
 



 
V-S Jyty ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 10.12.2022 klo 17.00 
alkaen Panimoravintola Koulun 
Wilhelmina-salissa, Eerikinkatu 18, Turku. 
 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.  
 
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. 
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen 
välityksellä. 
Kannatusjäsenillä on kokouksessa 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kokoukseen tulevia pyydetään 
ilmoittautumaan viimeistään 24.11.2022 
yhdistyksen kotisivuilla  
www.vsjyty.fi/tapahtumat/kokouskutsu-
syyskokous-10-12-2022 
olevalla sähköisellä lomakkeella tai 
puhelimitse 040 773 1199.  
 
Kokouksen jälkeen ruokailu 
(katso jouluinen noutopöytä -
menu ilmoittautumissivulta). 
 

Tervetuloa! 
 

 
ALOITTEET 
Syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut 
jäsenten kirjalliset aloitteet on toimitettava 
yhdistyksen toimistoon hallitukselle 
osoitettuna viimeistään 10.11.2022 joko 
sähköpostitse toimisto@vsjyty.fi tai 
osoitteella V-S Jyty ry, Yliopistonkatu 37 A 
55, 20100 Turku. 

 

 
Qui? [Kui?] - kupliva revyy Ranskanmaasta 
- vie katsojat pikantille Gallian ympäriajolle 
alle kahdessa tunnissa. C’est la vie. 
 
Yhdistys on varannut lippuja Linnateatterin  
Qui? [Kui?] - kupliva revyy Ranskanmaasta 
lauantain 10.12.2022 klo 20.00 
näytökseen. Kesto n. 2 h, sisältäen 
väliajan. 
 
Lippuja on varattu runsaasti, mutta 
rajallisesti. 
 

Lipun hinta yhdistyksen  
jäsenelle on 10,00 €! 

 
Varaa lippusi yhdistyksen kotisivuilla 
www.vsjyty.fi/tapahtumat/linnateatterin-
qui-kui-kupliva-revy viimeistään 6.11.2022 
tai puh. 040 773 1199. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Syyskokous ja Linnateatteri ovat 
samana päivänä, kannattaa 

ilmoittautua molempiin! 
Huomaa kuitenkin, että 

Linnateatteriin ilmoittautuminen 
päättyy jo 6.11.2022! 

 

http://www.vsjyty.fi/tapahtumat/kokouskutsu-syyskokous-10-12-2022
http://www.vsjyty.fi/tapahtumat/kokouskutsu-syyskokous-10-12-2022
http://www.vsjyty.fi/tapahtumat/linnateatterin-qui-kui-kupliva-revy
http://www.vsjyty.fi/tapahtumat/linnateatterin-qui-kui-kupliva-revy
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Hei jytyläiset! 

Syksyinen tervehdys kaikille tasapuolisesti! Maailman menosta huolimatta olemme 
saaneet nauttia lämpimästä ja aurinkoisesta kesästä ja aika hienosta syksystäkin. 

Tänä vuonna mielestäni aika on kulunut vauhdilla ja paljon on ehtinyt kuluneen vuoden 
aikana tapahtua. Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Suuri joukko on 
ahertanut tämän asian eteen ja ahertaa edelleen.  

Tämä muutos jää varmasti historiaan, kuin myös Ammattiliitto Jytyn työtaistelut uuden 
sopimuksen saamiseksi. Minun mielestäni Jyty hoiti niin lakkojärjestelyt kuin neuvottelut 
asiallisesti ja järkevästi, iso kiitos siitä osallistuneille. 

Tapahtumia ja koulutuksiakin on ollut ihan kohtuullisesti tämän vuoden aikana.  

On ollut yhdistysten yhteistyössä järjestämiä tapahtumia, kuten yhteinen piknik-risteily ja 
I love me –messut ja tulossa vielä ainakin leffailta. Iso kiitos siitä yhdistysten toimijoille. 
VSSHP Jyty ry:n, Jyty Lounais-Suomi ry:n ja V-S Jyty ry:n yhteistyössä on ollut antoisaa 
olla mukana. Toivottavasti yhteistyö jatkuu edelleen ja saadaan yhteisiä tapahtumia 
jatkossakin.  

Ja olihan myös Jytyn järjestämä iso M/S Jyty 2022-risteily, jolla oli kuulemani mukaan 
ennätysmäärä jytyläisiä mukana.  

Valtavasti on ollut selvitettäviä asioita hyvinvointialueelle ja meidän nimetyt 
neuvottelijamme ovat saaneet uurastaa ihan todella kaikkien tulevaa henkilöstön 
näkökulmasta huomioon otettavien asioiden kanssa. Seuraavaksi meillä on siirtyvän 
henkilöstön YT-neuvottelut, jonka jälkeen tämä mielestäni alkaa muuttua ihan 
todelliseksi.  

Iso kiitos kaikille ahkerille uurastajille, vielä on jaksettava ahertaa loppuvuosi monien 
asioiden parissa. 

Haluankin toivottaa teille kaikille tsemppiä ja jaksamista  
ja oikein mukavaa syksyä ja loppuvuotta!  

  

Pirkko Multanen 
V-S Jyty ry:n puheenjohtaja 
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Jäsenvakuutukset 
Ammattiliitto Jyty on ottanut jäsentensä 
turvaksi LIITTOVAKUUTUKSEN, johon sisältyy 
turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen 
varalle. 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. 
 
Ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta 
sinulla on liiton jäsenenä myös 
AMMATILLINEN VASTUU- JA 
OIKEUSTURVAVAKUUTUS. Vakuutettuina 
ovat liiton jäsenet omassa työ- ja 
virkasuhteessaan sekä myös opiskelijajäsenet 
työharjoitteluun liittyvissä asioissa. 
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
on voimassa, kun jäsenyys on 
vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt 
vähintään kuusi kuukautta. 
 
Lisäksi olet vakuutettu 
JÄRJESTÖVAKUUTUKSELLA liiton 
tapahtumiin osallistuessasi. 
 
Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja 
tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: 
www.if.fi/jyty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jytyn lomamökit 
Jytyn jäsenenä voit vuokrata jäsenetuhintaisia 
lomahuoneistoja Levillä, Rukalla ja Tahkolla. 
Lomahuoneistojen vuokra-aika on 
sesonkiaikana yksi viikko, muina aikoina myös 
viikonloput tai yksittäiset päivät.  Talvikaudella 
vuokrahinta sisältää huoneiston vapaan käytön 
lisäksi 2 kpl hiihtohissilippuja per huoneisto 
koko vuokrauksen ajalle Levillä, Rukalla ja 
Tahkolla. Vuokrahintaan kuuluvien 2 hissilipun 
arvo on erikseen ostettuna noin 400 euroa. 
 
Tutustu Jytyn lomamökkeihin, hintoihin ja 
varaamiseen tarkemmin liiton nettisivuilla: 
www.jytyliitto.fi -> Jäsenyys -> Jäsenedut -> 
Jytyn lomamökit 
 
Lomahuoneistojen varausaika vuodelle 2023 
alkaa keskiviikkona 26.10.2022 klo 9.00! 

 
Cityshoppari 
Ammattiliitto Jytyn jäsenenä saat jäsenetuna 
puhelimeesi ladattavan CityShoppari 2022 -
sovelluksen.  
 
Jytyn jäsenille on alkanut uusi tilausjakso 
CityShopparissa 1.6.2022. Jotta edut tulevat 
voimaan, Jytyn jäsenten täytyy kirjautua 
sovellukseen uudelleen omalla jäsennumerolla. 
 
Lisätietoja: www.jytyliitto.fi -> Jäsenyys -> 
Jäsenedut -> CityShoppari 

 
Fitness24Seven  
Fitness24Seven tarjoaa Ammattiliitto Jytyn 
jäsenille kuntokeskuksen jäsenyyden 
alennettuun hintaan. Jytyn jäsenille 6 kk 
määräaikainen jäsenyys maksaa 119 € 
(normaalihinta 219 € + 24,90 € / 15€ 
aktivointikulut). 12 kk määräaikainen 
jäsenyys maksaa 209€ (normaalihinta 349 € 
+ 24,90 € / 15 € aktivointikulut). 

Lue lisää: www.jytyliitto.fi -> Jäsenyys -> 
Jäsenedut -> Fitness24Seven 

 

Ammattiliitto Jytyn 
jäsenedut 

www.jytyliitto.fi >  
Jäsenelle >  
Jäsenedut 

http://www.jytyliitto.fi/
http://www.jytyliitto.fi/
http://www.jytyliitto.fi/
http://www.jytyliitto.fi/
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Ammattiliitto Jyty järjestää jäsenilleen webinaareja syksyn aikana: 
 
Kirjailijavieraana Jani Toivola -webinaari 3.11.2022 
Lasten ja nuorten yksinäisyys -webinaari 23.11.2022 
Riippuvuudet ja niiden tunnistaminen -webinaari 24.11.2022 
 
Webinaarit ovat avoimia ja maksuttomia kaikille Jytyn jäsenille. 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.jytyliitto.fi -> Ajankohtaista -> Tapahtumat 
 
 

 

 

 

 

 

 

V-S Jyty ry etsii yhdistykselle nuorisovastaavaa. Yhdistyksen nuorisovastaava osallistuu 
yhdessä hallituksen jäsenten kanssa yhdistyksen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja 
kehittämiseen ja järjestää toimintaa alle 37-vuotiaille jäsenille ja opiskelijoille. Jokainen 
nuorisovastaava tekee toiminnasta näköisensä persoonallaan ja tyylillään!  

Nuorisovastaavalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa.  

Liitto järjestää nuorisovastaavakoulutusta vuosittain.  

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 30.11.2022 mennessä yhdistyksen toimistoon: 
toimisto@vsjyty.fi 
puh. 040 773 1199 

 

http://www.jytyliitto.fi/
mailto:toimisto@vsjyty.fi
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Ilmoita 
muutoksista 
 
Ilmoitathan yhdistykselle, kun   

o vaihdat työpaikkaa  
o jäät eläkkeelle (emme saa tietoa muuta 

kautta) 
o nimesi, puhelinnumerosi tai 

sähköpostiosoitteesi muuttuu 
o osoitteesi muuttuu (jos olet tehnyt 

osoitteen luovutuskiellon) 
o jäät vähintään kalenterikuukaudeksi 

ilman palkkaa tai työttömyyskassan 
maksamaa etuutta 

o ryhdyt päätoimiseksi yrittäjäksi 
 

toimisto@vsjyty.fi 
040 773 1199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/S Jyty 2022 -risteilytuki 
Hyvä jäsenemme!  

Jos osallistuit Jytyn M/S Jyty 2022 – hyvinvointia aalloilla jäsenristeilylle 7.–9.10.2022,  
muista hakea V-S Jytyltä risteilytukea. Toimita yhdistykselle risteilyn loppulaskun kuittisi 

(kuvankaappaus/valokuva/ kopio), yhteystietosi ja tilinumerosi joko sähköpostilla 
toimisto@vsjyty.fi tai postitse osoitteella V-S Jyty ry, Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 TURKU. 

 
  

  

Yliopistonkatu 37 A 55 
20100 Turku 
040 773 1199 
toimisto@vsjyty.fi 
www.vsjyty.fi 
www.facebook.com/vsjyty 
 

Tiesitkö, että jalankulkijaheijastin on 
suomalainen keksintö.  

Sen keksi pertteliläinen maanviljelijä Arvi Lehti 
1940-1950-lukujen taitteessa. 

Jalankulkijaheijastin tunnetaan Suomen lisäksi 
oikeastaan vain Pohjoismaissa. 

 

mailto:toimisto@vsjyty.fi
mailto:toimisto@vsjyty.fi
http://www.vsjyty.fi/

