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KOKOUSKUTSU 
V-S Jyty ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään  
keskiviikkona 1.12.2021 klo 19.00 alkaen  
Ravintola Tårgetin Piazzassa, Linnankatu 3 A, Turku.           
Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teamsin kautta. 

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. 

Paikan päälle kokoukseen tulevia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 22.11.2021 ja 
etänä kokoukseen osallistuvia viimeistään 28.11.2021 yhdistyksen kotisivuilla 
www.vsjyty.fi/tapahtumat/syyskokous/ olevalla sähköisellä lomakkeella tai  
puhelimitse 040 773 1199. 

Etäosallistujille lähetetään Teams-linkki 29.11.2021 siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka 
hän ilmoittautuessaan antaa. 
 

Tervetuloa!  

 

 

 

 

 

Syyskokouksen jälkeen ruokailu  

(Muistathan ilmoittautua kokoukseen määräaikaan mennessä):  

Menu 
Barbabietole e burrata: Marinoitua punajuurta, burratajuustoa, pestoa ja pinjansiemeniä G  
***  
Carne: Grillattua kotimaista härän sisäfilettä, parmankinkulla maustettua perunaa ja tryffelikastiketta L,G  
TAI  
Pesce: Päivän kalaa ” Acqua pazza”, grillattua fenkolia ja yrttiperunaa L,G  
***  
Amor polenta  
Italialaista maissi-sitruunakakkua, sitruunakreemiä, marinoitua mustikkaa ja mustikkajäätelöä L  

Yksi kaato viiniä, jäävettä, kahvi, tee 

ALOITTEET SYYSKOKOUKSELLE 
Syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut kirjalliset jäsenaloitteet pyydetään toimittamaan  
yhdistyksen toimistoon viimeistään 24.11.2021 joko sähköpostilla toimisto@vsjyty.fi,  
aiheeksi aloite syyskokoukselle, tai postitse osoitteella V-S Jyty ry, Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 
Turku. 

 

http://www.vsjyty.fi/tapahtumat/syyskokous/
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Puheenjohtajalta 
 
Vuosi on taas kulunut ja koronavirus jatkaa kulkuaan. Tuntuu, että se jää pysyvästi 
jylläämään keskuuteemme. Tosin oli kiva käydä viikonloppuna konsertissa, joka oli 
loppuunmyyty. Tunnelma oli loistava ja tuli mieleen ajat ennen pandemian alkamista. 
Toivottavasti näitä tilaisuuksia voi kokea enemmänkin. 

 

Ensi vuosi tuo mukanaan uusia haasteita, kun parhaillaan neuvottelut ovat käynnissä 
uudesta työehtosopimuksesta. Veikkaan, että sopimusneuvotteluista tulee haastavat ja 
pitkät. Voi olla, että lakonuhka on myös mahdollinen.  

 

Edessä on syyskokous, joka järjestetään Turussa. Toivomme runsasta osanottoa paikalle. 
Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja. Olen toiminut puheenjohtaja 
vuodesta 2015 lähtien, ja koska ensi vuoden aikana jään viettämään ”vapaaherran” elämää 
on aika siirtää puheenjohtajan nuija eteenpäin. Kulunut puheenjohtaja-aikani on ollut 
mielenkiintoinen ja haastava, joten toivotan uudelle puheenjohtajalle onnea ja kiitän kaikkia 
yhdistyksen jäseniä ja toivotan hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022! 

 
Terveisin 

 

Mika Närvi 
V-S Jyty ry:n puheenjohtaja 
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Ihmiseltä ihmisille 
Hei kaikki jytyläiset! Minua pyydettiin kirjoittamaan pieni teksti, joko pääluottamusmiehen tai 
liittovaltuuston edustajan näkökulmasta.  

Nämä kaksi tointa liittyvät hyvin pontevasti yhteen, joten täältä kuuluu, olkaa hyvä! 

Tämä syksy on aikaa, jolloin valmistaudutaan ensi vuoden alun sopimusneuvotteluihin. 
Työehtosopimukset ovat katkolla, ja yleinen fiilis on, että neuvotteluista ei tule helppoja. 
Jytyläisten on kenties valmistauduttava jopa tiukempiin toimiin neuvotteluiden lopputuloksen 
varmistamiseksi. Sopimustavoitekyselyssä päällimmäisiksi aiheiksi nousivat ei niinkään yllättäen 
mm. palkat, vuosilomat ja etätyö. Myös perhevapaan uudistaminen ja sote-asiat mietityttävät. 
Henkilöstöähän on jo siirtynyt sote-sopimuksen piiriin, ja sote-alueuudistuksessa myös liitto ja 
luottamusmiehet vaihtuvat siirtyvillä henkilöillä. Siltikin oma tämänhetkinen luottamusmies on se, 
keneltä saatte tietoa tästä muutoksesta. Joten ei hätää! 

Keskusteluissa on myös pitkään vilissyt Jytyn "nuorentaminen". Ammattiliiton toimintaan ja 
jäseniksi olisi niin mahdottoman hyvä saada opiskelijoita ja nuoria työntekijöitä, joilla olisi kenties 
tuoreet näkemykset liiton tulevaisuudesta ja tarjonnasta. Mainostaminen tässä tapauksessa ei 
siis ole pahasta! Minun viestintäsuunnitelmaan kuuluu myös ensi vuodelle kaksi 
jäsenhankintatempausta, joten olkaahan kuulolla. 

Paikallisesti luottamusmiestoiminnassa näkyy yleisimpinä aiheina työilmapiiriasiat, koronan 
edelleen aiheuttamat muutokset ja mahdolliset yt-neuvottelut sekä paikallinen sopiminen. Näitä 
asioita ja niiden hoitamista varten luottamusmiesten tuki on elintärkeää. Ei ole niin pientä juttua, 
etteikö sitä voisi meiltä kysyä.  

Tammikuun 2022 loppupuolella järjestetään aluevaalit koskien sote-uudistusta. Aluevaaleissa 
valitaan hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto, jonka jäsenet ja 
varajäsenet valitaan tällä vaalilla. Jytyn jäsenten äänet ovat merkittäviä, jotta paikallinen ääni 
säilyisi sote-uudistuksessakin. 

Sellaista täältä sateisesta, mutta silti oikein mainiosta Kaarinasta! Minä olen kyllä edelleen 
kaksipäiväisen koulutuksen jälkeen sitä mieltä, että Jyty on paras ammattiliitto. Koska Jytyssä on 
parhaat tyypit!  

 
Kati Koskinen 
Kaarinan Jytyn pääluottamusmies/V-S Jyty ry 
Etelä-Suomen liittovaltuustoedustaja 
Mökkeilyhöperö 

 

 

 
Lue myös: Mielipidekirjoitus: Miksi nuorisotyössä ei ole ohjaajamitoitusta? 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/mielipidekirjoitus-miksi-nuorisotyossa-ei-ole-ohjaajamitoitusta.aspx
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Suosittele Jytyn jäsenyyttä 

 
Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–
30.6.2021 tai 1.7.–31.12.2021 välisenä aikana uusia jäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla. Neljästä 
uudesta jäsenestä saat jopa 150 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin! 

Palkitseminen lahjakortein 
Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2021 tai 1.7.–31.12.2021 välisenä aikana uusia varsinaisia tai 
opiskelijajäseniä, sinut palkitaan: 

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

Edellytykset palkitsemiselle 
– Hankittujen jäsenten on oltava jäsenenä Jytyssä sillä hetkellä, kun jäsenhankintajakson tiedot 
tarkistetaan eli jäsenhankintajaksoa seuraavan kuukauden puolivälissä. 
– Jäsenhankkijan nimi on mainittava selkeästi liittyessä liittymislomakkeessa (lisätietoja-kohtaan), muuten 
ilmoitettuja liittymisiä ei oteta huomioon palkitsemisjärjestelmässä. 
– Kullakin jäsenhankintakaudella voi saada maksimissaan yhden 150 euron lahjakortin/jäsenhankkija. 
– Verohallinnon ohjeen mukaan lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Jyty ilmoittaa verottajalle saamasi 
lahjakortit. 

Lahjakorttien toimitus 

– S-ryhmän lahjakortit postitetaan jäsenhankintakauden päätyttyä suoraan jäsenhankkijan 
kotiosoitteeseen. 
– Lahjakortit postitetaan kotiin kirjattuna kirjeenä, joten ne pitää noutaa postista, kun saat ilmoituksen 
kotiisi. 
– Kannattaa huomioida, että lahjakorttien toimittamisessa voi olla viivettä noin pari viikkoa. 

 

ILMOITATHAN MUUTOKSISTA! 
 

 
Ilmoitathan yhdistykselle yhteys- ja muiden jäsenyystietojesi muutokset, esim.: 

• yli 30 päivän palkattomat ajat 
• työpaikan vaihtumisen 
• eläkkeelle jäämisen 

 

toimisto@vsjyty.fi tai 040 773 1199 
tai Ilmoita muutoksista 

 

mailto:toimisto@jytylounaissuomi.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Ilmoita-muutoksista.aspx
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Jyty kouluttaa 
Jytyn vuoden 2022 koulutuskalenteri on ilmestynyt marraskuun 
Jyty-lehden liitteenä ja Jyty koulutuksen sivuilta ajankohtaista-otsikon alta,  
sieltä löytyy myös sähköinen koulutus- ja tapahtumakalenteri.  

 

Edunvalvontakoulutus 
(luottamusmies- ja työsuojelukoulutus) 
 
Liitto maksaa matkat ja kaikki kurssikustannukset/maksuttomia: 

• Luottamusmiesten peruskurssit 
• Luottamusmiesten teemakurssit 
• Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät 
• Työsuojelun koulutukset 

 
Koulutussopimuksen perusteella työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta tehtävään valitulle henkilöstön 
edustajalle. Koulutuksen ajalle haetaan työnantajalta palkallista työ-/virkavapaata. Oikeus palkalliseen 
koulutukseen vaihtelee sopimusalan ja tehtävän perusteella. Pääsääntöisesti myös varaedustajilla on 
oikeus osallistua edunvalvontakoulutukseen. 
 
Ilmoittautumisajat löytyvät koulutus- ja tapahtumakalenterista ja Jässäristä. 
 
Viikonloppukurssit 
Ammatillisille opintopäiville ja viikonloppukursseille hakeutuessasi ota ennen ilmoittautumista yhteys 
yhdistyksen toimistoon toimisto@vsjyty.fi tai puh. 040 773 1199 selvittääksesi, miten yhdistys osallistuu 
kurssikustannuksiin. Saatuasi yhdistyksen hyväksynnän voit itse hoitaa ilmoittautumisen. 
Laskutusosoitteen tulee näkyä ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli maksaja ei ole yhdistys, vaan esim. 
työnantaja tai suoraan liitto, et tarvitse yhdistyksen hyväksyntää. 
 
Ilmoittautumisajat löytyvät koulutus- ja tapahtumakalenterista ja Jässäristä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielä ehtii ilmoittautua: 
 
24.11.2021   WEBINAARI   VALTAKUNNALLINEN JYTY-TAPAHTUMA 
Varpu Hintsanen: Valo joka ei kadonnutkaan -webinaari (24.11.2021) 
Ilmoittautumiset 19.11.2021 mennessä Lue lisää ja ilmoittaudu. 

1.12.2021   WEBINAARI   VALTAKUNNALLINEN JYTY-TAPAHTUMA 
Riittämättömyyden tunteesta kohti riittävän hyvää uraa ja työelämää -webinaari (1.12.2021) 
Lue lisää ja ilmoittaudu.  
Huom! Tämä on saman iltana kuin V-S Jytyn syyskokous. 

V-S Jytyn koulutusvastaavan yhteystiedot: 
 
puhelin 040 773 1199 
sähköposti toimisto@vsjyty.fi  

 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
mailto:toimisto@vsjyty.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/varpu-hintsanen-valo-joka-ei-kadonnutkaan-webinaari.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/varpu-hintsanen-valo-joka-ei-kadonnutkaan-webinaari.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/riittamattomyyden-tunteesta-kohti-riittavan-hyvaa-uraa-ja-tyoelamaa-1-12-2021.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/riittamattomyyden-tunteesta-kohti-riittavan-hyvaa-uraa-ja-tyoelamaa-1-12-2021.aspx
mailto:toimisto@vsjyty.fi
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Alennukset Jytyn jäsenkortilla 

 
Jytyn jäsenenä saat jäsenkortilla erilaisia alennuksia 
esimerkiksi polttoaineista, majoituksesta, laivamatkoista. Jytyn yhdistykset tarjoavat myös jäsenetuja 
omille jäsenilleen, joten tarkista oman yhdistyksesi jäsenedut.  
Lue lisää: Jytyn jäsenedut 
 

 

 

 

 

 

 
Cityshoppari 

 

Ammattiliitto Jytyn jäsenet ja Jytyyn liittyvät uudet jäsenet saavat nyt jäsenetuna CityShoppari 2021 
-sovelluksen. Mobiilisovellus toimii kännykässä, ja se on jäsenille ilmainen. CityShoppari-etu on 
tarkoitettu vain Jytyn työvoimajäsenille, joten kannatusjäsenet eli eläkeläiset eivät voi ottaa etua 
käyttöön. 

• CityShoppari-sovelluksella saat noin 300 yrityksen 1 000 etua, jotka ovat hyödynnettävissäsi 
jopa 2 000 liikkeessä ympäri Suomea. 

• Sovellus on helppokäyttöinen, ja näet kaikki edut kätevästi yhdestä paikasta. Lähelläsi olevat 
yritykset löytyvät listattuna etäisyyden mukaan. 

• CityShoppari-sovellus on ladattavissa Google Play, App Store ja Huawei AppGallery -
sovelluskaupoista. 

• CityShopparisi on aktiivinen 1.6.2021.–31.5.2022. 
 

Ohjeet CityShoppari-etujen käyttöönottoon ja kirjautumiseen: 
www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/cityshoppari 

Jos CityShoppari ei ole sinulle ennestään tuttu, käy tutustumassa cityshoppari.fi 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/autoilu/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/majoitus/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/laivamatkat/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx
http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/cityshoppari
https://cityshoppari.fi/
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JÄSENMAKSUT 2021 

 
Jäsenmaksu on 1,32 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. 
 
Euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk 
Euromääräistä jäsenmaksua 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. 
 
Opiskelijajäsenmaksu 36 €/v 
Katso tarkemmat tiedot www.jytyliitto.fi > Jäsenyys > Jäsenmaksut > Opiskelijajäsenmaksu 
 
Jäsenmaksuvapautus 
Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta.  

 
Eläkeläinen 
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy, mutta hän voi jäädä  
V-S Jytyyn kannatusjäseneksi, jäsenmaksu on 36 €/v. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn 
yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin: www. jytyseniorit.jytyliitto.net 
 
 

Yhteystietoja: 
 
AMMATTILIITTO JYTY RY 
www.jytyliitto.fi 
 
Jäsenrekisteri – 020 789 3720  
(ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11) 

Liittyminen, jäsentietojen muutokset, sähköinen 
asiointi, jäsenedut, valtakirja työnantajalle 
Jäsenrekisterin turvaposti 
 
Jäsenmaksut – 020 789 3730  
(ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe 9-11) 
Muutokset, esim. jäsenmaksu palkattoman vapaan 
aikana 
Jäsenmaksujen turvaposti 
 
Työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla 
020 789 3700 (ma-to klo 9-11, pe klo 10-12) 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi 

Työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla 
020 789 3710 (ma-to klo 9-11, pe klo 10-12) 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi 

 
 

 

 
TYÖTTÖMYYSKASSA AARIA 
www.aariakassa.fi 
Puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900 
Palveluajat ja puheluiden hinnat: 
www.aariakassa.fi/tietoa-meista/yhteystiedot 

 

 

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

 

 

https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenrekisteri%40jytyliitto.fi
https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenrekisteri%40jytyliitto.fi
https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenmaksut%40jytyliitto.fi
mailto:tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
mailto:tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
http://www.aariakassa.fi/tietoa-meista/yhteystiedot
http://www.vsjyty.fi/
http://www.facebook.com/vsjyty/

