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HALLITUS 

Yhdistyksen puheenjohtaja 
Pirjo Boman p. 050-398 5950   
pirjo.boman@lahti.fi 

 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Ann-Mari Lehtinen p. 044-4406088   
ann-mari.lehtinen@phhyky.fi 
 
 
Jäsenet  
  
Asta Lavia 
asta.lavia@phhyky.fi 

 

Merja Luodonmaa 
merja.luodonmaa@phhyky.fi 

 

Eeva Marttila 
eeva.marttila@paijatateria.fi 

 

Riitta Nurminen 
riitta.nurminen@lahti.fi  

 

Päivi Mihailow 
paivi.mihailow@salpaus.fi 
 
Katja Päivä 
katja.paiva@lahti.fi 
 
Maaret Monola 
maaret.monola@paijat-hame.fi 
 
Päivi Paulasaari 
paivi.paulasaari@provincia.fi 

 

Vapaa-ajan toimikunta s-posti  jytylahtivirkistys@gmail.com 
 
Marja Artoma   
Merja Luodonmaa   
Eeva Marttila   
Riitta Nurminen   

  

Yhdistyksellä ei ole toimistohenkilöä.  
Kaikki yhdistykseen liittyvät asiat toivotaan hoidettavan sähköpostilla 
jytylahti@phnet.fi 
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LUOTTAMUSMIEHET  
 
Ole AINA ensin yhteydessä omaan luottamusmieheesi. 
Hän osaa neuvoa sinua ja ohjata eteenpäin, jos tarvitsee. 
 
 
Lahden kaupunki   
  
Pääluottamusmies Katja Päivä p. 050-383 6520 katja.paiva@lahti.fi   
  
1. alue Keskushallinto (konsernihallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, hankinta, tilakeskus, kaupunkiympäristö)   
Luottamusmies Nina Takala nina.takala@lahti.fi 
  
2. alue Sivistystoimialan hallinto, perusopetus, lukiokoulutus, Wellamo-opisto   
Luottamusmies Titta Raisio 
p. 050 311 1701 titta.raisio@lahti.fi   
  
3. alue Sivistystoimiala (kaupungin kirjasto- ja tietopalvelut)   
Luottamusmies Pirjo Boman 
p. 050 398 5950 pirjo.boman@lahti.fi   
  
4. alue Sivistystoimiala (varhaiskasvatus)   
Luottamusmies Katja Päivä 
p. 050-383 6520 katja.paiva@lahti.fi   
  
5. alue Sivistystoimiala (kaupunginmuseo, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuurikeskus, kaupunginteatteri 
ja kaupunginorkesteri)  
Luottamusmies Petri Vallgren 
p. 050 5594157 petri.vallgren@lahti.fi   

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  
  
Pääluottamusmies: 
Ann-Mari Lehtinen  ann-mari.lehtinen@phhyky.fi                            
p. 044 440 6088 
  
Luottamusmies: 
Kati Vuorio  kati.vuorio@phhyky.fi                                          
p. 044 482 8623 
  
Luottamusmies: 
Helena Tinnilä  helena.tinnila@phhyky.fi 
p.  044 778 0766 
  
Luottamusmies: 
Marianna Gripenberg  marianna.gripenberg@phhyky.fi                      
p. 044 440 6089 
  
  
Luottamusmiesten toimialueena on koko yhtymän alue ja kaikki toimialat. 

• Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 

• Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 

• Perhe- ja sosiaalipalvelut 

• Yhtymäpalvelut 

• Ympäristöterveyskeskus 

• Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos 
 

 

mailto:katja.paiva@lahti.fi
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Koulutuskeskus Salpaus Ky   
Pääluottamusmies Päivi Mihailow  p. 044-708 0982  paivi.mihailow@salpaus.fi   
Luottamusmies Minna Hultin  p.  044 708 1229  minna.hultin@salpaus.fi  
   
Lahden Talot  
Pääluottamusmies Tia Koivunen p. 044 429 5745  tia.koivunen@lahdentalot.fi   
  
Lahti Aqua Oy   
Pääluottamusmies Marja-Leena Märkjärvi  p.03-851 5916  marja-leena.markjarvi@lahtiaqua.fi   

 

Provincia Oy   
Pääluottamusmies Tiia Salminen p. 044 435 6050  tiia.salminen@provincia.fi 

 

  
Päijät-Hämeen liitto   
Pääluottamusmies Maaret Monola  p. 044-371 9443  maaret.monola@paijat-hame.fi 
Varapääluottamusmies Jaana Rissanen  jaana.rissanen@paijat-hame.fi 
  
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy   
Pääluottamusmies Eeva Marttila  p. 044-482 6128  eeva.marttila@paijatateria.fi  
Luottamusmies Tuija Lindfors  p. 044 416 2818  tuija.lindfors@paijatateria.fi 

 

Työterveys Wellamo Oy   
Pääluottamusmies Marja Ruuska p. 044 755 6859  marja.ruuska@tyoterveyswellamo.fi   
Varapääluottamusmies Kristiina Kumpulainen p. 044 755 6850 kristiina.kumpulainen@tyoterveyswellamo.fi  
  
2M-it   
Luottamusmies Sirpa Roviomaa p. 044-7604188  sirpa.roviomaa@2m-it.fi  
 
Sarastia  
Pääluottamusmies Anne Saari  p.040 8069434  anne.saari@sarastia.fi 
 
Suomen kuntaperintä 
Päivi Sillanpää p. 050 3454 721 paivi.sillanpaa@sarastia.fi 
 
Harjun terveys 
Luottamusmies Eira Sällinen  p. 040 525 9304  eira.sallinen@harjunterveys.fi 

 

Itä-Suomen alue, Kouvolan toimipiste   
Maija Kuittinen, alueasiamies  p. 040-0378 886 
maija.kuittinen@jytyliitto.fi 
Sonja Rapo, alueasiamies  p. 040-727 2854  
sonja.rapo@jytyliitto.fi 
 

Myös tänne voi lähettää kysymyksiä edunvalvonnasta. 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi  
 
 

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä,  
ole luottamusmiesasioissa yhteydessä: 
 
Alueasiamies Maija Kuittinen  p. 040 0378 88  
maija.kuittinen@jytyliitto.fi 
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mailto:tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
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YHDISTYS PITÄÄ KEVÄÄLLÄ KAKSI KOKOUSTA 
-merkkaa päivät jo kalenteriin! 
 
 
Kokous yhdistyksen Virkapirtin ja Kirsikan kohtalosta 
 
15.4. 2021 torstaina 
Kello: 17.00  
Teams kokous 
Ilmoittaudu viimeistään 12.4.2021 jytylahti@phnet.fi 
Osallistujille lähetetään materiaalia etukäteen asiaan tutustumista varten. 
Kokouksessa tehdään sitova päätös, jonka mukaan hallitus toimii. 
 
 

 
 
 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
 
31.5.2021 maanantaina 
Kello: 17.00  
Koronatilanteen mukaan joko Teams kokous tai  
kokous myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
Ilmoittaudu viimeistään 26.5.2021  jytylahti@phnet.fi 
 
 
 
 
 

mailto:jytylahti@phnet.fi
mailto:jytylahti@phnet.fi
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Haetaan Virkapirtin hoitajaa, kirjanpitäjää ja nuorisovastaavaa 
-Olisiko sinusta uudeksi yhdistystoimijaksi? Haluatko olla mukana kehittämässä 

 yhdistyksen/ liiton toimintaa? 

 

 

 

Virkapirtin hoitaja 

 

 
 
Paikka on ehdollinen johtuen siitä, ettei yhdistyksellä ole vielä virallista päätöstä mökkien kohtalosta. 

Virkapirtin hoitajalla on vastuulla Virkapirtin ja Kirsikan ylläpitotoimet. 

Esim. Nurmikon leikkaaminen, polttopuiden riittävyydestä huolehtiminen, uusien avainkoodien 

vaihtaminen, 

nettipohjaisesta varausjärjestelmästä huolehtiminen, mahdollinen ylläpitosiivous, 

Virkapirtin hoitajan vuosikorvaus on 2000e 

Jos sinua kiinnostaa kyseinen pesti niin ole yhteydessä pirjo.boman@lahti.fi 

 

 

Kirjanpitäjä 

 

 
 

Haetaan osaavaa tekijää hoitamaan yhdistyksen kirjanpitoa. 

Kirjanpitäjän vuosipalkkio on 1500e 

Lisätietoja tehtävästä antaa Ann-Mari Lehtinen ann-mari.lehtinen@phhyky.fi 

 

 

 

 

mailto:pirjo.boman@lahti.fi


 

7 

 

Nuorisovastaava 
 

 
 

Nuorisovastaava järjestää yhdessä liiton nuorisovastaavan -ja yhdessä yhdistyksen 

vapaa-ajantoimikunnan kanssa alle 37v jäsenille toimintaa. 

Nuorisivastaava osallistuu liiton nuorisovastaavien tempauksiin ja koulutuksiin. 

Kehittää nuorisojäsenhankintaa. 

Nuorisovastaavan vuosikorvaus on 200e  

Jos sinua kiinnostaa kyseinen pesti niin ole yhteydessä pirjo.boman@lahti.fi 

 

 

 

 

 

 
 

Hiihtolomaviikoilla saat Jytyn jäsenkortilla bensiinistä ja dieselistä alennusta 2,5 senttiä litralta kaikilta 

palvelevilta huoltamoilta sekä automaattiasemilta hiihtoloman ajan viikoilla 8 -10 

(22.2.–14.3.2021). Huom! Teboil Express -automaatit eivät kuulu alennuksen piiriin. 
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Lahden suolahuone        
Vuorikatu 25 c 

 
Suolahuone tarjous Jytyläisille! 
 
1 kokeilukerta 10e ( norm. 24e ) 
5 x sarja 80e ( norm. 100e) 
 
Huoneeseen otetaan näin korona aikaan 4 henkilöä.  
Jos samaan varaukseen ei ole muita tulossa saat kuitenkin hoitosi. 
 

Ajanvaraus https//vello.fi/lahdensuolahuone/lahdensuolahuone tai  041 5021 210  
 
Tullessasi suolahoitoon Hoito kestää 40min. 

Jos haluat hoitaa hengitysteiden lisäksi myös ihoa, kannattaa vähentää vaatetusta. Voit tulla hoitoon myös 
normaaleissa sisävaatteissa, silloin annamme kaavun vaatteiden suojaksi. Suolahuoneeseen saa mennä paljain 
jaloin, mutta jos haluat pitää sukat jalassa, meiltä löytyy muovitossuja niiden suojaksi. 

Suolahuonehoito sopii kaikenikäisille ja sitä voidaan käyttää lähes kaikissa hengityselinsairauksissa ja 
ihottumissa. Suolahuonehoidossa elimistöön kulkeutuvan suolan määrä on niin vähäinen, ettei se aiheuta 
ylimääräistä turvotusta tai verenpaineen nousua. Sivuvaikutuksia esiintyy harvoin ja ne katoavat yleensä 
viimeistään kolmen hoitokerran jälkeen. Näitä voivat olla ihon kutina, silmien kirvely ja päänsärky. 

Mikäli sinulla on erityisen vaikea hengityselinsairaus, sydän- ja verisuonisairaus, munuaisvaivoja tai käytät 
verenohennuslääkettä, sinun tulee noudattaa lääkärisi ohjeita suolahoidon suhteen. Myös syöpäsairaiden ja 
raskaana olevien on syytä keskustella lääkärinsä kanssa ennen hoidon aloittamista. 

Suolan vaikutuksia 
 
1. Suola puhdistaa ja helpottaa hengittämistä 
Suolalla on antiseptisiä ominaisuuksia, joten se vaikuttaa bakteereja vähentävästi sekä ehkäisee niiden 
kiinnittymistä limakalvoille. Suolahoidon teho on sen limaa irrottavassa vaikutuksessa, mistä on hyötyä monissa 
keuhkosairauksissa. 
 
2. Suola ennaltaehkäisee 
Keuhkojen puhdistaminen vahvistaa niitä, joten jos ympärillä on flunssaisia ihmisiä, muista silloin suolahoito! 
Tämä pätee erittäin hyvin myös allergioissa. 

3. Suola kosteuttaa ihoa 
Suola on kuivan ihon paras kaveri! Ihohuokosiin joutuessaan suolapöly imee ympäröivästä ilmasta kosteutta 
itseensä, minkä ansiosta iho pysyy kosteana ja kimmoisana pitkään hoidon jälkeen. Suolahoidon kohteita ovatkin 
erilaiset ihottumat sekä tavallinen suomalaisten talvivaiva, kuiva iho. 
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Jäsenvakuutukset 

      
 
 

Ammattiliitto Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi erittäin kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn 

jäsenenä sinulla on tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi 

saat Ifiltä muita rahanarvoisia etuja perheesi vakuutusturvan parantamiseksi. Liiton jäsenkortti toimii 

vakuutuskorttinasi, johon on painettu vakuutuksen numero ja tiedot. Lue liiton jäsenten vakuutusturvasta ja 

tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty 

 

 

 

VAPAA-AJAN TAPATURMA- JA MATKUSTAJAVAKUUTUS 

Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti 

kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat 

Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 

68 vuotta tai jää eläkkeelle. 

Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin 

perustuen. Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6 788 euroa tapaturmaa kohti. Omavastuu on 50 

euroa. Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 31 104 euroa tapaturmaa kohti. 

Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai 

ulkomaanmatkan alkamisesta. Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla 

matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Matkustajaturvasta 

korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja. 

Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.if.fi/jyty
http://www.if.fi/jyty
http://www.if.fi/jyty
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AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS 

Jäsenetuihisi kuuluu ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus vahinkovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuina 

ovat liiton jäsenet omassa työ- ja virkasuhteessaan sekä myös opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä 

asioissa. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt 

vähintään kuusi kuukautta. 

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä 

aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa. 

Vastuuvakuutuksen korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 60 000 euroa. Omavastuu on 

100 euroa. 

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja 

rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Oikeusturvavakuutuksen 

enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Mikäli jäsenen asiaa on ensin yritetty selvittää järjestön lakimiehen 

avustuksella tai mikäli järjestön lakimies suosittaa ulkopuolisen asiamiehen käyttöä, on jäsen oikeutettu 

käyttämään asiansa hoitamisessa valitsemaansa asiamiestä, ja vakuutusmäärä on tällöin 20 000 euroa. 

Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 200 euroa. 

Ole yhteydessä Jytyn lakimieheen ennen kuin haet vastuuvakuutukseen tai oikeusturvavakuutukseen liittyvää 

päätöstä. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat  

vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty 

 

KUINKA HAET KORVAUSTA? 
 

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutuksella. Ifin Omat sivut -

verkkopalvelussa osoitteessa omatsivut.if.fi/ teet korvaushakemuksen muutamassa minuutissa. 

Näin haet korvausta helposti 

1. Kirjaudu pankkitunnuksillasi Ifin Omille sivuille osoitteessa if.fi/omatsivut 

2. Valitse sivun yläreunasta Omat vahingot. Omat vahingot -sivulla näet kaikki vahinkoihin liittyvät asiakirjat. 

3. Valitse vahinkoilmoitus, jonka haluat täyttää. Jos esimerkiksi ilmoitat sattuneesta tapaturmasta, niin valitse 

valikosta "Minä ja perheenjäseneni" vahinkoilmoituspohja nimeltä "Tapaturma: Ilmoita uudesta vahingosta 

tai täydennä kuluja aikaisemmin ilmoittamaasi vahinkoon". 

4. Täytä ilmoitus ja klikkaa lopuksi lähetä. 

Useissa tapauksissa saat korvauspäätöksen heti. Muissa tapauksissa If ottaa sinuun yhteyttä. 

Kuitteja tai tositteita ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseen, vaan If pyytää niitä tarvittaessa. Lisätietoja 

vahinkoasioista saat osoitteesta if.fi/henkilövahingot. 

Kaikki vakuutusasiat yhdestä numerosta – myös viikonloppuisin 

Voit myös soittaa Ifiin ja hoitaa vahinkoilmoituksen puhelimitse. Voit hoitaa sekä vakuutus- että korvausasiasi 

numerossa 010 19 19 19, ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–16. 

Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty 

 

http://www.if.fi/jyty
https://omatsivut.if.fi/
https://if.fi/henkil%C3%B6vahingot
http://www.if.fi/jyty

