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Puheenjohtajan tervehdys 

Tervehdys ja oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille! Olen Pirkko Multanen, V-S Jyty ry:n uusi 
puheenjohtaja 1.1.2022 alkaen. Kiitos vielä kaikille luottamuksesta. Toimin Pöytyän kunnassa 
toimistosihteerinä ja pääluottamusmiehenä. Alkanut vuosi tuo tullessaan varmasti paljon uusia 
tehtäviä ja haasteita, mutta yhteistyöllä niistä selvitään. Kaikesta kiireestä ja koronasta huolimatta 
toivotan voimia tuleviin haasteisiin ja yhdessä tekemisen iloa kaikille! 
 
Pirkko Multanen 
V-S Jyty ry:n puheenjohtaja  
pirkko.multanen(at)poytya.fi 

 
Jäsenmaksut 2022 
 

Vuoden 2022 jäsenmaksuiksi vahvistettiin: 
- 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) 

Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. 

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla valtuutat työnantajasi 
perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja V-S Jytyn toimistosta p. 040 773 1199, 
toimisto@vsjyty.fi, tai liitosta p. 020 789 3720, jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai  
p. 020 789 3730, jasenmaksut@jytyliitto.fi ja toimita allekirjoittamasi valtakirja työnantajasi 
palkkahallintoon. Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi 
mukaisesti. Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. 

 
V-S Jytyn hallitus 2022 
 

Puheenjohtaja Pirkko Multanen (Pöytyän kunta)  

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen  
Silja Aalto (Auran kunta) Heli Tuominen (Pöytyän kunta) 
Mirja Karppanen (Kaarinan kaupunki) Tanja Palonen (Mynämäen kunta) 
Tuulia Kujanpää (Laitilan kaupunki) Tarja Salminen (Oripään kunta) 
Minna Mäkipää (Oripään kunta) Tuuli Ullakonoja (Ruskon kunta) 
Teija Ollikainen (Mynämäen kunta) Teresa Vikstedt (Perusturvakuntayhtymä Akseli) 
Maija-Liisa Sibakow (Auran kunta) Marjo Yli-Alho-Virtanen (Liedon kunta) 
 

JÄSENKIRJE TAMMIKUU 2022 
11.1.2022 
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Uutta! Paikallinen jäsenetu Turussa 
 

Lounasetu Kupittaan Bistro Ellissä ja Seurahuoneen Ravintola Gunnarissa. Sopimuslounaan hinta on 
tällä hetkellä 10,90 € ja tähän hintaan voi arkisin (ma-pe) nauttia joko päivän lounaan (buffet) tai 
lounaspizzan. Sopimuslounaan hinta ei ole voimassa erityispäivinä (esim. pyhäpäivinä). 
Saat lounaan 10,90 euron sopimushintaan, kun sanot maksaessasi Ammattiliitto Jyty ja näytät 
jäsenkorttisi. Lisätietoa lounasedusta Bistro Ellin info lounassopimusasiakkaille.pdf  

Lounasmenut löydät täältä: 
Gunnar: https://www.raflaamo.fi/fi/turku/ravintola-gunnar 
Elli: https://www.raflaamo.fi/fi/turku/bistro-elli 
 
Jytyn koulutukset 
 

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

Vuonna 2022 V-S Jyty maksaa jäsentensä: 

• Jytyn ammatillisten opintopäivien kurssipaketin kahden hengen huoneessa kokonaan 
(matkakulut maksaa liitto). 

• Jytyn Etelä-Suomen alueen työhyvinvointipäivien kurssipaketin kahden hengen huoneessa 
ja matkakulut edullisimman matkustustavan mukaan tai omaa autoa käytettäessä 
kilometrikorvausta 0,20 €/km  

Edellytyksenä on, että jäsen on ennen ilmoittautumista yhteydessä yhdistyksen toimistoon 
(koulutusvastaavaan) joko sähköpostilla toimisto@vsjyty.fi tai puhelimitse 040 773 1199.  
Muiden maksullisten kurssien tuesta päättää yhdistyksen hallitus tapauskohtaisesti aina erikseen. 
 
Ilmoitathan muutoksista! 
 

Ilmoitathan yhdistykselle, 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 kalenterikuukaudeksi 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) 

 

 
V-S Jyty ry 

sähköposti: toimisto@vsjyty.fi 
puhelin: 040 773 1199 
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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. 
Kirjaudu Jässäriin  
 
Aluevaalit 2022 
Tutustu jytyläisiin aluevaaliehdokkaisiin Jytyn vaalisivustolla. 
 
Hyvinvointilomat 
Tuettuja lomia voi hakea yksin tai perheen kanssa ne henkilöt, jotka eivät ole olleet tuetulla lomalla 
vuoden 2020 jälkeen. Lomatuen hakeminen ei edellytä liiton jäsenyyttä. Lue lisää: Hyvinvointilomat 
 
PHT:n hyvinvointikurssit 
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on terveyden edistämisen järjestö, joka tuottaa edullisia ja 
vaikuttavia hyvinvointikursseja työikäisille sekä lapsiperheille. Lue lisää: www.pht.fi 
 
Tulossa 
Varsinais-Suomen Jyty-yhdistysten yhteinen piknik-risteily suunnitellaan järjestettävän lauantaina 
28.5.2022, mikäli koronatilanne sen sallii. Tiedotamme risteilystä kevään aikana. 

 
Taskukalenteri 2022 
Yhdistyksellä on muutama ylimääräinen vuoden 2022 taskukalenteri. Jos haluaisit kalenterin, lähetä 
tilaus sähköpostilla toimisto@vsjyty.fi. Kalentereita postitetaan tilausjärjestyksessä niin 
kauan, kuin niitä riittää. 
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