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KOKOUSKUTSU 

Jyty Lounais-Suomi ry:n sääntömääräinen  
kevätkokous pidetään tiistaina 18.5.2021 klo 16.30 

alkaen Teams-kokouksena. 
  
Kokouksen fyysinen pitopaikka on Jyty Lounais-Suomi ry:n toimisto, os. Yliopistonkatu 37 A 55, Turku. 

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä,  
mutta suosittelemme vahvasti etäosallistumista.  

Kokouspaikalla on maskipakko. Kokouksessa ei ole tarjoilua. 
 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi täytetään vielä avoinna olevat hallituspaikat. 

 
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.  

Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 

Kevätkokouksen esityslista liitteineen on luettavissa osoitteessa: 
www.jytylounaissuomi.fi/esityslista-kevatkokous-2021 

 
 

Ilmoittautuminen 
 

Koronatilanteen takia kokoukseen ilmoittautuminen vaaditaan etukäteen kaikilta osallistujilta  
viimeistään perjantaina 7.5.2021. 

 
Ilmoittautuminen https://www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/ -sivulla olevasta linkistä  

tai puh. 040 044 8882. 
 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa, osallistuuko kokoukseen etänä vai paikan päällä.  
Etäosallistujalle lähetetään maanantaina 10.5.2021 Teams-kokouslinkki siihen sähköpostiosoitteeseen, 

jonka hän ilmoittautuessaan antaa. 
 

JYTY LOUNAIS-SUOMI RY 
 

Hallitus 
 

Sääntöjen mukainen kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 15.4.2021. 
  
 

http://www.jytylounaissuomi.fi/esityslista-kevatkokous-2021
https://www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/
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Voiko poikkeusoloissa vaatia yhtä hyvää tulosta kuin normaalioloissa? 

Kuulin tämän kysymyksen jossakin niistä sadoista (vai tuhansista?) teams-palavereista, joissa olen ollut tä-
män vuoden aika. Kaksi vuotta sitten en ollut osallistunut yhteenkään teams-kokoukseen. Työskentelyta-
pamme ja sosiaaliset käyttäytymistapamme ovat muuttuneet poikkeusvuoden aikana. Olemme joutuneet 
keksimään miten asiat voisi hoitaa erilaisista rajoituksista huolimatta. Olemme joutuneet opettelemaan uusia 
asioita ja usein niin, ettei vieruskaverilta voi kysäistä, että miten tämä nyt toimikaan. Pandemia on tuonut 
ihan uusiakin tehtäviä. Jos ei muuta, niin ainakin on huolehdittava omasta maskista ja käsien pesusta. 

Ihan kuin poikkeusoloista selviämisessä ei olisi tarpeeksi. Edelleen pitää kehittää, toisin sanoen muuttaa, 
kaikkea mahdollista. Pikkuhiljaa olemme huomanneet, että tarvitsemme muutoksissa toisiamme. Tarvit-
semme henkilöitä, joiden kanssa spontaanisti keskustella omista ajatuksista. Se ei ole helppoa, kun tällä het-
kellä sinun pitää välttää sosiaalisia kontakteja. Siis voithan aina soittaa tai kirjoittaa toisille, mutta se vie 
enemmän aikaa, etkä tiedä millä mielellä viestisi otetaan vastaan. Ideointi yhdessä on vaikeaa etätöissä. Kol-
lektiivinen älykkyys, parviäly tuntuu mahdottomalta etänä.  

Moni tuntee jo etäkokousväsymystä. Päivät pitkä istut koneen ääressä palavereissa, joissa on kymmeniä 
osallistujia, mutta yhdenkään viereen et pysty istumaan ja kuiskaamaan ”kiva nähdä sinua pitkästä aikaa”. 
Vaihdat kokouksesta toiseen sekunnissa vain linkkiä painamalla, mutta aivoillasi saattaa kestää hiukan pitem-
pään ennen kuin pääset jyvälle kyseisen kokouksen aiheesta. Aikaa ei kulu kokouspaikasta toiseen siirtymi-
sessä tai kahvia hakiessa tai rupatellessa vieruskaverin kanssa. Kyllä ollaan tehokkaita! Mutta saako näin pa-
remman tuloksen? Itse olen ainakin huomannut, että aivot tarvitsevat verta, joten liikkeelläkin on syytä välillä 
olla. Tarvitsen myös ihmisiä, joita vasten peilaan ajatuksiani. Eli lopputulos ei välttämättä olekaan niin hyvä, 
jos ”tehokkaasti” istuu koko ajan koneen äärellä. 

On syytä kuitenkin muistaa, että olet tänä aikana oppinut monta uutta asiaa, joita voit hyödyntää, kun nor-
maaliolot jälleen palaavat. Kuinka näppärää onkaan osallistua kokoukseen ilman, että sinun pitää joka kerta 
matkustaa paikanpäälle. Yhdistyksemme tämän kevään kokoukseen voit osallistua ihan vaikka vain kuunte-
lemalla, että minkäslaisia nämä Jyty Lounais-Suomi ry:n kokoukset oikein ovat. Siis jokainen yhdistyksemme 
jäsen on tervetullut linjoille 18.5. klo 16.30. 

Ole itsellesi armollinen ja hyväksy se, ettei poikkeusoloissa voi tulla aina niin hyvää tulosta kuin normaa-
lioloissa. Jouduthan tekemään asioita, jotka eivät normaalioloissa sinua rasittaisi. Hae päivääsi myös tuttuja 
turvallisia asioita ja pieniä kevätiloja. 

 

Minun rooliini kuuluu ottaa vastaan kysymyksesi tai ideasi koskien yhdistystämme tai ammattiliittoamme. 
Ota siis yhteyttä! 

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

 
 

Puheenjohtajalta 
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Reilu vuosi on humahtanut koronapandemian kourissa, toivottavasti rokotukset ja kesä tuo helpotusta ar-
keen ja juhlaan. 
 
Järjestelyeräneuvottelut vähän pitkittyivät ja korotus maksetaan huhtikuun lopussa. Jaettavana oli vähän 
rahaa ja saajia paljon, joten summat eivät ole kovin suuria tälläkään kertaa, kuitenkin pääosa jytyläisistä 
saa korotuksen.  
 
Kunta10-tutkimus olisi taas käytävä työpaikoilla läpi ja keskusteltava mahdollisista parannuskohdista ja 
toimenpiteistä sekä niiden seurannasta.  
 
Turun kaupungilla on meneillään monta liikkeenluovutusselvitystä, joista harva koskee jytyläisiä. Mikäli 
kohdallesi joskus sattuu liikkeenluovutustilanne kannattaa asiaa koskevaan kokoukseen pyytää pääluotta-
musmies tai luottamusmies.  Liikkeenluovutustilanteessa työntekijät siirtyvät vanhoin ehdoin, vanhoina 
työntekijöinä uudelle työnantajalle ja uutta työsopimusta ei ole tarve allekirjoittaa.  
 
Luottamusmiesvaalit saatiin käytyä sopuvaalina. Muutama paikka jäi vielä täyttämättä; jos hyvä koulutus ja 
työehtojen parantaminen kiinnostaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Kiitos jatkaneille ja uusille luotta-
musmiehille! Luottamusmiesten yhteystiedot löydät yhdistyksemme nettisivulta 
https://www.jytylounaissuomi.fi/luottamusmiehet/  
 
Työsuojeluvaalit ovat syksyllä. Jos tunnet kiinnostusta kehittää työtä ja työoloja turvallisemmaksi ja työhy-
vinvointia edistäväksi pohdi kiinnostaako asettua ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi tai työsuojelutoimikun-
nan henkilökunnan edustajaksi. 
 
Kun joku työhön liittyvä asia mietityttää älä mieti yksi vaan soita tai laita sähköpostia. 
 
Mukavaa kevättä! 

 
Päivi Oikarinen   

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

 

 

 

 

 

 
 

Turun kaupungin pääluottamusmiehen ajankohtaiset 
 

https://www.jytylounaissuomi.fi/luottamusmiehet/
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Jytyn koulutukset 
Jytyn koulutukset ovat joko peruttu, siirretty tai siirretty webinaareiksi myös koko kesän ajalta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Etelä-Suomen osalta luottamusmieskurssi kesäkuulta siirtyy loppuvuoteen. Työhyvinvointiviikonloppu 
järjestetään syyskuussa, siihen ilmoittautuminen on avoinna Jässärissä, joten käy ilmoittautumassa mukaan! 
 
Koronarokotus työajalla 
Muistathan, että tartuntatautilain 45.4 §:n mukaan työntekijällä on oikeus käydä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa 
rokotuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Se aika, joka työntekijän päivittäisestä 
säännöllisestä työajasta käytetään mainittuun tarkoitukseen, luetaan työssäoloajaksi. 
 
Koronarokote on säännöksessä tarkoitettu rokote. Näin ollen työntekijä voi käydä ottamassa koronarokotteen työ-
ajalla, kuitenkin edellyttäen, että rokotuksessa käyminen ei vaikeudetta ole mahdollista muuna aikana. Tämä tar-
koittaa, että lähtökohtaisesti rokotuksessa tulee käydä muulloin kuin työajalla. Kuitenkin, jos esimerkiksi rokotusai-
koja ei ole saatavilla työajan ulkopuolella tai jokin muu syy tosiasiallisesti estää rokotteen ottamisen työajan ulko-
puolella, saa rokotuksessa käydä työajalla. Rokotetta ei ole suositeltavaa jättää siitä syystä, että rokotettavana ei 
ole mahdollista käydä työajan ulkopuolella. 
 
Vapaaehtoinen valmistelu Sote-uudistukseen liittyen Varsinais-Suomessa 
Hyvinvointialue- tai tutummin sote-uudistuksen osalta lainsäädäntö on nyt eduskunnassa valiokuntien käsittelyssä. 
Hyväksyttävänä lait pitäisi olla syksyyn mennessä, jotta valmistelussa päästäisiin lakiin perustuen. Koska tällä het-
kellä lakeja ei ole voimassa, hyvinvointialueen perustamiseen liittyvää hallinnollista valmistelua ei ole käynnistetty, 
vaan valmistelua tehdään verkostomaisella rakenteella ilman keskitettyä ”muutosorganisaatiota” (kuten aikoinaan 
oli Kimpassa-organisaatio). 
Palvelujen sisältövalmistelu on toteutettu STM:n kahdella hankerahoituksella: 

• Tulevaisuuden sote-keskus -hanke (2020-2022) 
• Sote-rakenneuudistus -hanke (2020-2021) 

Jos haluat tietää tarkemmin missä mennään, niin kaksi hyödyllistä sivustoa ovat: 
• https://vssotehankkeet.fi/  (maakunnallinen sivusto) 
• https://soteuudistus.fi  (valtakunnallinen sivusto) 

  
Lomakausi alkaa – lomarahojen vaihtaminen vapaaksi 
KVTES:ssa lomarahan vaihtaminen vapaaksi on tehty mahdolliseksi työntekijän/viranhaltijan ja työnantajan näin 
sopiessa. Sopimuksen tulee olla kirjallinen tai sähköinen. Vielä viime kesänä edellytettiin, että luottamusmiehet 
tekevät lomarahojen vaihtamisesta työnantajan kanssa paikallisen sopimuksen ennen kuin yksittäinen työntekijä 
voi sopia lomarahavapaasta, mutta tämä on nyt muuttunut. 
  
On tärkeätä muistaa, että työnantaja ei voi painostaa lomarahan vapaaksi vaihtamiseen ja jos tällaista ilmenee, 
pitää ottaa luottamusmieheen yhteyttä. Vaihtamisen tulisi tapahtua työntekijän aloitteesta. 
  
Kunta-alalla lomarahavapaiden määrä lasketaan jakamalla vuosilomapäivien lukumäärä kahdella. Jos 38 päivää 
vaihtaa lomarahavapaaksi, vapaan määrä on 19 päivää. Puolikkaita/vajaita päiviä ei saa vapaana eli jos vaihtaa 33 
vuosilomapäivää vapaaksi, saa 16 päivää lomarahavapaata eli ½ päivä menee hukkaan! 
  
Ole aina yhteydessä omaan luottamusmieheesi, joka auttaa sinua! Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, voit olla 
yhteydessä aluetoimistoon. 
 
Mukavaa kevättä kaikille! 
 
Kimmo Hollmén 
Alueasiamies  

Terveiset aluetoimistolta – ajankohtaisia asioita 

https://vssotehankkeet.fi/
https://soteuudistus.fi/
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Eipä varmaan monikaan reilu vuosi sitten osannut 
arvata, missä tilanteessa olisimme tällä hetkellä ja 
miten kokonaisvaltaisesti vuosi on vaikuttanut niin 
työ- kuin yksityiselämäämmekin. Vuoden takainen 
täyssulku, kesän seesteisemmät ajat, syksyn aika-
na koettu hidas liuku pahempaan tilanteeseen se-
kä tämän kevään rajoitusten tiukennukset ovat 
varmasti vaikuttaneet meidän kaikkien elämään.  

Tilanteen musertavuudesta, jatkuvasta muutoksesta 
ja epävarmuudesta huolimatta haluaisin kuitenkin 
tuoda esille muutamia asioita, joissa työyhteisömme 
Turun AMK on mielestäni sopeuttanut toimintaansa 
onnistuneesti, ylittänyt esteitä ja näin onnistunut sel-
viytymään korona-aikanakin päätehtävässään hyvin.  

Laaja etätyöskentely on henkilöstön puolelta otettu 
vastaan pääosin positiivisesti ja moni on iloinnut pois-
tuneiden työmatkojen tilalla lisääntyneestä vapaa-
ajasta. Niin työnantaja kuin kollegat ovat antaneet 
tukeaan toisilleen ja yhdessä on kehitetty toimintata-
poja ja -malleja, joilla etätyö onnistuu entistä parem-
min ja laajemmassa tehtäväkentässä. Tässä on suu-
ressa roolissa ollut myös sähköisten järjestelmien 
toimivuus, välineiden asianmukaisuus sekä tukitoi-
minnot. Työnantaja on huomioinut kotitoimiston er-
gonomia-asioita esim. sallimalla välineiden lainaami-
sen työpisteeltä sekä järjestämällä työntekijöille tau-
koliikuntapalveluita.  

Esihenkilöt ovat löytäneet uusia keinoja yhteisöllisyy-
den, sosiaalisen kanssakäymisen ja tuen mahdollis-
tamiseksi tiimeissään, josta esimerkkeinä etäkahvit/-
rupattelutuokiot ja kävelykehityskeskustelut. Viran-
omaisten ja työnantajan asettamia ohjeita ja suosi-
tuksia on noudatettu kiitettävästi ja varmasti osin 
tästä syystä Turun AMK on välttynyt laajoilta altistu-

misketjuilta ja totaalisuluilta. Nämä ovat kaikki asioita, 
joista voimme yhdessä olla tyytyväisiä ja kiitellä itse-
ämme ja toisiamme.  

Onnistuminen poikkeusaikanakin päätehtävämme 
toteuttamisessa on säilyttänyt talouden tasapai-
non, joten olemme onneksemme organisaatios-
samme välttyneet lomautuksilta. Viimesyksyiset 
järjestelyvaraeräneuvottelut etenivät hyvässä hen-
gessä ja niiden tuloksena korjattiin joitakin suu-
rimmista palkkaepäkohdista. Tämä työ jatkuu tie-
tysti tulevaisuudessakin, mutta iloksemme 
1.4.2021 alkaen palkanmaksuun tuli kaikille yleis-
korotus ja monille myös huomattava korotus jär-
jestelyvaraeräpotista. 

Toki aina löytyy asioita, joissa on parantamisen 
varaa, eikä kaikkien uudistusten käyttöönotto ole 
sujunut täysin ilman ongelmia Turun 
AMK:ssakaan. Liekö se tämä poikkeava aika ja 
viimeisen vuoden mukanaan tuoma kokemus, 
mutta ihan pienet asiat eivät enää tunnukaan niin 
suurilta murheilta. Kenties jo kesän jälkeen pa-
laamme normaalimpaan arkeen ja voimme jatkaa 
työelämän kehittämistä nyt keräämiämme koke-
muksia hyödyntäen. Sitä odotellessa toivotan kai-
kille aurinkoista kevättä ja kesää! 

 

Heli Leivo 
Jytyn pääluottamusmies 
Turun ammattikorkeakoulu Oy 
 

 

 

  

  

 

Terveiset Turun AMK:n  
pääluottamusmieheltä 
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Järjestäjä: Jytyn Etelä-Suomen aluetoimisto  
Osallistumisoikeus: Kaikki Etelä-Suomen alueen 
Jytyn jäsenet. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.8.2021 

Lue lisää: 
www.jytyliitto.fi > Ajankohtaista > Koulutus > 
Koulutuskalenteri  

Kustannukset 

Jyty Lounais-Suomi ry kustantaa jäsentensä työ-
hyvinvointipäivien kurssipaketin kokonaan (majoi-
tus 2hh) edellyttäen, että jäsen ennen ilmoittau-

tumista sopii asiasta yhdistyksen koulutusvastaa-
van kanssa: toimisto@jytylounaissuomi.fi tai 
puh. 040 044 8882.  

Mahdollisen yhden hengen huoneen lisän maksaa 
jäsen itse. 

Työhyvinvointipäivien matkakuluja yhdistys korvaa 
jäsenelleen matkalaskua vastaan 40 euroon asti 
(0,20 euroa/km tai julkisten kulkuneuvojen kuittien 
mukaan).  
 

  

 

 

Yksipäiväiset ammatilliset opintopäivät: 
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä, 21.8.2021, Vantaa 
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä, 28.8.2021, Oulu  
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä, 11.9.2021, Kuopio 

Osallistumisoikeus: Jytyläiset koulunkäynninohjaajat. Liitto maksaa kurssimaksun (sis. ohjelma, lounas sekä 
aamu- ja iltapäiväkahvit), matkakustannukset korvataan edullisimman matkustustavan mukaan lähimmälle 
paikkakunnalle. 
 
Kaksipäiväiset ammatilliset opintopäivät: 
Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, 9.10.2021 - 10.10.2021, Lahti 
Sihteeri- hallinto ja ICT-alan ammatilliset opintopäivät 23.10.2021 - 24.10.2021, Helsinki 
Nuorisotyön ammatilliset opintopäivät, 13.11.2021 - 14.11.2021, Helsinki  

Kustannukset 
Jyty Lounais-Suomi maksaa jäsentensä ammatillisten opintopäivien kurssipaketin (2hh). Ennen ilmoittautu-
mista jäsentä pyydetään ottamaan yhteyttä yhdistyksen toimistoon: toimisto@jytylounaissuomi.fi tai 040 044 
8882. Mahdollisen yhden hengen huoneen lisän maksaa jäsen itse. Liitto maksaa matkakustannukset edulli-
simman matkustustavan mukaan.  

Työnantajalta kannattaa tiedustella palkallista vapaata koulutusta varten sekä osallistumista kurssikustannuk-
siin. Opintopäivät täyttävät sisällöltään työnantajalle tarjottavan koulutusvähennyksen kriteerit. Työnantajalla 
on oikeus hakea koulutuksesta koulutusvähennystä, mikäli työnantaja laskee opintopäivät työajaksi. 

 

 

 

 

Jytyn työhyvinvointipäivät 11.-12.9.2021 Tammela 

Jytyn ammatilliset opintopäivät 

Ilmoittautumiset: 
Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta. Jässäriin kirjaudutaan www.jytyliitto.fi etusivun vasem-

masta yläkulmasta kohdasta JYTYN SÄHKÖISET ASIOINTIPALVELUT. 

http://www.jytyliitto.fi/
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
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MITEN TOIMIA TYÖPAIKALLA ONGELMATILANTEISSA? 
1. Keskustele asiasta ensin ESIMIEHESI kanssa 
2. Jos esimiehesi ei voi auttaa tai olette erimielisiä, ota yhteys JYTYN LUOTTAMUSMIEHEEN  
(yhteystiedot www.jytylounaissuomi.fi/luottamusmiehet tai kysy toimisto@jytylounaissuomi.fi, 040 044 8882) 
3. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys JYTYN ALUEASIAMIEHEEN 

 

 

Kalenteri 2022 
Jyty Lounais-Suomi ry kustantaa vuoden 2022 taskukalenterin niille työvoimajäsenilleen (ei siis koske 
kannatus- eli eläkeläisjäseniä), jotka tilavat kalenterin viimeistään 31.7.2021. Tilaukset yhdistyksen kotisi-
vuilla olevalla lomakkeella, joka löytyy https://www.jytylounaissuomi.fi/jasenedut/ 
 

PIKNIK-
RISTEILY  
LA 4.9.2021 

 
Jyty Lounais-Suomen, VSSHP Jytyn ja  
V-S Jytyn yhteinen  piknik-päiväristeily 
Turku – Maarianhamina – Turku (Viking 
Line). 
 
Risteilemään lähdetään lauantaina 
4.9.2021, mikäli koronatilanne sen sallii.  
 
Risteilyn jäsenhinta on 20 €, sisältäen me-
riaamiaisen menomatkalla, Jyty-ohjelman 
auditoriossa ja buffet -päivällisen ruoka-
juomineen paluumatkalla.  
 
Seuraa tiedotusta: Tarkemmat risteilytie-
dot ilmoittautumisohjeineen viedään yh-
distyksen kotisivuille ja lähetetään jäsenille 
sähköpostilla viimeistään kesäkuun alussa. 
Tiedotamme myös, mikäli risteily koronan 
takia edelleen siirtyy. 
 
 
 

SUOSITTELE JYTYN  
JÄSENYYTTÄ! 
 

Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on 
käynnissä koko vuoden 2021. 
 
Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.-
30.6.2021 tai 1.7.-31.12.2021 uusia varsi-
naisia tai opiskelijajäseniä, sinut palkitaan 
lahjakortilla seuraavasti: 
 
2 jäsentä = 30 €:n arvoinen S-ryhmän lah-
jakortti 
3 jäsentä = 50 €:n arvoinen S-ryhmän lah-
jakortti 
4 jäsentä = 150 €:n arvoinen S-ryhmän 
lahjakortti 
 
Katso tarkemmat ohjeet palkitsemiselle: 
www.jytyliitto.fi/suosittele 
 
 
 

http://www.jytylounaissuomi.fi/luottamusmiehet
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx
https://www.jytylounaissuomi.fi/jasenedut/
http://www.jytyliitto.fi/suosittele
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Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry 

 
AIKUISTEN HYVINVOINTIKURSSIT 

Kurssit koostuvat kolmesta lähijaksosta. Kol-
miosaisen kurssikokonaisuuden kesto on 3 + 
2 + 2 vrk. Lähijaksot järjestetään noin 3 kk vä-
lein. Osallistujan on oltava mukana kaikilla 
kolmella lähijaksolla. 

PHT:n kurssit ovat taloudellisesti tuettua toi-
mintaa, joka rahoitetaan STEA:n avustuksella 
Veikkausvoittovaroista. Osallistujan omavas-
tuuosuus 1.5.2021 alkaen on 35 €/vrk. Hinta 

sisältää majoituksen 1 hengen huoneessa, 
täysihoidon ja ohjelman. Omavastuu laskute-
taan kolmessa osassa 105 € + 70 € + 70 €. 
Koko kolmiosaisen kurssikokonaisuuden hinta 
on siis 245 €.  

Työttömät ja lomautetut saavat omavastuun 
puoleen hintaan. 

Kesän kurssit nyt haettavissa: 
https://pht.fi/aikuisille/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jytyn jäsenyys tarjoaa rahanarvoisia etuja 
 

Tutustu jäsenetuihin 
 
VAKUUTUKSET: Kaikilla Jytyn alle 68-vuotialla työvoimajäsenillä 
on Ifin kautta vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. 
LOMAMÖKIT: Jytyn jäsenenä voit vuokrata jäsenhintaisia mökkejä Levillä, Rukalla ja Tahkolla. 
MAJOITUS: Lukuisat hotellit ja majoitusliikkeet myöntävät Jytyn jäsenille etuja ja alennuksia. 
LAIVAMATKAT: Jytyn jäsenet saavat etuja ja alennuksia useilta laivayhtiöltä. 
AUTOILU: Jytyn jäsenet saavat etuja ja alennuksia autonvuokraukseen ja tankkaukseen 
 
Lue jäseneduista tarkemmin Jytyn nettisivuilta: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/ 
 

Ovathan jäsentietosi ajan tasalla jäsenrekisterissä?  
 
Onko sopimusalasi, työnantajasi, työpaikkasi tai ammattinimikkeesi muuttunut?  
Haluatko tilata jäsenmaksuviitteet? Oletko jäämässä eläkkeelle? 
Tärkeää on päivittää myös ajantasaiset yhteystiedot eli osoitteet, puhelinnumerot ja sähköposti-
osoitteet.  
Muistathan ilmoittaa myös 30 päivän palkattomat ajat (asevelvollisuus, karenssi, Kelan peruspäivä-
raha, kuntoutustuki (ent. määräaikainen työkyvyttömyyseläke), opiskelu, perhevapaa). 
 
Mihin ilmoitat muutoksista?  
Yhdistyksen ja liiton jäsenrekisterin ja jäsenmaksujen palvelunumeroiden yhteystiedot sivulla 12. 
 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/
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Puheenjohtaja Elina Kajanto, Turun kaupunki 

VARSINAINEN JÄSEN  HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN 

Nanna Dragneva   Heli Leivo 
Turun kaupunki   Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Outi Friberg     Päivi Isotuovola 
Loimaan kaupunki   Loimaan kaupunki 
 

Jan Grannas      Tiina Ahlroos 
Turun kaupunki   Turun kaupunki 
 

Sari Heinonen    Marja Koivisto 
Turun Vesihuolto Oy                           Turun kaupunki  
 

Sirpa Junnila     Taina Humalamäki 
Salon kaupunki   Salon kaupunki 
 

Jaana Järvinen    Teija Meltomaa 
Sarastia Oy                                   Sarastia Oy 
 

Jukka Laaksonen    Hanna Reunanen  
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 
 

Jaana Lehtilä    valitaan kevätkokouksessa 
2M-IT Oy 
 

Tanja Lepistö     Tero Joronen  
Salon kaupunki   Salon kaupunki 
 

Lenita Niemi    Anneli Suojoki  
Naantalin kaupunki   Sarastia Oy 
 

Päivi Oikarinen   Katja Suomela  
Turun kaupunki   Turun kaupunki  
 

Maiju Sinisalo    Anne Grönroos 
Arkea Oy    Turun kaupunki  
 

Ruut Suomela    Outi Virtanen 
Turun kaupunki   Turun kaupunki  
 

Arja Suutari       Eira Hannula 
Sarastia Oy                                   Kaarea Oy 
 

Petri Vaara-aho    Tuula Lempinen  
Naantalin kaupunki   Turun Seudun TST ry 

 

Jyty Lounais-Suomi ry:n hallitus 2021 
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Oletko jäänyt / jäämässä eläk-
keelle? 

 

Muistathan ilmoittaa yhdistykselle tai 
Jytyn jäsenrekisteriin, kun jäät eläkkeelle, 
emme saa tietoa muuta kautta. Ilmoita 
samalla, haluatko jäädä yhdistyksen kan-
natusjäseneksi vai eroatko. 
 
Yhdistyksen ja Jytyn jäsenrekisterin yh-
teystiedot sivulla 12. 
 

Jos jatkat työntekoa eläkkeellä ollessa-
si, muista peruttaa jäsenmaksuvaltakir-
ja palkanlaskennasta! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Jäsenmaksut 2021 
 
Jäsenmaksu palkasta on 1,32 % 
Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, 
joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkas-
ta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomara-
ha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-
aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttö-
myyspäivärahaa.  
 
Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdis-
tyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjes-
tön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. 
 
Euromääräinen jäsenmaksu 
Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka 
vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virka-
vapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päi-
väraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyselä-
ke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. 
 
Opiskelijajäsenmaksu 
Opiskelijan jäsenmaksu on 36 €/v. Lisätietoja opiskelijajäse-
nyydestä ja -toiminnasta Jytyssä: 
www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/ 
 
Työttömyyskassan maksamat etuudet 
Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorot-
telukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka 
sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyys-
kassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätietoa 
etuuksista työttömyyskassan sivuilta. 
 
Yrittäjän jäsenmaksu 
Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton 
jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän maksaa euromääräisen 
jäsenmaksun, joka on 5 €/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä  
työttömyyskassan sivuilta. 
 
Jäsenmaksuvapautus 
Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksus-
ta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esim. pal-
velukseen astumismääräyksen tai muun todistuksen. 
 
Eläkeläinen: Kannatusjäsenmaksu 36 €/vuosi. 

 

WANTED:  
Nuorisovastaava 
Nuorisovastaava osallistuu yhdessä halli-
tuksen jäsenten kanssa yhdistyksen toi-
minnan suunnitteluun, arviointiin ja kehit-
tämiseen ja järjestää toimintaa alle 37-
vuotiaille jäsenille ja opiskelijoille. Jytyn 
tulevaisuustoimikunta koordinoi sekä liiton 
nuorisotoimintaa että nuorisovastaavien 
toimintaa. 

Miksi ryhtyisit nuorisovastaavaksi? 
• Saat kokemusta tapahtumien järjestämi-
sestä ja vapaaehtoisten aktivoinnista 
• Saat hyvää kokemusta yhdistystoimin-
nasta ja hallitustyöstä 
• Opit arvioimaan ja kehittämään yhdistyk-
sen toimintaa 
• Saat näköalapaikan Jytyn toimintaan 
• Pääset verkostoitumaan ja luot uusia 
kontakteja 
 
Kiinnostuitko? Jos – ota yhteyttä  
toimisto@jytylounaissuomi.fi.  

http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/
https://www.aariakassa.fi/
https://www.aariakassa.fi/
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
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   Yhteystiedot 

Ammattiliitto Jyty ry 
Asemamiehenkatu 4 
00520 Helsinki 
Liiton vaihde 020 789 3799 
 
Puheluiden hinnat ja palveluajat: 
www.jytyliitto.fi > Ota yhteyttä 

Palvelunumerot 
Jäsenrekisteri  
p. 020 789 3720  
jasenrekisteri@jytyliitto.fi 
Jäsenmaksut  
p. 020 789 3730  
jasenmaksut@jytyliitto.fi 
 
Lähetä luottamukselliset tiedot suojattuna; linkin 
jäsenrekisterin ja jäsenmaksujen turvaposteihin 
löytyvät www.jytyliitto.fi > Ota yhteyttä > Palve-
lunumerot 

Jytyn työsuhdeneuvonta  
• kunnan ja kirkon alalla p. 020 789 3700 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi 
• yksityisellä sektorilla p. 020 789 3710 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi  

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).  
 

jytylounaissuomi.fi 
facebook.com/JytyLounaisSuomi 

instagram.com/jyty_lounais_suomi 
 

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 
 Virkistävää 

kesää! 

mailto:jasenrekisteri@jytyliitto.fi
mailto:jasenmaksut@jytyliitto.fi
http://www.jytyliitto.fi/
mailto:tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
mailto:tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
http://www.jytylounaissuomi.fi/
http://www.facebook.com/JytyLounaisSuomi
http://www.instagram.com/jyty_lounais_suomi

