
 

 

ETELÄ-SAVON JYTY RY:N 
JOULUTIEDOTE 

Toimiston aukioloajat 
Toimisto palvelee sinua ma, ti, to ja pe klo 9-15 ja ke klo 9-16. 
Toimiston kiinni ollessa jäsenistöä palvelevat Jytyn keskustoimisto (puh. 020 789 3799) ja 
Jytyn työttömyyskassa (p. 020 690 069). 
 
Toimisto on kiinni ajalla 21.-26.12. ja 29.-31.12.  
 

Liikutaan!-kampanja 
Yhdistyksemme palkittiin Ammattiliitto Jytyn yhdistyspäivillä parhaasta ideasta, jolla 
yhdistyksen toimintaa on kehitetty vuonna 2021. Kiitos teille jäsenille osallistumisestanne 
Liikutaan!-kampanjaan. 
Marraskuun liikuntakampanjan arvonnan voittajaksi arvottiin Eija Loisa. Palkinnoksi Eija 
saa käsi- ja jalkavahvistajan. Paljon Onnea Eija! 
 

Syyskokouksen päätöksiä 
Syyskokous päätti 30.11.2021 että yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2022 Taru 
Juntunen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä.  
 

Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varansa v. 2022 ovat: 
Marjaana Kolehmainen, varajäsen Tuula Pylkkänen Mikkelin kaupunki 
Seija Tikkanen, varajäsen Marianne Tavast-Pasonen Mikkelin kaupunki 
Minna Sulkakoski-Lepistö, varajäsen Laura Lappalainen Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä 
Hanne Leiskamo, varajäsen Anne Telkkä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä 
Jarmo Pulliainen, varajäsen Eija Loisa Etelä-Savon Koulutus Oy 
Ulla Vuorinen, varajäsen Lea Suopelto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 
Marja-Leena Laitinen, varajäsen Jari Häkkinen Kangasniemen kunta 
Juha Tuominen, varajäsen Jonna Juhola Mäntyharjun kunta 
Karita Ihalainen 2m-It Oy, varajäsen Tiina Ilves Pajatsalo-Portti Oy 
 
Vuoden 2022 jäsenmaksuksi vahvistettiin 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja 
euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kk niiltä jäseniltä, jotka ovat jääneet vaille varsinaista 
palkkaa vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi palkattoman 
virkavapaan/työloman, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta, 
äitiys-, isyys-, vanhempainloman, hoitovapaan sekä opintovapaan johdosta. Myös ne 
työttömät jäsenet, joiden karenssiaika on vähintään 30 päivää, suorittavat euromääräistä 
jäsenmaksua samoin kuin Kelan päivärahalla ja kuntoutustuella olevat jäsenet. Ne työttömät 
jäsenet, jotka eivät saa Jyty:n työttömyyskassan maksamaa työttömyyspäivärahaa, maksavat 
euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kalenterikuukausi. Jytyn työttömyyskassan maksamaa 
ansiosidonnaista päivärahaa, koulutustukea tai vuorotteluvapaakorvausta saavilta jäseniltä 
ei peritä erillistä jäsenmaksua yhdistykselle. 
Eläkeläisjäseniltä peritään vuosikohtainen 36 €:n kannatusjäsenmaksu. 
Liiton ohjeistuksen mukaisesti jäsenmaksua ei peritä opiskelijajäseniltä. 
 

Kiitämme yhdistyksemme jäseniä kuluneesta vuodesta 
ja 

toivotamme Rauhallista Joulunaikaa sekä menestystä 
Uudelle Vuodelle 2022! 

t: Etelä-Savon Jyty ry:n hallitus, puheenjohtaja ja jäsenpalvelusihteeri. 


