helsinki

www.jytyliitto.fi 

http://www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx
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Jytyn perusturvaetuja ovat mm.

• Turva lomautus- ja työttömyystilanteissa.
• Yhdistys edustaa sinua neuvottelupöydässä ja yhteistoimintaryhmissä.
• Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus If-Vahinkovakuutusyhtiössä.
• Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus   If-Vahinkovakuutusyhtiössä.

Lisää liiton jäseneduista osoitteesta

www.jytyliitto.fi/jäsenedut 

http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx
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Jytyn jäsenetuja

• Jyty-lehti, monipuolinen jäsenlehti 10 kertaa vuodessa.
• Yhteistyösopimukset pankkiasioissa Nordean ja OP-Pohjola-ryhmän kanssa. 
• Oikeus hakea VVO:n vuokra-asuntoja.
• Polttoainealennuksia Teboil-huoltamolta.
• Eckerö Line, Tallink Silja sekä Viking Line tarjoavat Jytyn jäsenille edullisia 

laivamatkoja 
• Majoitusetuja useilta hotelliketjuilta.
• Oikeus hakea tuettuja lomia.

Lisätietoa kaikista Jytyn jäseneduista löydät osoitteesta

http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx

http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx
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Liity opiskelijajäseneksi

• Jos olet päätoiminen tutkinto-opiskelija ja opis-kelet Jytyn edustamiin 

ammatteihin, niin voit liittyä Jytyn opiskelijajäseneksi. 

• Jäsenmaksu on 36 €/vuosi (3 €/kk).

• Maksu laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Lisätietoja opiskelijajäsenyydestä löydät opiskelijoille suunnatuilta

Jytyn www-sivuilta

http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/Sivut/default.aspx
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Jyty Jyväskylä ry
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Yhdistyksemme on Jyty Jyväskylä ry

• Jyty Jyväskylä ry on kasvuhakuinen yhdistys ja varmistaa sinulle vahvan 
edunvalvonnan.

• Yhdistys on perustettu 15.4.1942 ja tällä hetkellä yhdistyksessämme on noin 
800 työssäkäyvää jäsentä. Jäsenmaksumme on 1,32 % ennakonpidätyksen 
alaisesta palkasta ja se sisältää yhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan 
jäsenmaksun.

• Euromääräinen jäsenmaksu on 5 € / kk.
• Eläkeläisten jäsenmaksu 50 euroa/vuosi 1.1.2018 alkaen.

Yhdistyksemme kotisivut: http://jyvaskyla.jytyliitto.net

Yhdistyksemme on myös facebookissa

http://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
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Jyty Jyväskylä ry:n jäsenetuja
• Jäsenille kaksi kertaa vuodessa osallistuminen liiton tai aluetoimiston järjestämään 

koulutukseen (ensisijaisesti omaan ammattialaan liittyvä koulutus). 
• Tukea liiton ja aluetoimiston järjestämien tilaisuuksien ja tapahtumien osallistumismaksuihin; 

hallitus päättää yhdistyksen osuudesta tapauskohtaisesti. 
• Yhdistys korvaa kuntoremonttiin osallistuvien jäsenten omavastuuosuudesta puolet, 

jälkikäteen kuitteja vastaan.
• Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset.
• Mm. tarjouksia hemmotteluun: Kauneuskeskus Essin kanssa. Katso kaikki muut yhdistyksemme 

jäsenedut Jyty Jyväskylän kotisivuilta.

• HUOM! Liiton ja aluetoimiston järjestämiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Jytyliiton 
verkkosivuilla sähköisten palvelujen kautta. Hallituksen käsittelyä varten lähetä tieto 
ilmoittautumisestasi sähköpostitse yhdistyksen koulutusvastaavalle: 
vesa.vainiomaki(at)gmail.com

• Muista pitää yhteystietosi Jässärissä ajan tasalla, niin saat liiton ja aluetoimiston koko 
jäsenistölle lähettämät sähköpostitiedotteet.
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Jyty Jyväskylä ry tukee ja järjestää vapaa-
ajan toimintaa jäsenistölle
• FinnKinon elokuvaliput edulliseen jäsenhintaan; 5 € kpl.

• Edullisia ostos-, teatteri-, konsertti- ja risteilymatkoja.

• Järjestetään edullisia luentoja, kursseja ja teemailtoja.

• Toimintaa suunnataan myös nuorille jäsenille ja koko perheelle.

• Toiminnan suunnittelussa otetaan jäsenistön toiveet huomioon; ideoita voit lähettää 
sähköpostilla: ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi

Jyty Jyväskylä ry:n järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista kerrotaan 

jäsentiedotteissa, jotka lähetetään  jäsenille sähköpostitse. Jäsen vastaa itse siitä, että 

yhdistyksellä on käytössä oikea sähköpostiosoite. Teethän itse tarvittavat muutokset 

Jässärissä. Toiminnasta tiedotetaan myös yhdistyksemme www-sivuilla ja 

facebookissa.

mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi
http://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
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Jyty Jyväskylä ry:n toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Minna Sell 040 867 2719 
minna.sell(at)jyvaskyla.fi  

Sihteeri 
Tanja Parker 044 301 0961
tanja.parker(at)gradia.fi 

Tiedottaja
Jaana Nevanperä
jaana.nevanpera(at)petajavesi.fi

Rahastonhoitaja
Niina Happonen 044 546 8400 
jytyjkl.rahastonhoitaja(at)gmail.com

Nuorisovastaava
Nea Kähkönen
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Varapuheenjohtaja
Vesa Vainomäki
vesa.vainiomaki(at)gmail.com

Jäsenasiainhoitaja
Tiina Pennanen
tiinapen(at)gmail.com

Koulutusvastaava
Vesa Vainiomäki
vesa.vainiomaki(at)gmail.com

Vapaa-aikatoimikunnan vetäjä
Ulla Pietiläinen-Söderholm 050 596 9974
ulla.pietilainen-soderholm(at)jyvaskyla.fi
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Jyty Jyväskylä ry:n luottamusmiehet

Jyväskylän kaupunki, plm (ti-to)
Ulla Sinikka Sihvonen 050 433 0058 
ulla.sinikka.sihvonen(at)jyvaskyla.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Heljä Kautto 040 749 8550
helja.kautto(at)jamk.fi 
Pohjoisen Keski-Suomen ao, plm
Hannamaija Penttilä
Hannamaija.penttila(at)poke.fi
Petäjäveden kunta, plm
Jaana Nevanperä
jaana.nevanpera(at)petajavesi.fi 
Monetra Keski-Suomi Oy
Marita Joutsen 050 311 8411
marita.joutsen(at)monetra.fi 
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Gradia
Jyrki Heinänen
jyrki.heinanen(at)gradia.fi
Jyväskyän Vuokra-asunnot Oy
Sinikka Sahi
sinikka.sahi(at)jva.fi 
Keski-Suomen liitto
Katja Antikainen
katja.antikainen(at)keskisuomi.fi
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, plm
Eija Hiljanen 050 340 0362
eija.hiljanen(at)ksshp.fi 
Äänekosken kaupunki
Merja Lähteinen
merja.lahteinen(at)aanekoski.fi 
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Ota rohkeasti yhteyttä!
Pääluottamusmiehemme ovat sinua 

varten 
ja auttavat niin isoissa kuin 

pienissäkin 
työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
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