
Bästa jytyit!

Detta brev sänds till Jyty Vasa rf-medlemmar födda 1956 -1958.
Vi önskar påminna dig om att när du som medlem går i pension, så ska du informera både föreningen 
(Jyty Vasa rf) och Jytyförbundet om att du gått i pension, eftersom vi inte får denna information varken 
från pensionsanstalten eller från din arbetsgivare. 

Det finns olika alternativ när du går i pension: 

1. Du kan stanna kvar som understödsmedlem inom Jyty Vasa rf
2. Du kan meddela om ditt utträde ur Jyty
3. Du kan ansluta dig som medlem i den landsomfatttande organisationen Jytyseniorit rf

Gör så här: 

1. Understödsmedlem inom Jyty Vasa rf 

Om du vill bli kvar som understödsmedlem inom Jyty Vasa rf så ska du informera Jytyförbundet om din 
pensionering via denna länk.

Som understödsmedlem inom Jyty Vasa rf har du samma medlemsförmåner som övriga medlemmar, 
med undantag av förmåner i anslutning till förvärsarbete. Olycksfalls- och resenärsförsäkringen är i 
kraft till utgången av det år, när ditt egentliga medlemskap upphör.  

Som understödsmedlem kan du delta i vår förenings fritidsevenemang och du har närvaro- och 
yttranderätt på våra allmänna möten. Kom ihåg att meddela din privata e-postadress, så att 
föreningens informationsbrev når fram till dig. Medlemsavgiften för understödsmedlemmar är 36 €/år.

2. Utträde ur Jyty

Om du bestämmer dig för att avsäga dig ditt medlemskap, så ska du sända ett mejl till förbundet på 
adress. Ur mejlet ska framgå följande:

 Medlemsnummer eller födelsetid
 Datum för utträdet: medlemskapet upphör vid utgången av den månad du meddelat om ditt 

utträde, eller vid en tidpunkt längre fram som du själv anger. 
 Information om vad du begär utträde från: från föreningen, arbetslöshetskassan eller båda.
 Orsak till utträdet, t.ex. pensionering 

Obs! Försäkringsförmånerna avbryts med omedelbar verkan vid utträde ur Jyty.

3. Medlemsanslutning till Jytyseniorit rf

När du gått i pension kan du också ansluta dig till den landsomfattande organisationen Jytyseniorit rf, 
närmare information via denna länk 

Om du som pensionär fortsätter att göra tillfälliga arbetsperioder hos din gamla arbetsgivare, så ska du 
komma ihåg att säga upp fullmakten för dina fackliga medlemsavgifter hos löneförvaltningen. 
Medlemsavgift dras inte av dina löneinkomster som pensionär.

Du kan enklast informera Jyty Vasa rf om dessa förändringar eller fråga om mer information via vår e-
post jyty.vaasa@gmail.com.

Med vänliga hälsningar Jyty Vaasa ry – Jyty Vasa rf  Liisa Nikkilä, medlemssekreterare

https://jytyseniorit.jytyliitto.net/liity-jytysenioreihin/
https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/ilmoita-elakkeelle-jaamisesta.aspx
mailto:jyty.vaasa@gmail.com

