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KOKOUSKUTSU
V-S Jyty ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: lauantai 14.5.2022 klo 14.00
Paikka: Panimoravintola Koulu, 2. krs., Eerikinkatu 18, Turku
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:
- käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,
- käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
- päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
- päätetään, miten kokouskutsut julkaistaan,
- käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin,
- päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Lisäksi täydennetään hallitusta.
Kokouksen jälkeen
LOUNAS NOUTOPÖYDÄSTÄ
Vihersalaattia (l, g)
Mausteista kvinoa-kasvissalaattia (l, g)
Lehtikaali-kasvissalaattia ja fetajuustoa (l, g)
Talon omaa leipää ja voita (l)
***
Savustettua lohta ja kantarellimuhennosta
(l, g)
Paahdettua timjamiperunaa (l, g)
***
Suklaakakkua ja kirsikkahilloketta (l, g)
Kahvia / teetä

Lounaan jälkeen
SALAPERÄINEN TURKU -kävelykierros
klo 15.30 – 17.30, kierros alkaa Panimoravintola Koulun pääoven edestä.
Opastetulla kierroksella kerrotaan tarinoita
Turun varjoisilta kujilta ja erikoisista kohteista. Luvassa on juttuja mestauksista ja rikoksista, oudoista sattumuksista, kadonneista
paikoista ja ihmisistä. Kuullaan myös vaikuttavia kertomuksia henkilöistä, joiden sitkeä
palavahenkisyys on jättänyt lähtemättömän
jäljen kaupunkikuvaan. Tämä kävelykierros
vie matkailijan kiehtovien tarinoiden lisäksi
paikkoihin, joita hän ei omin päin löytäisi ja
joista paikallisetkaan eivät tiedä!

ILMOITTAUTUMINEN:
Kokousjärjestelyjen ja lounastarjoilun vuoksi ilmoitathan osallistumisesta kevätkokoukseen viimeistään 9.5.2022. Ilmoittautumiset yhdistyksen kotisivuilla olevalla sähköisellä
lomakkeella: www.vsjyty.fi/tapahtumat/kevatkokous-2

Tervetuloa!
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Puheenjohtajalta
Takatalvi näyttelee ikkunan takana voimiaan, kun kirjoitan tätä tervehdystä teille. Äsken satoi sakeana
lunta, mutta nyt paistaa taas aurinko. Tähän viikkoon on mahtunut ihan joka säätä. Taivaalta on tullut
lunta, räntää, rakeita ja vettä, mutta aurinkokin on välillä paistanut. Niin se taitaa elämäkin kulkea kulkuaan.
Sota on valitettavasti naapurissa, mutta elämä jatkuu täällä melkein normaalisti. Toivotaan, että sota
loppuu pian.
Paljon on ehtinyt jo tänä vuonna tapahtua.
Saamme osallistua historialliseen uudistukseen eli hyvinvointialueen rakentamiseen. Hyvinvointialue on
aloittanut virallisesti toimintansa 1.3.2022. Tietopyynnöt ovat työllistäneen runsaasti koko alkuvuoden
ja työ jatkuu edelleen. Valtavasti on vielä tehtävää, suunniteltavaa ja toteutettavaa.
Koronapandemiasta ei vieläkään ole päästy, mutta elämä on jonkin verran normalisoitunut. Etätyö jatkuu edelleen osittain ja sähköiset Teams-kokoukset ja palaverit ovat tainneet tulla jäädäkseen. On silti
mukava aina välillä tavata muita ihan normaaleissa läsnäolokokouksissakin.
Osallistuin yhdistysten yhteiseen kehittämispäivää Kakolassa, Turussa. Kiitos siitä järjestäjille, päivä oli
todella mielenkiintoinen. Paljon mietittiin yhdessä yhteisiä asioita ja oli mukava huomata, että yhdessä
tekeminen saa aikaan innostusta osallistumaan.
Historian kirjoihin jää varmasti merkintä myös työehtosopimusneuvotteluista ja työtaisteluista.
Työministeri asetti sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan työriitaa.
Samaan aikaan käynnissä olevat muut työtaistelut vaikuttavat siten, etteivät Ammattiliitto Jytyn jäsenet
tee Tehyn ja Superin työtaistelun piiriin kuuluvien jäsenten töitä eikä tehtäviä. Jytyn jäsenet menevät
normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja tehtävänsä. Näistä on sovittu yhteisesti ammattiliittojen kesken. Jyty, JHL ja Juko ovat mielestäni hoitaneet lakkoilun maltillisesti ja asiallisesti. Toivottavasti saamme toimivan, tasapuolisen työehtosopimuksen ja kohtuulliset palkankorotukset. Tsemppiä
neuvotteluihin.
Nyt keväällä on vielä tulossa paljon yhteistä tekemistä: LM ja puheenjohtajien neuvottelupäivät 5.5.,
Turku. Nuorisovastaavien päivät 7.-8.5., Vantaa. LM-seminaari 10.-11.5., Vantaa. V-S Jyty ry:n kevätkokous on 14.5., Turku. Työhyvinvointipäivät 21.-22.5., Porvoo. Yhdistysten yhteinen piknik-päiväristeily
Turusta 28.5. Nyt kaikki joukolla mukaan!
Toivotan kaikille V-S Jytyn jäsenille oikein hyvää pääsiäistä ja kevättä. Voikaa hyvin ja pysykää terveinä!
Pöytyällä 10.4.22
Pirkko Multanen
V-S Jyty ry:n puheenjohtaja
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Varsinais-Suomen
Jyty-yhdistysten
risteily la 28.5.2022
Piknik-päiväristeily
Turku-Maarianhamina-Turku.
Menomatkalla laiva on uusi M/S Viking Glory,
paluumatkalla M/S Viking Grace.
V-S Jytyn jäsenille on
varattu 50 paikkaa.
Risteilylle järjestetään yhteiskuljetukset
(toteutuu, mikäli 10 matkustajan
minimimäärä/reitti täyttyy):
• Loimaa-Oripää-Pöytyä-Aura-Turku
• Salo-Kaarina-Turku
• Uusikaupunki-Laitila-Turku

Hinnat:
Risteily 25 €/jäsen
Kuljetus 10 €/jäsen (menopaluu)

Risteilyn ohjelma:
Klo
8.00

Lippujen jako

8.45

Viking Glory lähtee

9.00

Meriaamiainen Buffet-ravintolassa

10.30–12.30 Ohjelma kokoustiloissa
12.30

Kahvitarjoilu

Vapaata, uuteen laivaan tutustumista, ostosaikaa
14.10

Laiva saapuu Maarianhaminaan,
laivan vaihto

14.25

Viking Grace lähtee

14.30

Buffet-ruokailu

17.00

Ohjelma jatkuu Gracen
kokoustiloissa;
mentalisti Jose Ahonen

19.50

Laiva saapuu Turkuun

Ilmoittaudu
mukaan viimeistään
Jytyn
Ilmoittaudu mukaan
viimeistään
30.4. V-S 30.4.
JytynV-S
kotisivuilla
olevalla
kotisivuilla olevalla
sähköisellä lomakkeella:
sähköisellä lomakkeella:
www.vsjyty.fi/tapahtumat/piknik-risteily/
www.vsjyty.fi/tapahtumat/piknik-risteily/

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 1.5.2022.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 1.5.2022.
Peruutusehdot
kerrotaan
Peruutusehdot
kerrotaanilmoittautumissivulla.
ilmoittautumissivulla.
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#reilutkorotukset
Sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimet 2022
Seuraa sopimusneuvotteluja ja Jytyn työtaistelutoimia
www.jytyliito.fi > Ajankohtaista > Sopimusneuvottelut2022/

Jytyn jäsenristeily

Lue lisää Jytyn jäsenristeilystä: www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/msjyty2022/
V-S Jytyn hallitus päättää 14.5.2022 kokouksessaan tukeeko yhdistys risteilymaksussa ja tekeekö yhdistys ryhmävarauksen.
Tiedotamme asiasta toukokuun puolivälin jälkeen.
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JÄSENMAKSUT 2022
Jäsenmaksu on 1,32 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota
teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.
Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään
30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki
(=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. Ilmoita palkattomasta ajasta www.jytyliitto.fi > Jäsenyys > Ilmoita muutoksista > Palkaton aika. Jyty toimittaa ilmoituksen
perusteella kuukausittaiset maksuviitteet ja jäsenmaksuohjeet.
Työttömyyskassan maksamat etuudet
Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii
jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätietoja www.aariakassa.fi.
Opiskelijajäsenyys on maksuton
Ammattiliitto Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on
maksuton. Jytyn opiskelijajäsen opiskelee pääsääntöisesti ammatti- ja aikuisopistossa, urheiluopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös lukiossa opiskeleva voi liittyä Jytyn
opiskelijajäseneksi.
Yrittäjän jäsenmaksu
Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän
maksaa euromääräisen jäsenmaksun, joka on 5 €/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä
www.aariakassa.fi.
Jäsenmaksuvapautus
Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa
lähettämällä esim. palvelukseenastumismääräyksen tai muun todistuksen.
Eläkeläinen
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Jäsen voi jäädä yhdistykseen kannatusjäseneksi, jäsenmaksu on 36 €/v. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös
Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi toimisto@vsjyty.fi,
p. 040 773 1199 tai liittoon p. 020 789 3720 tai jasenrekisteri@jytyliitto.fi.
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Tarkista ja päivitä jäsentietosi Jässärissä
- voit voittaa lahjakortin!
Päivityskampanjan tarkoituksena on saada ajan tasalle jäsenten voimassa olevat työsuhdetiedot ja yhteystiedot. Koko liiton toiminta perustuu ajantasaiseen jäsenrekisteriin, jonka avulla
tiedämme, ketä jäseniä on kullakin työnantajalla, työpaikalla sekä millä ammattinimikkeellä ja
sopimusalalla. Jäsenviestinnän kannalta olennaista on päivittää ajantasaiset yhteystiedot eli
osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Jäsentiedot päivitetään jäsenten sähköiseen
asiointipalveluun Jässäriin.
Jytyn jäsentietojen päivityskampanjassa
jäsenten tulee kirjautua Jässäriin huhtikuussa 4.4. – 30.4.2022 välisenä aikana
sekä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää
omat tietonsa.

Päivityskampanjan palkinnot ja ehdot
Jäsenrekisterin päivityskampanjan pääpalkintoina Jyty arpoo yhden 500 euron ja yhden 300 euron S-ryhmän lahjakortin. Lisäksi
arvotaan kymmenen 50 euron S-ryhmän
lahjakorttia. Palkintoarvonta suoritetaan
kampanjan päätyttyä.
Kampanjaan osallistuminen edellyttää Jässäriin kirjautumista 4.4. – 30.4.2022 välisenä aikana. Jos omat tiedot ovat jo ajan tasalla, tietoja ei tarvitse muuttaa.
Tarkemmat tiedot jäsentietojen päivityskampanjasta Jytyn nettisivuilla:
www.jytyliitto.fi > Jäsenyys >
Jäsentietojen päivityskampanja

MITEN TOIMIA TYÖPAIKALLA ONGELMATILANTEISSA?

1. Keskustele asiasta ensin ESIMIEHESI kanssa
2. Jos esimiehesi ei voi auttaa tai olette erimielisiä, ota yhteys JYTYN LUOTTAMUSMIEHEEN (https://www.vsjyty.fi/yhdistys/luottamusmiehet/
tai kysy toimisto@vsjyty.fi, 040 773 1199)
3. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys JYTYN ALUEASIAMIEHEEN
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Koulutus
Ammattiliitto Jyty tarjoaa monipuolista ja laadukasta koulutusta kaikille jäsenilleen.
Kursseilla saat tietoja ja taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Jyty huolehtii myös luottamustehtävissä olevien luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöstön monipuolisesta koulutuksesta.
Koulutuskalenteri löytyy www.jytyliitto.fi > Ajankohtaista > Koulutus > Koulutuskalenteri
Jytyn ammatilliset webinaarit, tapahtumat ja messut löytyvät Jytyn Tapahtumakalenterista: www.jytyliitto.fi > Ajankohtaista > Koulutus > Tapahtumakalenteri
Jytyn koulutusvastaavana toimii yhdistyksen toimistonhoitaja, yhteystiedot:
puh. 040 773 1199, sähköposti toimisto@vsjyty.fi

ILMOITATHAN MUUTOKSISTA!
Ilmoitathan yhdistykselle yhteys- ja muiden jäsenyystietojesi
muutokset, esim.:
• yli 30 päivän palkattomat ajat
• työpaikan vaihtumisen
• eläkkeelle jäämisen

toimisto@vsjyty.fi | 040 773 1199

Aurinkoista
kevättä!

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