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Yhdistyksen puheenjohtajan tervehdys 

Vuoden 2022 alussa on syytä kaikkien kiinnittää huomiota kahteen asiaan: työehtosopimusneuvotteluihin 
ja hyvinvointialueen vaaleihin. 

Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa helmikuulle asti. Neuvotteluista on tulossa haastavat ja 
meidän on hyvä varautua myös mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin. Näistä liitto lähettää 
tarvittaessa tietoa jäsenrekisteriin ilmoittamaasi sähköpostiisi. Neuvotteluiden etenemistä pääset 
seuraamaan liiton nettisivuilta https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022 
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on siirtymässä noin 21 000 työntekijää. Tässä ryhmässä on 
myös iso joukko jytyläisiä. Siirto kunnista uudelle työnantajalle tapahtuu vuoden 2023 alussa. 
Valmisteluja tehdään jo nyt ja siirto tapahtuu liikkeenluovutusperiaattein. Kaikki sosiaali- ja 
terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa työskentelevät siirtyvät, mutta myös ns. tukipalveluista 
(talous- ja henkilöstöhallinnosta, viestinnästä, it-palveluista ja yleishallinnosta) siirtyy henkilöstöä. 
Tukipalveluhenkilöstön siirtyminen vaatiikin enemmän huomioita, sillä on selvitettävä, kuka siirtyy ja 
kuka ei. Tärkeään rooliin nousee yhteistoiminta (yt-elimet ja työpaikkakokoukset) nykyisen työnantajan 
kanssa. Lisäksi hyvinvointialueella on jo nyt väliaikainen yhteistoimintaelin. https://vshyvinvointialue.fi/ 
 
Aluevaaleissa pääset ennakkoäänestämään 12.-18.1. ja varsinaisena äänestyspäivänä 23.1.  
Käytäthän ääntäsi!  

Elina Kajanto, Jyty Lounais-Suomen puheenjohtaja 

 

Jyty Lounais-Suomi ry:n hallitus 2022 
Yhdistyksen hallituksen kokoonpanon näet täältä: https://www.jytylounaissuomi.fi/yhdistys/hallitus/ 

 

Jytyn koulutukset 

Jyty haluaa tarjota kouluttautumismahdollisuuden myös muille kuin luottamustehtävissä oleville 
jäsenilleen. Tarjolla on ammatillisia opintopäiviä, koulutusta yhdistysaktiiveille, työhyvinvointia ja 
uusille jäsenille suunnattuja kursseja. Kaikki kurssit löydät koulutuskalenterista: 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/ 

Vuonna 2022 Jyty Lounais-Suomi maksaa jäsentensä: 

• Jytyn ammatillisten opintopäivien kurssipaketin kahden hengen huoneessa kokonaan (matkat 
maksaa liitto) 
• työhyvinvointipäivien kurssipaketin kahden hengen huoneessa kokonaan ja työhyvinvointipäivien 
matkakuluja matkalaskua vastaan 40 euroon asti Jytyn koulutuksen matkustusohjeen 
kilometrikorvauksen mukaisesti tai julkisten kulkuneuvojen kuittien mukaan. 

Muiden maksullisten kurssien tuesta päättää yhdistyksen hallitus tapauskohtaisesti aina erikseen. 
Jäsenen tulee ennen maksulliselle kurssille ilmoittautumista olla yhteydessä yhdistyksen toimistoon 
(koulutusvastaavaan) sähköpostilla toimisto@jytylounaissuomi.fi tai puhelimitse 040 044 8882. 

Jäsenkirje 
tammikuu 
2022 
14.1.2022 
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Jäsenmaksut 2022 
 

Vuoden 2022 jäsenmaksut: 
- 1,32% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (pysyi ennallaan) 
- euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk (pysyi ennallaan) 
- opiskelijajäsenmaksu 0 euroa (aikaisemmin 36 euroa/vuosi) 
- kannatusjäsenmaksu 36 €/vuosi (pysyi ennallaan) 

Tarkistathan palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti. 
Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä.  

Jos jäät vähintään kuukauden ajaksi ilman palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta, säilytät 
jäsenoikeutesi liitossa maksamalla euromääräistä jäsenmaksua. Euromääräinen jäsenmaksu on 
5,00 €/kk. Ilmoituksesi perusteella Jyty toimittaa sinulle maksuviitteet / -ohjeet. Varusmies- ja 
siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. 

Ilmoitathan muutoksista! 

Mikäli jäsentiedoissasi tapahtuu muutoksia, ilmoitathan niistä yhdistykselle tai liittoon, esim. kun 

• työantajasi tai sopimusalasi muuttuu 
• nimesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu 
• osoitteesi muuttuu (jos olet tehnyt osoitteenluovutuskiellon) 
• jäät eläkkeelle (emme saa tietoa muuta kautta) 
• jäät vähintään kuukaudeksi ilman palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta 
• ryhdyt päätoimiseksi yrittäjäksi 
Voit ilmoittaa muutoksia myös alla olevien linkkien kautta: 
Ilmoita palkattomasta ajasta 
Ilmoita eläkkeelle jäämisestä (kun jäät yhdistyksen kannatusjäseneksi) 

 
Jässärissä, Jytyn sähköisessä asiointijärjestelmässä voit ylläpitää yhteys- ja muita 
jäsenyystietojasi, tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtäväsi, tarkastella 
jäsenmaksutietojasi ja tulostaa jäsenmaksulaskun, ilmoittautua kursseille, lähettää viestiä jäsenyys- ja 
jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista, katsoa yhdistyksesi yhteyshenkilöiden 
yhteystiedot, tulostaa jäsenyystodistuksen. Jässäriin kirjaudutaan Jytyn sähköisistä 
asiointipalveluista, linkki löytyy Jytyn nettisivuilta etusivun vasemmasta yläkulmasta. 
HUOM! Jässäriin kannattaa kirjautua tietokoneella, jotta yhteystietojen muokkaus onnistuu. 
Kännykällä sovelluksen muokkaa-painikkeet eivät tule näkyviin. 
 
Tulossa 

Varsinais-Suomen Jyty-yhdistysten yhteinen piknik-risteily järjestetään lauantaina 28.5.2022, mikäli 
koronatilanne sen sallii. Tiedotamme risteilystä kevään aikana.  

 
 
 

Yhdistyksen yhteystiedot: 

Jyty Lounais-Suomi ry 
Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 TURKU 
Puh. 040 044 8882 
Sähköposti: toimisto@jytylounaissuomi.fi 
www.jytylounaissuomi.fi 
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