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Yhdistyksen 
kevätkokous 16.5.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 16.5. klo 17 Linkku 
Bistrossa, Kartanonkatu 2, Lahti. Ilmoittautumiset 12.5. mennessä 
tarjoilujen takia, jytylahti@phnet.fi tai yhdistyksen nettisivuilla osoit-
teessa: https://www.jytylahti.fi/tapahtumat/kevatkokous/ 

Kokouksen menu
Vegebuffet ja jauhelihavartaita + kanavartaita hiiligrillistä

Kahvi ja tee sekä päivän jälkiruoka
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Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ
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Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ yleistyvät nopeasti työelä-
mässä. Digitalisaation myötä työ on irtautunut paikasta ja ajasta eri-
tyisesti tieto- ja asiantuntijatyössä. Koronapandemia vauhditti tätä 
muutosta. Työnteon paikat ja ajat ovat siis monimuotoistuneet.

Etätyö
Etätyö on ansiotyötä, joka toteutuu pääasiallisen työpaikan ulkopuo-
lella, esimerkiksi kotona. 

Etätyö edellyttää työntekijän, esihenkilön ja työnantajan välistä  

• luottamusta 
• yhteistä suunnittelua ja sopimista  
• työntekijän itsenäisen työskentelyn tukemista.  

Etätyön onnistuminen edellyttää, että työkulttuuri ja johtaminen pe-
rustuvat kontrolloinnin sijasta luottamukseen. 

Etätyön tekemisen ei tarvitse olla joko tai -vaihtoehto. Työpaikalla 
kannattaa miettiä, mikä on kullekin työpaikalle, työntekijälle, tehtäväl-
le tai ajankohdalle tarkoituksenmukaisin tapa tehdä etätyötä ja työ-
paikalla tehtävää työtä.

Hybridityö
Hybridityöllä tarkoitetaan lähinnä sellaista työn organisointitapaa, 
jossa voidaan yhdistää etätyötä ja päätyöpaikalla tehtävää läsnätyö-
tä. Hybridityön käsite on toistaiseksi vakiintumaton. 

Esimerkkejä hybridityöstä: 

• Työntekijä työskentelee osan viikosta tai kuukaudesta kotona etä- 
 töissä ja osan läsnätöissä työpaikalla. 
• Osa työntekijöistä on kokonaan etätöissä ja osa läsnätöissä. 
• Etä- ja läsnätöissä vuorotellaan ryhmittäin, esimerkiksi viikoittain. 

Työpaikan kannattaa kokeilla eri vaihtoehtoja, kerätä palautetta ja ke-
hittää toimintatapoja tarpeen mukaan. 

Monipaikkainen työ
Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistavat joustavan työskentelyn 
kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatta. Työskentely voi ta-
pahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja sään-
nöllisyydeltään vaihtelevaa.  

Etätyö voi laajeta monipaikkaiseksi työskentelyksi, kun työtä voidaan 
tehdä joustavasti siellä, missä se on perustelluinta asiakkaan, työnan-
tajan ja työntekijän kannalta. 

Monipaikkaista työtä voidaan tehdä päätyöpaikan ja kodin lisäksi esi-
merkiksi työnantajan toisessa toimipisteessä, asiakkaan tai yhteis-
työkumppanin luona, toimistohotellissa, matkoilla, liikennevälineissä, 
kirjastossa, kahvilassa tai mökillä.

Etätyön edut ja haasteet
Etätyön edut ja haasteet riippuvat siitä, millaisesta organisaatiosta, 
liiketoiminnasta, työstä ja tehtävistä on kyse.  
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Etätyön edut liittyvät  

• työn hallintaan 
• työhön keskittymiseen 
• työmatkoihin liittyviin säästöihin.  

Yleisimpiä etätyöhön liitettyjä huolenaiheita ovat  

• työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen 
• vähäiset mahdollisuudet päästä osallistumaan ja vaikuttamaan   
 työpaikan asioihin 
• fyysisten kontaktien vähäisyys  
•  ihmiselle luontaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus.  

Etätyöhön liittyvissä kokemuksissa on paljon yksilöllisiä eroja. Siihen 
vaikuttavat muun muassa henkilön työkokemus, persoona sekä työs-
kentelyolosuhteet ja perhetilanne kotona. Monet kokevat etätyön lisää-
vän hyvinvointiaan, mutta osa saattaa kokea eristyneisyyttä ja tylsisty-
mistä. On tärkeää tiedostaa riskit ja oppia välttämään niitä. 

Työpaikoilla kannattaa pohtia, miten lisääntyvä etätyö muuttaa orga-
nisaation käytäntöjä ja johtamista sekä miten etänä työskentelevän 
henkilöstön työkykyä voidaan tukea.   

Etätyössä hyvinvointia edistävät pääosin samat johtamisen tavat kuin 
lähijohtamisessakin: työn hallinnan tunteen tukeminen, arvostus ja 
ponnistelusta palkitseminen, oikeudenmukaisuus, saatavilla oleminen 
ja työn merkityksellisyyden ylläpitäminen. 

Etätyön edut työntekijälle: 

• Työajan joustavuus ja rytmittäminen omien tarpeiden mukaan 
• Lisääntynyt työrauha ja keskittyminen 

• Työtyytyväisyyden ja työtehon paraneminen 
• Ajan ja rahan säästöt työmatkoissa 
• Työn ja perhe-elämän joustavampi yhteen sovittaminen 
• Mahdollisuus valita asuinpaikka muun kuin työn sijaintipaikan pe- 
 rusteella 
• Työnteolle tarkoituksenmukaisen paikan valinta 
• Osatyökykyisten mahdollisuudet osallistua työelämään 
• Mahdollistaa työskentelyn poikkeustilanteissa (liikenne-esteet,   
 pandemia, luonnon mullistukset) 

Etätyön edut työnantajalle: 

• Työtehon ja työn tuottavuuden paraneminen 
• Työuran piteneminen paremman jaksamisen myötä 
• Toimitilojen liittyvät kustannussäästöt 
• Lisää työpaikan houkuttelevuutta ja on rekrytointivaltti 
• Vähentää työmatkaliikennettä ja ilmastopäästöjä 
• Parantaa työnantajien ympäristövastuullisuutta 

Etätyön riskejä ja haasteita työntekijälle: 

• Työajan venyminen sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen 
• Vaikeudet irrottautua työstä ja liiallinen kuormittuminen 
• Kotona työskentely vaatii sopeutumista perheeltä  
• Sopimattomat tilat ja kalusteet kotona työskentelylle 
• Yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemukset työyhteisöstä 
• Riittämätön tuki esihenkilöiltä ja työtovereilta 
• Huoli urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa

Teksti: Työterveyslaitos



6

Tulevia tapahtumia

Kesälavoille - apua askeliin 23.5. ja 31.5.2022 
Tule mukaan Fuskun alkeet (käy Fox-musiikkiin) tanssikurssille parin kanssa. Kurssi pidetään kahtena iltana maanantaina 23.5. ja 
tiistaina 31.5. klo 17–18 Lahden Trion Palvelutorin lava-tilassa. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen kurssiin. 

Vaatetus on rento. Ota sukat (villasukat) mukaan koska lattia ei ole luistava. Kurssit ovat maksuttomia ja ilmoittautua ei tarvitse.

Kurssin vetäjänä toimii Marja Artoma näyttöparinsa kanssa. Lisätietoja kurssista saat Marja Artomalta, puhelin 040 770 4229.

(Aleksanterinkatu 18, 2. kerros, Lahti)

Kurssit ovat maksuttomia ja 
ilmoittautua ei tarvitse!

23.5. maanantaina ja
31.5. tiistaina klo 17-18

Lahden Trion Palvelutorin lava-tila



Avoimet ovet Virkapirtillä 23.7. – Kehon ja mielen hemmottelua!

Virkapirtin Koivu-mökki on lauantaina 23.7. jäsenten vapaasti käytet-
tävissä; grilli ja sauna ovat kuumina. Ota omat eväät mukaan. Yhdis-
tys tarjoaa myös pientä suupalaa. 

Paikalla on mahdollisuus pieneen souturetkeen tai tule paikalle niin, 
että teet kävely-/pyöräretken. Kesäpaikkamme sijaitsee kauniilla luon-
nonsuojelualueella Kilpiäisissä aivan niemen kärjessä. 

”Vesijärven rannalla sijaitseva Kilpiäisten tikkametsä on arvokas leh-
toalue, jolle on ominaista kosteiden lehtojen lajiston runsaus. Alueen 
monet pökkelöt ja maapuut mahdollistavat uhanalaisten lajien, kuten 
valkoselkätikan esiintymisen alueella.

Tikkametsä rauhoitettiin suojelualueeksi vuonna 1995. Yhdessä koh-
teen eteläisen Ritamäen ja pohjoisen Kilpiäistenpohjan suojelualuei-
den kanssa se muodostaa yhden merkittävimmistä suojelualuever-
kostoista Lahden alueella.”

Voit myös osallistua ohjattuun ulkojoogaan ja vesijuoksuun. Lisäk-
si saunotaan Koivu-mökin saunassa (sisältäen jalkakylvyt, luonnon 
saippuat, shampoot ja voiteet). Ota oma pesuvati mukaan.

Tervetuloa viettämään kiva kesäpäivä Virkapirtille, Vaskirannan- 
katu 13. Ovet ovat avoinna klo 10–19. 

Ota mukaan rentoasu jos osallistut joogaan ja uimapuku sekä pyyhe.

Huom! Jooga ja saunomisryhmiin ilmoittautuminen etukäteen jytylahtivirkistys@gmail.com.

1. ryhmä alkaa klo 10.00
2. ryhmä alkaa klo 13.00

Jooga- 
ja saunomisryhmät
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Kuva: Päijänne Risteilyt Hilden
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Kuutamoristeily Vesijärvellä 11.8.2022
Kuutamoristeily Vesijärvellä järjestetään torstaina 11.8. klo 18–22. Lähtöpaikkana on Lahden matkustaja-
satama ja laivana M/S Suomen Neito.

Tule mukaan nauttimaan illasta vetten päällä vaikkapa ystävän kanssa. Laivalla on ravintola- ja kahvilapal-
velut anniskeluoikeuksin. Laivan kapteeni selostaa matkan aikana näkyviä maisemia.

Risteilyn hinta on jäseneltä 10 € ja ystävältä 28 €. Huom! Jäsenhinnalla max. 30 henkilöä. 

Liput jaetaan matkustajasatamassa laivan luona klo 17.30.

Muista ilmoittaa onko osallistuja Jyty Lahti ry:n jäsen vai ystävä. Ilmoittautumisajan jälkeen saat vastaan-
ottokuittauksen, jossa kerrotaan maksutiedot: tilinumero, viitenumero ja eräpäivä.

Tee ilmoittautuminen 18.–24.7. välillä osoitteeseen jytylahtivirkistys@gmail.com.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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Jäsenristeily 7.–8.10.2022
Vuoden suurin ja mahtavin jäsentapahtuma on hyvinvointi- ja virkis-
täytymisristeily Tallinnaan 7.–8.10.2022. 

M/S Jyty 2022 – hyvinvointia aalloilla on kaikille Ammattiliitto Jytyn jäsenille tarkoitettu 
hyvinvointi- ja virkistäytymisristeily Tallinnaan 7.–8.10.2022. Jäsentapahtuman laivana 
toimii upea M/S Silja Europa. 

Ohjelmassa on mm. verkostoitumista ja hauskanpitoa, yllätysesiintyjä, yhteistyökumppa-
neihin tutustumista sekä tv-kasvo Anna Perhon pitämä hyvinvointiluento. 

Lähtö Helsingin Länsisatamasta (Terminaali T2) perjantaina 7.10. klo 18.30. Maihinnou-
sumahdollisuus lauantaina 8.10. klo 8–12 Tallinnassa (D-Terminaali). Paluu Helsinkiin lau-
antaina 8.10. klo 16.

Lisätietoja: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/msjyty2022/Sivut/default.aspx (linkki ilmoittautumiseen)

https://www.matkapojat.fi/dokumentit/92JYTY.pdf

Ilmoittautumisen jokainen hoitaa itse Matkapoikien nettisivujen kautta, yhdistys ei tee 
ryhmävarausta.

Jyty Lahti ry tukee matkakustannuksia enintään 100 euron korvauksella kuittia vastaan 
– korvaus maksetaan matkan toteuduttua lokakuussa.

Toimita kuitti ja tilinumero kuukauden sisällä matkan toteutumisen jälkeen yhdistykselle:  
jytylahtivirkistys@gmail.com

Omavastuun osuus riippuu hyttiluokasta ja valituista palveluista.

Tätä risteilyä et halua jättää väliin! Tule mukaan iloiseen joukkoon! 

Save the date!
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Kuva: Tallink Silja / Marko Stampehl
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Juhlitaan äitejä ja äitienpäivää 8.5.2022

Äitejä ja äitienpäivää juhlitaan toukokuun toisena sunnuntaina, 8.5.2022. Juhlapäivän aamuna äiti saa nukkua pitkään ja herätä valmiiseen aamupa-
la- tai brunssipöytään. Voit myös hemmotella äitiä allaolevilla vinkeillä, joista varmasti löytyy ihan jokaiselle äidille mieleinen.

Äitienpäivän kukkakimppu
Kaikki rakastavat kukkia. Osta äidille kukkakimppu tai kaunis ruuk-
kukukka, jos hänellä on piha tai parveke. Mieti hänen lempivärejään 
kukkaa valitessa ja varmaan tiedätkin mikä on hänen lempikukkansa.

Käsintehty kortti äitienpäiväksi
Lapsena askarteltiin äitienpäiväkortit aina itse. Muistatko, kuinka äiti 
ilahtui niistä ja ne laitettiin usein jääkaapin ovea koristamaan. Voit 
edelleen tehdä itse kortin äidille ja huomata, että vaikutus on sama.

Vie äidille kahvi sänkyyn
Pienet elämän nautinnot tekevät päivistä parempia. Keitä aamulla 
kuppi kahvia, tee ihana voileipä ja vie se äidille sänkyyn. Ihana aamu 
on varmasti taattu!

Yhteinen kävelyretki
Äidit arvostavat yhdessä vietettyä laatuaikaa. Jos ulkona on kaunis 
aurinkoinen ilma, niin ehdota iltapäiväkävelyä.

Mikä ilahduttaa aina, onko se lukeminen vai teatteri?
Jos äitisi harrastaa lukemista, niin yllätä hänet äitienpäivänä kirjalah-
jalla. Teatterista tai taiteesta kiinnostuneelle teatterilippu tai museo-
käynti ovat varmasti luksusta.

Puhdas koti

Mikä voisi ilahduttaa äitiä enemmän kuin tulla puhtaaseen kotiin. Sii-
voukseen ei tarvitse käyttää aikaa kuin tunti tai kaksi mutta se tekee 
äidistä taatusti iloisen. Voit myös antaa hänelle itsetehdyn lahjakortin, 
jossa kerrot peseväsi kaikki kodin ikkunat sopivana ajankohtana. 

Hyvää äitienpäivää ihanat äidit!
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Upea jäsenetu Vesijärven rannalla lähellä Lahden keskustaa 

Jyty Lahti ry:llä on kaksi mökkiä upealla paikalla Vesijärven rannalla Lahdessa, Vaskirannankatu 13. Mökkejä vuokrataan Jyty Lahti ry:n jäsenille ja 
ylimääräisiä vapaita vuoroja ulkopuolisille. Kuvia löytyy yhdistyksen kotisivulta osoitteesta https://www.jytylahti.fi/virkapirtti/.

Koivu-mökki
Virkapirtin Koivu-mökki sijaitsee kauniissa ja rauhallisessa ympäris-
tössä Vesijärven rannalla samassa pihapiirissä Kirsikan kanssa.

Tutustu mökkiin tarkemmin https://www.jytylahti.fi/virkapirtti/

Tilat sopivat perhejuhliin, saunailtaan, Tyky-päivään, kokouskäyttöön 
tai muuten vain yhdessäoloon ja rentoutumiseen.

Mökissä on tupa, takkahuone, baarikeittiö ja saunatilat suihkuineen. 
Mökissä on katettu terassi järvelle päin ja pihalla grillikatos.

Vuokrat Jyty Lahti ry jäseniltä: 

• yksittäinen päivä klo 8.00-24.00, (ma-to) 60 €
• yksittäinen päivä klo 8.00-24.00, (pe-su) 80 €
• yksittäinen päivä klo 8.00-24.00, juhannuksena +20 €.

Ulkopuolisille hintoja korotetaan 100 % ja muille Jytyn yhdistysten jä-
senille 50 %

Koivu-mökin varauskalenterista näet vapaat vuokrattavat ajat. Mökkiä 
vuokrataan päiväkäyttöön. Varauskalenteriin linkki on https://www.
jytylahti.fi/virkapirtti/koivu-mokin-paivakaytto-varauska/ 

Tiedustelut ja varaukset myös osoitteesta jytylahti@gmail.com

Kirsikka
Kirsikka on historiallisesti arvokas huvila, joka on ollut Jytyläisten vir-
kistyskäytössä jo yli 70 vuotta. Alakerrassa on oleskelutila, pieni keit-
tiö, suihku ja wc. Avotakka tuo tunnelmaa. Levitettävä sohva muun-
tautuu sängyksi kahdelle. Yläkerrassa on kaksi erillistä nukkumatilaa 
kahdelle ja neljälle hengelle. Yläkerrassa ei ole lämmitystä. Mökin pi-
hapiirissä on oma rantasauna ja grillikatos. 

Kirsikan vuokra-aika 9.5.–4.9.2022, viikot 19–35.

Viikkovuokra 300 €, juhannusviikko 400 € ja syksyn viikonloput 150 €.  

Kirsikan viikot ovat arvottu ja tieto arvonnasta on ilmoitettu saaneille. 

Toistaiseksi vapaana ovat vielä viikot 19, 22, 23, 34 ja 35. Jos kiinnos-
tuit voit kysyä lisää jytylahti@gmail.com tai 044 925 8878.
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Harjun terveys Puhelin Sähköposti

Luottamusmies Eira Sällinen         040 8069434 eira.sallinen@harjunterveys.fi

Hollolan kunta Puhelin Sähköposti

Luottamusmies puuttuu. Tarvittaessa ota yhteys aluetoimistoon,

Koulutuskeskus Salpaus Ky Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Päivi Mihailow  044 708 0982 paivi.mihailow@salpaus.fi

Luottamusmies Minna Hultin 044 708 1229 minna.hultin@salpaus.fi

Lahden kaupunki Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Katja Päivä      050 383 6520      katja.paiva@lahti.fi

1. alue Keskushallinto (konsernihallintopalvelut, hepa, hankinta, tilakeskus, tekninen- ja ympäristötoimiala)

Luottamusmies Niina Takala         044 7161 431 niina.takala@lahti.fi

2. alue Sivistystoimialan hallinto, perusopetus, lukiokoulutus, Wellamo-opisto

Luottamusmies puuttuu. Ota yhteys pääluottamusmies Katja Päivään. Yhteystiedot yllä.

3. alue Sivistystoimiala (kirjastopalvelut)

Luottamusmies Pirjo Boman        050 398 5950   pirjo.boman@lahti.fi

Varaluottamusmies Susanna Partanen 044 416 4954 susanna.partanen@lahti.fi

4. alue Sivistystoimiala (varhaiskasvatus)

Luottamusmies Katja Päivä           050 383 6520  katja.paiva@lahti.fi

5. alue Sivistystoimiala (kaupunginmuseo, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuurikeskus, kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri)

Luottamusmies Petri Vallgren       050 559 4157 petri.vallgren@lahti.fi

Lahden Talot Oy, Lahden Asunnot Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Tia Koivunen 044 429 5745  tia.koivunen@lahdentalot.fi

Luottamusmiehet
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Lahti Aqua Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Marja-Leena Märkjärvi 03 851 5916 marja-leena.markjarvi@lahtiaqua.fi

Provincia Oy Puhelin Sähköposti

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

Luottamusmies Kati Kemppainen 03 821 4019 kati.kemppainen@provincia.fi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Eeva Marttila  044 482 6128 eeva.marttila@paijatateria.fi

Luottamusmies Tuija Lindfors  044 416 2818 tuija.lindfors@paijatateria.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Ann-Mari Lehtinen             044 440 6088 ann-mari.lehtinen@phhyky.fi

Varapääluottamusmies Kati Vuorio                    044 482 8623 kati.vuorio@phhyky.fi

Luottamusmies Helena Tinnilä                          044 778 0766 helena.tinnila@phhyky.fi

Luottamusmies Marianna Gripenberg              044 440 6089 marianna.gripenberg@phhyky.fi

Päijät-Hämeen liitto Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Maaret Monola   044 371 9443 maaret.monola@paijat-hame.fi

Suomen kuntaperintä Puhelin Sähköposti

Luottamusmies Päivi Sillanpää          050 3454 721 paivi.sillanpaa@sarastia.fi

Työterveys Wellamo Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Marja Ruuska 044 755 6850 marja.ruuska@tyoterveyswellamo.fi

Luottamusmies Kristiina Kumpulainen 044 755 6859 kristiina.kumpulainen@tyoterveyswellamo.fi

2M-IT Puhelin Sähköposti

Luottamusmies Sirpa Roviomaa                     044 760 4188 sirpa.roviomaa@2m-it.fi
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Puheenjohtaja Puhelin sähköposti Varapuheenjohtaja Puhelin sähköposti

Boman Pirjo 050 398 5950  pirjo.boman@lahti.fi Lehtinen Ann-Mari 044 440 6088 ann-mari.lehtinen@phhyky.fi

Varsinainen jäsen Puhelin sähköposti Varajäsen Puhelin sähköposti

Lavia Asta 050 398 7281 asta.lavia@phhyky.fi Hokkanen Maria 040 830 0704 marja-liisa.hokkanen@phhyky.fi

Lehtinen Ann-Mari 044 440 6088 ann-mari.lehtinen@phhyky.fi Vuorio Kati 044 482 8623 kati.vuorio@phhyky.fi

Luodonmaa Merja 044 534 0004 merja.luodonmaa@phhyky.fi Sandberg Ulla 044 258 5050 ulla.sandberg2@gmail.com

Mihailow Päivi 044 708 0982 paivi.mihailow@salpaus.fi Tupasela Leila 044 780 1425  leila.tupasela@hollola.fi

Monola Maaret 044 371 9443 maaret.monola@paijat-hame.fi Nurminen Riitta 044 416 4043 riitta.nurminen@lahti.fi

Niemelä Eini 044 030 3660 eini.niemela@salpaus.fi Hultin Minna 044 708 1229 minna.hultin@salpaus.fi

Salminen Tiia 044 435 6050 tiia.salminen@provincia.fi   Paulasaari Päivi paivi.paulasaari@provincia.fi

Sällinen Eira 040 8069434 eira.sallinen@harjunterveys.fi Kemppainen Kati 03 821 4019 kati.kemppainen@provincia.fi

Takala Niina 044 7161 431 niina.takala@lahti.fi Marttila Eeva 044 482 6128 eeva.marttila@paijatateria.fi

Valjus-Romppanen Sirpa 050 398 5286 sirpa.valjus-romppanen@lahti.fi Rämö Mia 045 1265533 miamarika39@gmail.com

Hallitus 2022–2023

Jäsen Puhelin Sähköposti

Artoma Marja 040 770 4229 marja.artoma@lahti.fi

Luodonmaa Merja 044 534 0004 merja.luodonmaa@phhyky.fi

Takala Niina 044 7161 431 niina.takala@lahti.fi

Valjus-Romppanen Sirpa 050 398 5286 sirpa.valjus-romppanen@lahti.fi

Voit lähettää ehdotuksia vapaa-ajan toimintaan koskien sähköpostilla osoitteeseen jytylahtivirkistys@gmail.com

Vapaa-ajan toimikunta
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Itä-Suomen alue, Kouvolan toimipiste Puhelin Sähköposti

Maija Kuittinen, alueasiamies                         0400 378 886 maija.kuittinen@jytyliitto.fi

Sonja Rapo, alueasiamies                                040 727 2854 sonja.rapo@jytyliitto.fi

tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Itä-Suomen alue, Kouvolan toimipiste

Ole rohkeasti yhteyksissä!
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Miten toimia työpaikan ongelmatilanteissa
Lähin kontaktihenkilösi ongelmatilanteissa on työpaikallasi toimiva Jytyn luottamusmies.

Toimi työpaikan ongelmatilanteissa näin

1.  Keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa.

2.  Jos esimiehesi ei voi auttaa tai olette erimielisiä, ota yhteys luottamusmieheesi (yhteystiedot löydät tästä Jytysestä).

3.  Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys oman alueesi alueasiamieheen Maija Kuittiseen.

4. Tarvittaessa ota yhteys liiton edunvalvontaosastoon, jossa asian käsittelee liiton asia- tai lakimies.

Työsuhdeneuvonnan ja edunvalvonnan yhteystiedot löytyvät Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi.

Miten toimia työttömyyden uhatessa
Lähin kontaktihenkilösi ongelmatilanteissa on työpaikallasi toimiva Jytyn luottamusmies.

Toimi työttömyyden uhatessa näin

1. Ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen ja kysy häneltä neuvoja.

2. Ota yhteys Työttömyyskassa Aariaan. Lisätietoja: www.aariakassa.fi, puh. 020 7655 900

3. Ota yhteys työ- ja elinkeinotoimistoon ja ilmoittaudu siellä heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
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Suosittele Jytyn jäsenyyttä ja sinut palkitaan lahjakortilla!

Jyty Lahti ry @JytyLahti

Yhdistyksen yhteystiedot    

Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä koko vuoden 2022. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2022 tai 
1.7.–31.12.2022 uusia varsinaisia tai opiskelijajäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla seuraavasti:

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti

Katso tarkemmat ohjeet palkitsemiselle: www.jytyliitto.fi/suosittele 

Jyty Lahti ry 
Rauhankatu 7 C 11  
15110 Lahti   

Toimistolla ei ole päivystystä!                                                                                                  
Yhteydenotot sähköpostitse jytylahti@phnet.fi

instagram  jyty_lahti_ry

www.jytylahti.fi

www.jytyliitto.fi




