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Jyty Lounais-Suomi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 30.11.2021 klo 17.30 
alkaen Ravintola Laakee Delissä, os. Mettähannankatu 2, Loimaa.  
 
Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teamsin kautta. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.  
Sääntömääräisten asioiden lisäksi täydennetään hallitusta. 
 
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.  
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Ilmoittautuminen: 
Paikan päälle kokoukseen tulevia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 18.11.2021 ja  
etänä kokoukseen osallistuvia viimeistään 28.11.2021 yhdistyksen kotisivuilla 
www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/syyskokous 
olevalla sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 040 044 8882. 
 
Etäosallistujille lähetetään Teams-linkki 29.11.2021 siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän ilmoittau-
tuessaan antaa. 
 
Kokouksen jälkeen ruokailu ja kahvit.  
Kahvituksen lomassa esiintyvät Antti Jaakola ja Loimaan Juhannusorkesteri! 
 
TERVETULOA! 
 
 

 

 
 
Turun ja Salon suunnalta 
järjestetään syyskokouk-
seen joko yhteiskuljetus tai 
kimppakyydit; kerrothan 
ilmoittautuessasi, jos tar-
vitset kuljetuksen tai voit 
tarjota sitä. 

 
 
 
 
Ruokailun menu: 
samettinen tomaattikeitto, 
ruska-vihersalaatti ja  
kastike, mozzarella-
bruschetat, kermainen 

pannacotta vadelmilla ja 
kinuskikastikkeella, vesi, 
kahvi/tee 
 
ALOITTEET 
Syyskokouksen käsiteltäväksi 
tarkoitetut kirjalliset JÄSEN-
ALOITTEET pyydetään toimit-
tamaan yhdistyksen toimis-
toon viimeistään 16.11.2021 

Kokouskutsu 

http://www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/syyskokous
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joko sähköpostilla toimis-
to@jytylounaissuomi.fi (ai-
heeksi aloite syyskokoukselle) 

tai postitse osoitteella Jyty 
Lounais-Suomi ry, Yliopiston-
katu 37 A 55, 20100 Turku. 

 

 
  

 
Joko sote-uudistus pääsee maaliin?  
Ainakin eduskunta on vihdoinkin hyväksynyt lait ja alueilla valmistelut ovat päässeet käyntiin. Hyvinvointialueelle 
on nimetty väliaikaiset toimielimet (väliaikainen valmistelutoimielin, poliittinen seurantaryhmä ja väliaikainen yh-
teistoimintaelin). Lisäksi on nimetty useampi hanke, joissa valmistellaan muutosta. Hyvinvointialueen väliaikaiseen 
yhteistoimintaelimeen on nimetty varsinaiseksi jäseneksi Niina Kankaanpää VSSHP Jytystä ja varajäseneksi Päivi 
Oikarinen Jyty Lounais-Suomesta. Yhteistoimintaelimessä käsitellään noin 20 000 hyvinvointialueelle siirtyvän 
työntekijän henkilöstöasiat.  23.1.2022 aluevaaleissa valitaan 79 valtuutettua, jotka käyttävät ylintä valtaa Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueella. Ensimmäinen aluevaltuusto on tärkeässä roolissa rakennettaessa uutta Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialuetta.  Käythän äänestämässä! 

Tarkemmat tiedot: 

- www.soteuudistus.fi  
- www.vssotehankkeet.fi  
- www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/sote 

 
Työsuojeluvaalit 
Kunnissa valitaan parhaillaan työntekijöiden edustajia työsuojelutoimikuntiin ja työsuojeluvaltuutettuja. Työsuojelu 
on työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja 
terveellistä tehdä töitä. Työnantajan edustajina toimivat lähijohtajat ovat juridisesti vastuussa työturvallisuudesta. 
Jos työsuojeluvaltuutettuna tai työsuojelutoimikunnassa toimiminen kiinnostaa, ota yhteyttä esim. pääluotta-
musmieheen, joka osaa kertoa missä vaiheessa valinta on menossa. Toiminta tapahtuu työaikana ja Jyty tarjoaa 
myös koulutusta. Lisätietoja Työturvallisuuskeskuksen sivuilta: www.ttk.fi ja Jytyn sivuilta: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyosuojelu 
 
Hybridityö ja työhyvinvointi 
Korona-ajan etätyöstä olemme siirtymässä hybridityöhön. Sekään ei aina ole helppoa. Tässä Työterveyslaitoksen 
(www.ttl.fi) vinkkilista: 

- viikkosuunnitelma: milloin kotona, milloin työpaikalla, huomioi siirtymisajat 
- muistilista mukana kuljetettavista tavaroista 
- kalenteriin myös palautumistauot, huomioi lounas ja välipalat 
- liikuntahetket: työmatkaliikunta, taukojumpat, kävelykokoukset 
- tarkista säännöllisesti oma jaksamisesi, keskity yhteen asiaan kerrallaan 
- anna palautetta itsellesi: missä onnistuit tänään? 
- huolehdi yhteisöllisyydestä: kamera päälle ja kysele kuulumisia 
- erota työ- ja vapaa-aika 
- huolehdi itsestäsi: mieluinen tekeminen, rentoudu, nuku kunnolla 
 
Yhdistyksemme vuosikokous  
pidetään Loimaalla 30.11. Siirrymme kokouskäytännöissäkin hybridiaikaan ja olet tervetullut joko linjoille tai pai-
kanpäälle. Itse mielelläni lähden Loimaalle, kun vihdoinkin pääsee kiertämään yhdistyksemme toimialuetta. 

Yhdistyksemme puheenjohtajana ja Jytyn liittovaltuutettuna otan vastaan mielelläni kysymyksesi ja ideasi koskien 
yhdistystämme ja ammattiliittoamme. 

Elina Kajanto 
Jyty Lounais-Suomi ry:n puheenjohtaja/Jytyn liittovaltuutettu 
elina.kajanto@jytyhallinto.fi 

 

Puheenjohtajalta 

http://www.soteuudistus.fi/
http://www.vssotehankkeet.fi/
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/sote
http://www.ttk.fi/
https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyosuojelu
http://www.ttl.fi/
mailto:elina.kajanto@jytyhallinto.fi
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Pikkuhiljaa on palattu työpaikoille etätöistä tai jatketaan hybridimallilla.  
Toivottavasti etätöistä on sovittu joko kaupungin virallisella etätyösopimuksella  
tai muulla kirjallisella tavalla esim. sähköpostilla. Kaupungilla on etätöitä tekeville  
laajennettu vakuutus, joka korvaa työaikana tapahtuneen tapaturman. Ammattiliitto  
Jytyllä on liittovakuutus, joka korvaa tapaturman, mikä tapahtuu jos poistut tauolla  
kauppaan tai ulkoilemaan. Linkistä if:n liittovakuutukseen: 
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/jyty/jasenvakuutukset/liittovakuutus  
 
Uudet työehtosopimukset ovat taas neuvottelupöydässä ja neuvotteluista tullee vaikeat. Ny-
kyinen työehtosopimus päättyy 28.2.2022. Tämän jälkeen sopimus ei ole voimassa eli sen jäl-
keen työtaistelutoimet eli lakkoilu on laillisesti mahdollista.  
 
Muistathan päivittää jässäriin ajan tasalla olevat tiedot, jotta yhdistys tai luottamusmiehet saa-
vat sinuun tarvittaessa yhteyden. Mikäli lakko tulee voi työnantaja kieltää sinua käyttämästä 
työsähköpostia ja työnumeroa. Lakko ei vaikuta työsuhteen voimassaoloon eli työsuhde ei pää-
ty sen vuoksi, että henkilö osallistuu lakkoon. Lakkoon osallistuminen ei ole peruste olla uusi-
matta määräaikaista työsopimusta.  
 
Uusi työsuojelukausi alkaa ensi vuonna eli vaalit ovat aivan kulman takana. Tällä hetkellä järjes-
töt neuvottelevat yhdessä työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä työnantajan kanssa. Mikäli 
tunnet kiinnostusta kehittää työtä ja työoloja turvallisemmaksi ja työhyvinvointia edistäväksi 
pohdi kiinnostaako asettua ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi tai työsuojelutoimikunnan henkilö-
kunnan edustajaksi ja ota minuun yhteyttä. 
 
Rauhallista hämärän hyssyä! 
 
Kun joku työhön liittyvä asia mietityttää älä mieti yksi vaan soita tai laita sähköpostia.  
 

Päivi Oikarinen  
Turun kaupungin pääluottamusmies  
paivi.oikarinen@turku.fi tai 040 648 2974 
 
 
 
 
 

 

Turun kaupungin  
pääluottamusmiehen  
ajankohtaiset 

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/jyty/jasenvakuutukset/liittovakuutus
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Hei kaikki jytyläiset! 

Kun aloitin puheenjohtajana ja pääluottamusmiehenä 1990-luvulla,  
niin aika oli toinen ja myös kiireet toisenlaisia. Kokouksia oli  
harvakseltaan ja jäsenten kanssa tuli pidettyä yhteyttä monellakin  
tapaa aika paljon, useammin kuin ehkä tänä päivänä. Nykyisin  
istumme kokouksissa useita kertoja viikossa, olemme useiden eri  
asioiden ja ryhmien kanssa ”naimisissa”. Jäseniä näemme yhteisissä  
riennoissa ja tapaamisissa, mutta niihin meistä jäsenistä kaikki eivät  
tänä päivänä omien kiireittensä vuoksi aina ehdi tai pääse tulemaan. 

Siksi mietinkin, olisikohan aika lupauksen; tapaisimme toisiamme vähintään 2 kertaa vuodessa, ai-
nakin syyskokouksen ja kevätkokouksen merkeissä. Voisimme ottaa tavaksi, että tapaamiset olisi-
vat vähän niin kuin suurempi ”juhla” eli tärkeän kokouksen yhteydessä olisimme läsnä toisillemme 
hyvän syömisen ja yhteisen jutustelun merkeissä, miksei myös taiteen, teatterin tai jonkin muu 
viihdykkeen parissa. Tekisimme tästä kokoushetkestä meille kaikille jytyläisille tärkeän ja iloisen 
tapaamisen. 

Itse olen hiljalleen siirtymässä vapaan puolelle ja ensi vuoden alusta pääluottamusmiehenä Loi-
maan kaupungilla aloittaa Päivi Isotuovola. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi ja ottakaapa 
reippaasti hihasta kiinni, kun hänet näette; ei aina tarvitse olla asiaa, vaan mukavan kohtaamisen 
merkeissä voi myös pysähtyä. 

Hartain toiveeni on aina ollut, että pääluottamusmiehen ovella oleva kynnys on hyvin matala tai sitä 
ei ole olleenkaan. Tämän uskon jatkuvan edelleen ja näin on hyvä! 

Ja Nalle Puhin sanoin toivotan teille kaikille mukavia tulevia aikoja! 
"Jos huomenna tulee päivä, jolloin emme ole yhdessä, sinun pitää muistaa jotain. Olet rohkeampi 
kuin uskot, vahvempi kuin miltä näytät ja älykkäämpi kuin mitä tiedät." 

Terveisin 

Outi Friberg 
Loimaan kaupungin pääluottamusmies 

PS! MUISTATTEHAN TULLA SYYSKOKOUKSEEN 30.11.2021 KLO 17.30 LOIMAALLE! OHJEL-
MASSA LUVASSA HYVÄÄ SYÖTÄVÄÄ JA VIELÄ PAREMPAA KUULTAVAA! 

 
 
 
 
 

Loimaan kaupungin  
pääluottamusmiehen terveiset 
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Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa 
työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja yhdistykseltä tai liitosta 
ja toimita allekirjoittamasi valtakirja työnantajasi palkkahallintoon. Tarkista palkkalaskelmastasi, 
että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti. Jäsenmaksun voi maksaa 
myös itse viitenumeroa käyttämällä. Pyydän viitenumero yhdistykseltä tai liitosta: 
 
Yhdistys: toimisto@jytylounaissuomi.fi, p. 040 044 8882 
Liitto: p. 020 789 3720, Jäsenrekisterin turvaposti tai p. 020 789 3730, Jäsenmaksujen turvaposti 
 
 
Jäsenmaksu ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 1,32% 
Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta 
palkasta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös 
osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.  
 
Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijär-
jestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. 
 
Euromääräinen jäsenmaksu 
Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: 
virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttö-
myyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. 
 
Opiskelijajäsenmaksu 
Opiskelijan jäsenmaksu on 36 €/v. Opiskelijajäsenyys ja –jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen 
jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-
opiskelijaa. Lisätietoja opiskelijajäsenyydestä ja -toiminnasta Jytyssä. 
 
Työttömyyskassan maksamat etuudet 
Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, 
joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätie-
toja etuuksista työttömyyskassan sivuilta.  
 
Yrittäjän jäsenmaksu 
Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän maksaa euromääräi-
sen jäsenmaksun, joka on 5 €/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä työttömyyskassan sivuilta. 
 
Jäsenmaksuvapautus 
Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esim. 
palvelukseen astumismääräyksen tai muun todistuksen. 
 
Eläkeläinen 
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy, mutta hän voi jäädä yhdistykseen 
kannatusjäseneksi, jäsenmaksu on 36 €/v. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jy-
tysenioreihin. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi Jyty Lounais-Suomen toimistoon tai liittoon p. 020 789 3720,   
jasenrekisteri@jytyliitto.fi. 
 
 
 
 

Jäsenmaksut 2022 

https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenrekisteri%40jytyliitto.fi
https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenmaksut%40jytyliitto.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/Sivut/default.aspx
mailto:jasenrekisteri@jytyliitto.fi
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Jyty kouluttaa! 
 
Jytyn vuoden 2022 koulutuskalenteri on ilmestynyt marraskuun 
Jyty-lehden liitteenä ja Jyty koulutuksen sivuilta ajankohtaista-otsikon alta,  
sieltä löytyy myös sähköinen koulutus- ja tapahtumakalenteri.  
 
Edunvalvontakoulutus (luottamusmies- ja työsuojelukoulutus) 
 
Liitto maksaa matkat ja kaikki kurssikustannukset/maksuttomia: 

• Luottamusmiesten peruskurssit 
• Luottamusmiesten teemakurssit 
• Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät 
• Työsuojelun koulutukset 

 
Koulutussopimuksen perusteella työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta tehtävään valitulle henkilöstön edustajal-
le. Koulutuksen ajalle haetaan työnantajalta palkallista työ-/virkavapaata. Oikeus palkalliseen koulutukseen vaihte-
lee sopimusalan ja tehtävän perusteella. Pääsääntöisesti myös varaedustajilla on oikeus osallistua edunvalvonta-
koulutukseen. 
 
Ilmoittautumisajat löytyvät koulutus- ja tapahtumakalenterista ja Jässäristä. 
 
Viikonloppukurssit 
Ammatillisille opintopäiville ja viikonloppukursseille hakeutuessasi ota ennen ilmoittautumista yhteys yhdistyksen 
toimistoon toimisto@jytylounaissuomi.fi tai puh. 040 044 8882 selvittääksesi, miten yhdistys osallistuu kurssikus-
tannuksiin. Saatuasi yhdistyksen hyväksynnän voit itse hoitaa ilmoittautumisen. Laskutusosoitteen tulee näkyä 
ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli maksaja ei ole yhdistys, vaan esim. työnantaja tai suoraan liitto, et tarvitse 
yhdistyksen hyväksyntää. 
 
Ilmoittautumisajat löytyvät koulutus- ja tapahtumakalenterista ja Jässäristä. 
 
 

Ilmoita muutoksista 
 
Palkaton aika: Jos olet yli 30 päivää ilman palkkaa, säilytät jäsenoikeutesi liitossa maksamalla jäsenmaksun itse. 
Jäsenmaksu on 5,00 €/kk. Asevelvolliset ovat vapautettuja jäsenmaksusta vuodesta 2018 alkaen. Jyty toimittaa 
kuukausittaiset maksuviitteet / -ohjeet. Ilmoita palkattomasta ajasta Jytyn sähköisellä lomakkeella Ilmoita palkat-
tomasta ajasta tai yhdistyksen toimistoon. 

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä  
Muistathan ilmoittaa yhdistykselle, kun jäät eläkkeelle. 
 
Ilmoituksen eläkkeelle jäämisestä voi tehdä myös 
Ilmoita eläkkeelle jäämisestä (kun jäät yhdistykseen kannatusjäseneksi 
Eläkkeelle jäänti (kun eroat)  
HUOM! Jos jatkat työntekoa eläkkeellä ollessasi, muista peruttaa jäsenmaksuvaltakirja palkanlaskennasta! 
 
Työpaikan vaihto  
Ilmoita yhdistykselle tai Jytyn jäsenpalveluun uusi työnantajasi sekä työsuhteen alkamispäivä.  
LUE LISÄÄ 
 
Yhdistyksen vaihto  
Hae uuden yhdistyksen jäsenyyttä kirjautumalla Jässäriin ja lähettämällä tieto vaihdosta Jässärin yhteydenottolo-
makkeella. LUE LISÄÄ 
 

Jyty Lounais-Suomi ry 
sähköposti: toimisto@jytylounaissuomi.fi 
puhelin: 040 044 8882 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
file:///C:/Users/Nanna/Documents/JYTY%20LOUNAIS-SUOMI%20RY/Jyty-uutisia%20Lounais-Suomesta/2021%202/Jos%20olet%20yli%2030%20päivää%20ilman%20palkkaa,%20säilytät%20jäsenoikeutesi%20liitossa%20maksamalla%20jäsenmaksun%20itse.%20Jäsenmaksu%20on%205,00%20€/kk.%20Asevelvolliset%20ovat%20vapautettuja%20jäsenmaksusta%20vuodesta%202018%20alkaen.%20Jyty%20toimittaa%20kuukausittaiset%20maksuviitteet%20/%20-ohjeet.
file:///C:/Users/Nanna/Documents/JYTY%20LOUNAIS-SUOMI%20RY/Jyty-uutisia%20Lounais-Suomesta/2021%202/Jos%20olet%20yli%2030%20päivää%20ilman%20palkkaa,%20säilytät%20jäsenoikeutesi%20liitossa%20maksamalla%20jäsenmaksun%20itse.%20Jäsenmaksu%20on%205,00%20€/kk.%20Asevelvolliset%20ovat%20vapautettuja%20jäsenmaksusta%20vuodesta%202018%20alkaen.%20Jyty%20toimittaa%20kuukausittaiset%20maksuviitteet%20/%20-ohjeet.
https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/ilmoita-elakkeelle-jaamisesta.aspx
https://www.https/www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/ilmoita-elakkeelle-jaamisesta.aspxjytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Eroaminen.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Ty%C3%B6nantajan-vaihto.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Ty%C3%B6nantajan-vaihto.aspx
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
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Yhteystiedot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työttömyyskassa Aaria 
www.aariakassa.fi 
 
eAsioinnissa voit muun muassa lähettää  
kassaan viestejä, täyttää hakemuksen  
ja lisätä liitteitä. 
  
Puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900 
 
Puheluiden hinnat ja palveluajat: 
www.aariakassa.fi/tietoa-meista/yhteystiedot 
  

Ammattiliitto Jyty ry 
Asemamiehenkatu 4 
00520 Helsinki 
Liiton vaihde 020 789 3799 

Palvelunumerot 

Etelä-Suomen alue, Turun toimipiste 
Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 TURKU 
Alueasiamies Kimmo Hollmén    
kimmo.hollmen(at)jytyliitto.fi 
 

Yliopistonkatu 37 A 55 
20100 Turku 

040 044 8882 
toimisto@jytylounaissuomi.fi 

 
Toimistoon voit ilmoittaa yhteystietojen 
päivitykset ja muut jäsentietojen muu-
tokset (palkaton aika, eläkkeelle jäänti, 
työpaikan vaihto, yhdistyksen vaihto, 
eroaminen).  
 
 

 

Jyty Lounais-Suomen NEULEKERHO  
kokoontuu aina kuukauden ensimmäisenä 

keskiviikkona (pois lukien kesäkuu-heinäkuu-
elokuu ja joulukuu) klo 16.30 alkaen 

Jyty Lounais-Suomen toimistossa,  
Yliopistonkatu 37 A 55, Turku, 2. kerros.  

Lisätietoja toimisto@jytylounaissuomi.fi tai  
puh. 040 044 8882. 

  

Tervetuloa mukaan! 
 

https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi

