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Jyty Raahe ry, hallitus
Puheenjohtaja
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hallituksen jäsen

Aki Huhtala
Joni Frondelius
Päivi Honkala
Maarit Laurila
Jaana Pirilä
Aino Rönkkömäki
Marita Silvasti

aki.huhtala(ät)kotinet.com
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Eija Rantaeskola
Ritva Mikkola
Vuokko Pieniniemi
Joonas Määttä
Nina Teräslahti
Tuomo Laurila

Edunvalvonta
Pääluottamusmies Jaana Pirilä, puh. 040 830 3164, sähköp. jaana.pirila(ät)raahe.fi
Varapääluottamusmies Päivi Honkala, puh. 040 311 0354, sähköp. paivi.honkala(ät)raahe.fi

Muut toimihenkilöt
Yhdistyksen sihteeri Aino Rönkkömäki, sähköp.aino.ronkkomaki(ät)gmail.com
Jäsenasiat Maarit Laurila, sähköp. maarit.laurila(ät)ras.fi
Tiedottaminen ja nuorisovastaava Joni Frondelius, puh.040 750 4235, sähköp. jonifrondelius(ät)hotmail.com

Jäsenmaksut
Palkansaajat ja kassan työttömyyskorvausta saavat: 1,32 % varsinaisesta palkasta Työmarkkinatukea saavat,
kuntoutustuella olevat: 5 € / kk
Opiskelijajäsenet: 36 € / v, tai palkkaa saadessaan 1,32 % varsinaisesta palkasta Kannatusjäsenet: 36 € / v.
Huom! Mikäli jäsentiedoissasi tapahtuu muutoksia esim. jäät hoito-, opintovapaalle, eläkkeelle tai liiton päiväraha
loppuu tms., ilmoita niistä jäsenasiainhoitajalle Maarit Laurilalle, sähköp. maarit.laurila(ät)ras.fi
Eläkeläisjäsenet voivat olla yhdistyksen kannatusjäseniä maksamalla 36 euron vuosittaisen jäsenmaksun.
Kannatusjäseniä koskevat samat liikunta- ja kulttuuriedut kuin muitakin jäseniä. Kannatusjäsenet ovat myös
tervetulleita osallistumaan muihin jäsenille järjestettyihin tapahtumiin.

Jäsenedut
Jytyliitto tarjoaa jäsenilleen mm. työsuhdeneuvontaa ja lainopillisia palveluja, turvaa lomautus- ja
työttömyystilanteessa, vakuutuksen ja monipuolisia koulutuksia. Kannattaa tutustua muihin liiton tarjoamiin
jäsenetuihin Jytyliiton sivulla http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut. Liiton tarjoamien palveluiden lisäksi
paikallinen yhdistys Jyty Raahe ry tarjoaa jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi mukavia kulttuurikokemuksia, retkiä ja
yhteistä tekemistä sekä hyvinvointia tukevia etuja.
Jäsenelle korvataan esitettyä maksutositetta tai pääsylippua vastaan
• liikuntakorvausta 50,00 euroa, esim. käynneistä kuntosalilla, Kuntokeidas Vesipekassa, fysioterapiassa tai
hierojalla
•
kulttuurikorvausta enintään 20,00 euroa Raahen seutukunnassa järjestettyyn kulttuuritapahtumaan
osallistumisesta
• saaristoristeilystä Raahen saaristossa enintään 20,00 euroa.
Maksettu pääsylippu tai tosite toimitetaan ensijaisesti sähköpostitse sihteeri Aino Rönkkömäelle osoitteeseen
aino.ronkkomaki(ät)gmail.com. Jos pääsylipun tai tositteen toimittaminen sähkostitse ei onnistu, ole yhteydessä
Ainoon. Tositteet on toimitettava viimeistään 14.12.2021. Kulttuuri-, liikunta- ym. korvaukset maksetaan joulukuun
loppuun mennessä.

Muita etuuksia
•
•
•
•

Tutkinnon (esim. ammattitutkinto, AMK-tutkinto, yliopistotutkinto) suorittaneille työvoimajäsenille yhdistys
myöntää stipendin hakemuksesta. Ota yhteys puheenjohtajaan.
mahdollisuus osallistua Jytyliiton tarjoamaan ammatilliseen koulutukseen
mahdollisuus osallistua Jytyliiton tai Jytyn Oulun toimipisteen järjestämiin virkistystapahtumiin. Näissä
pääsääntöisesti on omavastuu 50,00 euroa
Jyty Raahe on osakkaana Raahen Tunturimaja Oy:ssä, joka ylläpitää retkeilymajaa Saariselällä. Varaukset
Raahen Tunturimaja Oy / Ale Virolainen 0400 680 318, measte(ät)kotinet.com

raahe.jytyliitto.net
www.facebook.com/jytyraahe
www.jytyliitto.fi

