ammattiliitto

opiskelupaikkakunnallasi

Merkonomi
nuoriso- ja vapaaajan ohjaaja
koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
tradenomi
yhteisöpedagogi
sosionomi
liikunnanohjaaja

olemme läsnä
arjessasi
Ammattiliitto Jyty vaikuttaa lähelläsi
– opiskelitpa missä päin Suomea tahansa. Me jytyläiset olemme ammattilaisia
sadoilla työpaikoilla ja autamme sinua
suunnatessasi opintojasi tai suunnitellessasi työuraasi esimerkiksi kunnissa
tai kuntayhtymissä. Tapaat meidät, tulevat työkaverisi, opiskelupaikkakuntasi
jytyläisessä yhdistyksessä.
Ammattiliittomme on aina myös sinua,
nuorta ammattilaista, varten. Ammattiliiton jäsenyys on perusoikeutesi työ-

elämässä. Se on myös osa ammatillista
kasvuasi ja kehitystäsi. Jyty lähentää
nuoria ja kokeneita ammattilaisia, opintoja ja työelämää.
Opiskelija, liity tuhansien ammattilaistemme ja asiantuntijoidemme joukkoon.
Olet jo nyt oppinut hieman meistä, kuulemme mielellämme sinusta ja ajatuksistasi.
Ammatillisin terveisin
Jytyläiset

hallintosihteeriT, henkilöstösuunnittelijaT,
johdon assistentit, kirjastovirkailijat, koulunkäynnin
ohjaajat, koordinaattorit, lastentarhanopettajat,
nuorisotyöntekijät, palvelusihteerit, palveluohjaajat,
sosiaaliohjaajat, tietopalveluvirkailijat
ja monet muut ammattilaiset

opiskelijan asema
on jytyssä vahva

Opiskelija
yhdistys
alue

Opiskelu tulkitaan usein tulevaisuuteen
valmistautumiseksi. Opiskelijan on yhtä
tärkeää olla ammattiliiton jäsen kuin
työntekijänkin. Siksi Jyty tarjoaa opiskelijajäsenilleen täyden jäsenyyden.

tavoin kuin me muutkin jäsenet. Jäsenmaksuusi sisältyy tällöin Jytyn työttömyyskassan jäsenmaksu, eikä sinun
tarvitse maksaa opiskelijajäsenmaksua
enää erikseen.

Me – Jyty – olemme moniammatillinen
yhteisö. Olemme kaikki tasavertaisia
päätöksissämme. Meille kuuluvat samat
jäsenedut ja -palvelut. Ja meitä kaikkia
tarvitaan, jotta Jyty kehittyy yhteisten
etujemme edistäjänä työmarkkinoilla ja
työmarkkinoille tultaessa.

Maksamalla yhdistyksesi jäsenmaksun
ja ilmoittamalla työskentelystäsi sähköisessä jäsenpalvelussamme kerrytät
itsellesi arvokasta oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Se on
aina peruspäivärahaa parempi vakuutuksen kaltainen tuki työttömyystilanteissa. Siitä ei voi huolehtia jälkikäteen, mutta sen voi kerryttää etukäteen
omaksi turvakseen.

Opiskelijajäsenyyteen kuuluu myös
opiskelijajäsenmaksu. Se on suuruudeltaan 36 euroa vuodessa. Jäsenmaksusi
on automaattisesti verovähennyskelpoinen.
Jos työskentelet säännöllisesti * opintojesi ohella, esimerkiksi kesäisin, maksat yhdistyksesi jäsenmaksun samalla

jyty

Jytyn ammattilliset ryhmät
tukevat opiskelijaa
• Nuoriso- ja järjestötyö
• Sihteeri- ja hallintotyö
• Kirjastoala
• Koulunkäynnin ohjaaja

reilua, eikö.

• Sosionomi (AMK)

siltä meistäkin tuntuu.

* Säännöllisellä työllä tarkoitetaan sellaista työviikkoa, jona opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia tai sellaista neljän
peräkkäisen kalenteriviikon aikaa, jona opiskelija työskentelee vähintään 80 tuntia. Yhdistyksen jäsenmaksu lasketaan
tämän ajan bruttopalkasta yhdistyksen jäsenmaksuprosentilla, joka on keskimäärin 1,25 %. Tarkista ajantasainen työssäoloehto osoitteesta tyj.fi

Ammattiliitto Jyty on kuntien, kuntayhtymien ja seura
kuntien sekä yksityisten palveluksessa olevien noin 65 000
jäsenen STTK:lainen ammattiliitto. Ammatti- ja aikuis
opistojen, ammattikorkeakoulujen ja urheiluopistojen päätoimiset opiskelijat voivat liittyä jytyläisiin yhdistyksiin.

näköisesi
ammattiliitto

hyvä liitto
vahvistaa nuorta
ammattilaista

On lukuisia erilaisia syitä olla liittomme opiskelija ja nuori

tutustu meihin sekä
jäsenetuihimme osoitteessa
jytyliitto.fi

ammattilainen. Yksi liittyy Jytyyn huolehtiakseen työttömyysturvastaan, toinen, koska tietää saavansa työpaikkansa
luottamusmiehen avun työharjoittelussaan. Moni meistä on
jäsen tavan vuoksi. Olemme hankkineet työelämään kuuluvan
vakuutuksen osaamisellemme ja ammattitaidollemme. Nämä
ovat tärkeitä syitä.
Ammattiliitto Jyty on opiskelijalle myös jotakin kokemisen ja
kehittämisen arvoista. Koulutuksemme on suunniteltu työelämän peruskursseiksi ja ammatillisiksi opintopäiviksi. Sinä
päätät luottamustehtävissämme, mitä Jyty tekee. Järjestämme
paikallistoimintaa tuoden iloa arkeesi ja inspiraatiota opintoihisi.
Olemme myös opiskelija- ja koulutusalayhdistysten kumppani.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Opiskelijajäsenyys ja -toiminta Jytyssä, puh. 020 789 3763

WWWJYTYLIITTOFI
facebook.com/jytyliitto

