
 

 

Hei kaikki styleläiset! 

Toivottavasti mennyt kesä oli rentouttava ja voimaannuttava. On aika nauttia syksyn eri sävyistä; 

pimenevistä illoista, ruskasta ja metsäretkistä.  

Stylen hallitus nosti tukea jäsentensä osallistumiseen Jytyliiton ja Jytyn aluetoimistojen järjestämään 
koulutukseen ja tapahtumiin mm. työhyvinvointipäiviin 50 eurolla. Eli jatkossa tuki on max 250 euroa. 
 
Liikuntaharrastustuen (50 euroa) hakuaika päättyy 30.9.2021 mennessä. Tuen voi käyttää esimerkiksi 
kuntosalimaksuihin, uimahallikorttiin, kävelysauvoihin, joogamattoon, luistimiin, keilapalloon, lenkkareihin, 
pesäpallomailaan jne. Tuki myönnetään enintään kymmenelle hakijalle kuittia vastaan. Voit saada tuen, jos olet 
ollut jäsen vähintään vuoden etkä ole saanut tätä tukea kolmeen vuoteen. Korona-ajan ja etätöiden vuoksi tukea 
voi nyt hakea sähköisellä lomakkeella. Myös postitse lähetetyt tukihakemukset huomioidaan. 
 
Olemme uudistaneet nettisivujemme visuaalisen ilmeen. Käythän tutustumassa osoitteessa stylery.fi. 
Nyt myös jäsenkirjeet löytyvät sivuiltamme, täältä löydät uusimman. Style ry löytyy myös Facebookista, löydät 
meidät hakusanalla @styleryjyty 
 
Ammattiyhdistysrintamalla valmistaudutaan parhaillaan monilla aloilla TES-neuvotteluihin ja liitto kyselee 
luottamusmiehiltä tavoitteita lähiaikoina. 
 
Jotta Styleläiset tulisivat kaikille tutuiksi, ovat esittäytymisvuorossa kaksi iloista hallituksen varajäsentä Elina ja 
Laura. 
 

Väririkasta syksyä!   

Style ry:n hallitus 

__________________________________________________________________________________ 

 

Olen Suorannan Elina Style ry:n hallituksen varajäsen Jyväskylästä. Olen järjestö- ja 
nuorisotyöntekijä. Koen itseni etuoikeutetuksi, koska olen saanut olla lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa koko työurani. On hienoa seurata monia kasvutarinoita ja olla niissä 
mukana.   

Pidän kaikenlaisesta kulttuurista. Vapaa-aikana ulkoilen mielelläni. On voimaannuttavaa viettää aikaa 
läheisten ja ystävien kanssa. Matkustaminen kotimaassa sekä maan rajojen ulkopuolella avaa uudenlaisia 
näkökulmia.  

Style ry:n toiminta on antanut paljon. Vuosien varrella on löytynyt monia uusia tuttavuuksia. Elämän 
eväsreppuun on tullut tietoa monista asioista. Yhdessä on koettu arkea piristäviä hetkiä. Ennen kaikkea 
olemme saaneet toinen toisiltamme vertaistukea. Jos et vielä ole jäsen, suosittelen. Lämpimästi tervetuloa 
mukaan Style ry:n toimintaan.  

  

  

 

https://link.webropolsurveys.com/S/4E9249E13E981C0F
https://www.stylery.fi/
https://www.stylery.fi/jasenelle/


Tervehdys! 

Olen Laura Haapa ja työskentelen osastosihteerinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

arkistossa Helsingissä. Vapaa-ajallani harrastan lenkkeilyä, teatteria ja valkosipulinviljelyä 

Pirkanmaalla. Olen ollut tässä muutamia vuosia Stylen hallituksen varajäsenenä. 

Ammattiyhdistystoiminta on tärkeää ammatillisen edunvalvonnan ja tiedonvälityksen 

kannalta. Stylessä pääsee tutustumaan samantyyppistä työtä tekeviin ihmisiin ja viettämään 

hauskoja hetkiä tapahtumien ja virkistysmatkojen (toivon mukaan tulevaisuudessakin) 

merkeissä. Värikästä, inspiroivaa ja mukavaa syksyä kaikille styleläisille! 

Laura 

 

 

 


