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Monelle meistä on uusi vuosi saattanut tuoda muutoksia. Jos olet vaihtanut työnantajaa, kannattaa 
tarkistaa työnantajan tarjoamat työsuhde-edut. Usein niistä kerrotaan intrassa, mutta voit kysäistä 
niistä myös esim. työpaikkakokouksessa. Jos olet saanut uuden työkaverin, kerro hänelle 
mahdollisuudesta liittyä Jytyyn. Liittymislinkki löytyy yhdistyksemme nettisivuilta. Työsuhde-eduista 
ammattiliittoetuihin: Jytyläisenä pääset liiton järjestämille hyvinvointipäiville, ammattialakoulutuksiin ja 
erilaisiin tapahtumiin. Myös luottamusmiehissä voi tulla muutoksia, kun organisaatiot ovat 
muuttuneet. Kaiken ei kuitenkaan tarvitse muuttua: Jos olet siirtynyt työskentelemään esim. Varhaan 
tai Kaareaan, sinun ei tarvitse vaihtaa ammattiyhdistystä. Edelleen Jyty Lounais-Suomi huolehtii 
sinusta. 

Elina Kajanto, Jyty Lounais-Suomen puheenjohtaja 

 
 

  
 

 

Osallistumisoikeus: Kaikki Etelä-Suomen alueen Jytyn jäsenet 
 
Työhyvinvointipäivien tarkoituksena on antaa osallistujalle uusia työkaluja ja eväitä omassa työssä 
jaksamiseen mukavassa ja rennossa ilmapiirissä. Viikonlopun ohjelmassa on runsaasti eri 
aktiviteetteja, rentoutumista sekä mukavaa yhdessäoloa kauniissa miljöössä. 

Tilaisuus alkaa klo 9 aamukahvilla ja tervetulotilaisuudella klo 10. Ohjelma päättyy sunnuntaina klo 15. 
Tarkka aikataulu viikonlopulle julkaistaan lähiaikoina Jytyn nettisivuille.   

Jyty Lounais-Suomi maksaa jäsentensä kurssipaketin (280€) kokonaan, sisältää ohjelman 
sekä majoituksen la-su. Mikäli jäsen haluaa mennä Herrankukkaroon jo perjantaina, hän maksaa itse 
pe-la yöpymisen (majoitus aamiaisella 63 €/hlö, varattavissa vain ilmoittautumisen yhteydessä).  
 

Jyty Lounais-Suomi ry korvaa jäsentensä työhyvinvointipäivien matkakuluja matkalaskua vastaan 
40 euroon asti. Omaa autoa käytettäessä maksetaan kilometrikorvausta 0,20 €/km + kyydissä 
matkustavista jäsenistä 0,05 €/km/hlö. Yhdistys suosittelee matkustamaan työhyvinvointipäiville 
kimppakyydeillä. Yhdistys pyrkii avustamaan kimppakyytijärjestelyissä.  

 

Ennen ilmoittautumista otathan yhteyttä yhdistyksen toimistoon toimisto@jytylounaissuomi.fi tai 
puh. 040 044 8882. Kerrothan silloin, milloin ja mistä suunnasta olet päiville lähdössä, ja voisitko 
tarjota kyydin tai tarvitsisitko itse kyydin.  

Työhyvinvointipäiville ilmoittaudutaan Jässärissä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.4.2023. 
Ilmoittautuessasi anna tiedot majoitustarpeestasi, huonekaveritoiveesta sekä mahdollisista ruoka-
aineallergioista. Merkitse maksajaksi Jyty Lounais-Suomi ry. 
Jos et ole vielä kirjautunut Jässäriin, katso: Kirjautumisohje Jytyn sähköisiin asiointipalveluihin. 

Jäsenkirje 

helmikuu 

2023 
17.2.2023 

puh. 040 044 8882 | toimisto@jytylounaissuomi.fi 

Jytyn Etelä-Suomen alueen 
TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT 27.-28.5.2023 
Herrankukkaro, Rymättylä, Naantali 

Puheenjohtajan tervehdys 

mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://account.asuite.fi/openam/XUI/#login/&service=JYTY
https://jytyliitto.fi/wp-content/uploads/2022/07/Kirjautumisohje-Jytyn-asiointipalvelut.pdf
https://www.herrankukkaro.fi/
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Virkistystä: 

 

 

keskiviikkona 3.5.2023 klo 19.00 
Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, Turku 

Yhdistys on varannut 30 lippua. Lipun jäsenen omavastuuhinta on 15 €.  
Jäsen voi varata yhden lipun. Jos lippuja jää jäljelle, voi jäsen myöhemmin ilmoitettavasta 
ajankohdasta lukien varata toisen lipun normaalihintaan (35€).  
 
Lippuvaraukset viimeistään 24.3.2023 yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella: 
https://www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/heli-laaksonen-ja-kyosti-makimattil/ 

 

 
 
 
 

Jyty Lounais-Suomi maksaa jäsentensä ammatillisten opintopäivien kurssipaketin kokonaan 
(sis. ohjelman, ohjelmaan merkityt ruokailut ja majoitus 2hh). Mikäli varaa yhden hengen huoneen, 
jäsen maksaa yhden hengen huonelisän itse. Liitto maksaa matkakustannukset edullisimman 
matkustustavan mukaan. Huom! Ennen kuin ilmoittaudut ammatillisille opintopäiville, otathan yhteyttä 
yhdistyksen toimistonhoitajaan (koulutusvastaava) toimisto@jytylounaissuomi.fi tai puh 040 044 8882. 
 

Tammi-kesäkuussa: 
Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät 22.-23.4.2023, Helsinki. LUE LISÄÄ  
Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät 6.-7.5.2023, Oulu. LUE LISÄÄ  
Sihteeri-, hallinto- ja ICT-alan ammatilliset opintopäivät 10.-11.6.2023, Kirkkonummi. LUE LISÄÄ  

Syksyllä tulossa  
• kaikille aloille sopivat ammatilliset opintopäivät, 28. - 29.10.2023, Tampere. 
• Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät 18. - 19.11.2023, Helsinki.  
 

 

  
 

Jytyn ammattialaryhmät järjestävät kevään 2023 aikana useita mielenkiintoisia webinaareja. Ne ovat 
maksuttomia ja avoimia kaikille Jytyn jäsenille. 

Vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa -webinaari 22.3.2023 klo 17.30–19.00 
KATSO LISÄÄ JA ILMOITTAUDU 
 

Liukumaa, lisä- vai ylityötä tai jotain muuta? -webinaari 3.4.2023 klo 18.00–19.30 
KATSO LISÄÄ JA ILMOITTAUDU 
 

Välinehuoltaja – AT/PT/EAT: mitä jatkossa? -webinaari 8.5.2023 klo 14–15.00 
KATSO LISÄÄ JA ILMOITTAUDU        
 

TULOSSA 
KUKKAKURSSEJA 

Tiedotamme 
kukkakursseista 

lähiaikoina! 

KYÖSTI MÄKIMATTILA JA HELI LAAKSONEN: 
Runoja ja lauluja järjissään pysymisestä 

Jytyn ammatilliset opintopäivät 

Osallistu Jytyn webinaareihin! 

mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://www.jytylounaissuomi.fi/tapahtumat/heli-laaksonen-ja-kyosti-makimattil/
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/koulunkaynninohjaajien-ammatilliset-opintopaivat/
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/kirjastoalan-ammatilliset-opintopaivat/
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/sihteeri-hallinto-ja-ict-alan-ammatilliset-opintopaivat/
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/vanhemmuuden-tukeminen-varhaiskasvatuksessa-webinaari/
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/liukumaa-lisa-vai-ylityota-tai-jotain-muuta-webinaari/
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/valinehuoltaja-at-pt-eat-mita-jatkossa-webinaari/
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/valinehuoltaja-at-pt-eat-mita-jatkossa-webinaari/
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Jäsenyyden hoitaminen tarkoittaa sitä, että jäsen päivittää tarvittaessa muuttuneet yhteystietonsa tai 
työsuhdetietonsa sekä ilmoittaa ammattiliiton jäsenyyteen vaikuttavista elämänmuutoksista. Tällaisia 
muutoksia ovat esimerkiksi perhevapaa, opintovapaa, pidempi sairausloma sekä eläköityminen. 

Muutoksista voit ilmoittaa: 

• asiointipalvelu Jässärissä  
Jäsenen sähköisessä asiointipalvelujärjestelmässä Jässärissä voit esimerkiksi päivittää jäsentietosi ja 
ilmoittautua kursseille. Jäsentiedot, kuten sähköposti ja ammatti, on tärkeää pitää ajan tasalla, jotta 
liiton viestintä tavoittaa sinut.  
Linkki kirjautumisohjeisiin: Kirjautumisohje Jytyn sähköisiin asiointipalveluihin. 
 

• ottamalla yhteyttä jäsenrekisteriin 
Jäsenrekisterin yhteystiedot 
puh. 020 789 3720 (ma–ti klo 9–11, ke suljettu, to–pe 9–11) 
sähköposti: jasenrekisteri@jytyliitto.fi 
Luottamukselliset tiedot suojattuna: Jäsenrekisterin turvaposti 
 

• Jyty Lounais-Suomen toimistoon 
puh. 040 044 8882 
sähköposti: toimisto@jytylounaissuomi.fi 
 

 

 

Jäsenmaksu on 1,32% kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. 
Palkattomilta ajoilta jäsenmaksu on euromääräinen 5 euroa/kk. 

Omaa jäsenmaksutilannetta voit tarkastella joko Jässärissä tai ottamalla yhteyttä jäsenmaksuihin: 
 
Jäsenmaksujen yhteystiedot 
puh. 020 789 3730 (ma–ti klo 9–11, ke suljettu, to–pe 9–11) 
sähköposti: jasenmaksut@jytyliitto.fi 
Luottamukselliset tiedot suojattuna: Jäsenmaksujen turvaposti 

Työpaikkaa vaihtaessa tarvitset jäsenmaksun perintävaltakirjan, jos haluat että jäsenmaksut peritään 
suoraan palkasta. Jos jäsenmaksuja on jäänyt maksamatta, voidaan tarvittaessa tehdä 
maksusuunnitelma puuttuvien jäsenmaksujen maksamiseksi.  

 

  
Työttömyyskassa Aaria 
Ota yhteyttä työttömyyskassaan 
puhelimitse tai sähköpostitse, 
tai kirjaudu sähköiseen 
eAsiointi-palveluun 
020 7655 900 
asiakaspalvelu@aariakassa.fi 
www.aariakassa.fi 

 

 

Jyty Lounais-Suomi ry 
Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 Turku 

puh. 040 044 8882 | toimisto@jytylounaissuomi.fi 
www.jytylounaissuomi.fi 

Sovithan etukäteen tapaamisen, kun tulet 
käymään toimistollamme. 

 

 

Jäsenyyden hoito 

Jäsenmaksut 

mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://jytyliitto.fi/wp-content/uploads/2022/07/Kirjautumisohje-Jytyn-asiointipalvelut.pdf
mailto:jasenrekisteri@jytyliitto.fi
https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenrekisteri%40jytyliitto.fi
mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://jytyliitto.fi/yhteystiedot/palvelukanavat/jasenmaksuasiat/
mailto:jasenmaksut@jytyliitto.fi
https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenmaksut%40jytyliitto.fi
mailto:asiakaspalvelu@aariakassa.fi
http://www.aariakassa.fi/
http://www.jytylounaissuomi.fi/

