-uutisia
Turun seudulta

Kaunista kevättä!

5.3.2014

Jyty Turku ry:n tiedote 1/2014
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KOKOUSKUTSU
Jyty Turku ry:n kevätkokous pidetään
keskiviikkona 26.3.2014 klo 17.30
Forum Marinumin Seminaariluokassa,
osoite Linnankatu 72, Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:







käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,
käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille,
päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
päätetään miten kokouskutsut julkaistaan,
käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset.

Kahvitarjoilu
Ennen kokousta kokousedustajat voivat halutessaan osallistua
opastetulle Forum Marinumin museokierrokselle klo 16.30 - 17.30.
Kokoontuminen Forum Marinumin alakerrassa klo 16.20.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 14.3.
jytyturku@pp.inet.fi tai 02 - 2517 011
Kerrothan ilmoittautuessasi
- osallistutko myös museokierrokselle
- ruoka-ainerajoitteet/eritysruokavaliot

Tervetuloa!
Hallitus
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Puheenjohtajan terveiset
Päivien piteneminen ja valon lisääntyminen merkitsee, että kevättä ja uuden vehreyden aikaa
kohti kuljetaan. Myös Jyty Turku ry:n hallitus kokoontuu uusin muuttunein voimin puheenjohtajuuden vaihduttua. Innostunein mielin otan haasteen vastaan ja huojentuneena voin todeta,
että tuttujen jäsenten tuki kuten edellisen pj:n Sari Kaarttisen kokemus ja sihteerin Mirja Haskon monivuotinen osaaminen ovat aina lähellä. Kiitos teille läsnäolosta ja yhteistyöstä!
Valoisampaa kehitystä pilkahtaa myös työelämässä: oppiminen, tasapuolinen kohtelu ja joustot ovat lisääntyneet työpaikoilla. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi viime vuonna tehdyn työolobarometrin, joka kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta. Myönteistä kehitystä ilmeni siinä, että työntekijät kokevat oppivansa työssä uutta entistä enemmän.
Joustavat työaikajärjestelyt jopa etätyö ovat yleistyneet. Tasapuolinen kohtelu sekä avoimuus
ja luottamus johdon ja työntekijöiden välillä ovat parantuneet useimpien palkansaajien mielestä. Toisaalta työpaikoilla on paljon muutoksia ja työtahti on nopea sekä työmarkkinoiden epävarma työllisyystilanne heikentää työhyvinvointia ja kokemuksia työn mielekkyydestä.
Yhdistyksemme kevätkokous järjestetään 26.3.2014 Forum Marinumissa. Kokouksen aluksi
luvassa on mielenkiintoinen opasmatka merihistoriaan Skuutasta Ro-Roon – skaleerista ilmatyynyyn sekä Mereen heitetyt – Wrow Marian ja St. Mikaelin tarina. Kokouksessa käsittelemme
yhdistyksen sääntömääräiset asiat, nautimme pienen iltapalan ja tapaamme toisia jytyläisiä.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!
Yhdistyksen Virkut (virkistystoimikunta) ovat innolla suunnitelleet koko vuodelle uusia mukavia
tapahtumia; teatteria, kävelykierroksia, käsitöitä, luontoliikuntaa, koru- ja kynttiläkursseja.
Tapahtumiin ovat tervetulleita jäsenet perheineen ja kavereineen. Lue sähköpostiasi ja seuraa
ilmoituksiamme Virkkujen nettisivuilta. Tiedäthän, että yhdistys tukee sinunkin osallistumistasi
virkistystoimintaamme. Ilmoittaudu mukaan iloiseen porukkaan kokemaan jotain uutta!
Yhdistyksen hallitus teki säästötoimenpiteenä päätöksen, ettei Jyty Turku ry:n jäsenlehteä
enää paineta jaettavaksi. Siirrymme siinäkin sähköisen tiedonjakelun aikaan ja lähetämme
tiedotteen sähköpostitse jäsenillemme. Tiedotteet löytyvät myös Jyty Turku ry:n omilta sivuilta. Ellet vielä ole ilmoittanut sähköpostiosoitettasi yhdistykseen, tee se nyt: jytyturku@pp.inet.fi
Jyty-liiton nettisivut ovat saaneet raikkaan uuden ilmeen. Sivustolta löydät mm. tietoa liitosta,
ajankohtaistiedotteita, tietoa jäsenyydestä, ohjeistusta työpaikan ongelmatilanteisiin ja ilmoittaudut koulutuksiin. Uuden jäsenyyttä harkitsevan kannattaa nettisivuilta kurkistaa 10 hyvää
syytä kuulua ammattiliittoon.
Jyty on STTK:n jäsenliitto ja edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja
yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty Turku ry:n jäseniä on noin 1000 vuoden alun laskennan mukaan. Olemme pieni
rypäs kokonaisuudessa, mutta yhteistyössä muiden kanssa vahvuutemme kasvaa.
Vinkkaa sinäkin kaverillesi, että uudeksi Jytyn jäseneksi ilmoittautuminen on helppoa: Liity
Jytyyn!
Mukavaa kevään odotusta!
toivoo uusi pj.
Sirpa Nypelö
sirpa.nypelo@turkuamk.fi
www.jytyturku.fi
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Turun kaupungin pääluottamusmiehellä on asiaa
Tässä esille tulleita asioita, jotka koskettavat Turun kaupungin työntekijöitä,
eli mahdollisesti juuri sinua.
Virat toimeksi
Virka ei enää loista samanlaisena kuin ennen. Itse asiassa virkasuhteessa olevat ovat hiukan heikommassa asemassa kuin toimessa olevat. Esim. virassa olevan voi työnantaja yksipuolisesti siirtää toiseen tehtävään tai määrätä varallaoloon.
Turun kaupunki on muuttamassa virat, joissa ei käytetä julkista valtaa, työsopimussuhteisiksi toimiksi.
Asia etenee niin että Henkilöstöasiain palvelukeskuksesta toimitetaan tarvittavat lomakkeet toimialoille.
Työantaja ottaa asianosaisiin yhteyttä ja he solmivat työsopimuksen. Jos työntekijä ei halua allekirjoittaa
työsopimusta, työnantaja voi myös yksipuolisesti muuttaa virkasuhteen, jossa ei siis käytetä julkista valtaa, työsopimussuhteiseksi. Virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteeksi ei muuta henkilön palvelussuhteen ehtoja.
Jos sinulla on kysyttävää työsopimuksesta, jota työnantaja tarjoaa sinulle, ota rohkeasti minuun yhteyttä
ennen allekirjoitusta. Tarkista mm. ettei sopimuksessa ole valmiina sitoumusta varallaoloon, myöskään
koeaikaa ei pidä olla.
Lomalla sairastuminen
Maaliskuusta alkaen työntekijä voi siirtää vuosilomaa tai säästövapaata sairauden takia jo heti ensimmäisestä sairastumispäivästä alkaen. Siirron voit tehdä niiltä lomapäiviltä, joihin olet saanut todistuksen
työkyvyttömyydestä. Koko neljän viikon lomaa et voi siirtää, jos saat lääkärintodistuksen vain viikolle.
Kaupungin ohjeiden mukaan työntekijän on hankittava joko lääkärintodistus tai kaupungin työterveyshuollon työterveyshoitajan kirjoittama todistus (korkeintaan 5 päivää). Eli jos sairastut lomalla, ilmoita
asiasta mahdollisimman nopeasti esimiehellesi ja toimita hänelle hankkimasi todistus. Toivottavasti tästä
kerrotaan tarkemmat käytännönohjeet työpaikkakokouksessasi.
Kehityskeskustelut
Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut ovat yksi yhteistoiminnan muoto. Kaupunki on määritellyt aikataulun keskusteluille. Kaikki keskustelut tulisi olla käytynä ennen kesälomia, jotta syksyllä pystyttäisiin tekemään koulutussuunnitelmat. Kehityskeskusteluja varten on tehty uudet lomakkeet, jotka
löytyvät http://netku/kehityskeskustelu -osoitteesta. Kannattaa jo etukäteen katsoa mitä lomakkeessa
kysytään, jotta olet hyvin varautunut keskusteluun.
Tyky-ranneke
Kaupungin työntekijöille, jotka kuluvana vuonna työskentelevät vähintään 4 kuukautta (ja tuntiopettajat
ainakin 6 tuntia/viikko) jaetaan Tyky-rannekkeita. Olethan käynyt jo hakemassa omasi? Niitä jaetaan
Turku-pisteessä, osoitteessa Puolalankatu 5. Jos työpaikallesi tulee uusi työntekijä, kerrothan myös hänelle rannekkeesta. Tällä hetkellä rannekkeella pääse Turun kaupungin urheilu- ja uimahalleihin, museoihin ja kaupunginorkesterin konsertteihin ja kaupunginteatterin näytöksiin. Tarkemmat tiedot NeTku 
Virkistystoiminta  Tykytoiminta  Tykytoiminta 2014. Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtoselle voi suoraan
antaa palautetta rannekkeen käytöstä.
Uudistamisohjelma
Kaupunginjohtaja lähetti kaikille kaupungin työntekijöille sähköpostin sopeuttamistoimista. Mm. sähköiseen ansiolaskelmaan siirtyminen on yksi säästökeino. Lisää uusia tai vielä käyttöönottamattomia ideoita
säästökeinoista kaivataan. Kuinka usein päivittelemmekään turhauttavia töitämme; on tullut lisää ylimääräisiä hommia, joista ei tiedä ovatko ne edes tarpeen. Nyt on aika rohkeasti kertoa ongelmakohdat ja
mahdolliset ratkaisuideat. Mistä sinun mielestäsi voisi leikata, mitä töitä jättää tekemättä ja miten jotakin
voisi tehostaa. Kerro ideasi eteenpäin esim. esimiehellesi, kaupunginjohtajalle tai minulle. Uudistamisohjelmaan kuuluvat myös työpaikkakokoukset, joissa asiaa käsitellään myös sinun työpaikallasi. Ole siis
aktiivinen meidän kaikkien eduksi!
Elina Kajanto
elina.kajanto@turku.fi, puh. 040 648 2974
PS. Jos luet tätä sähköisenä versiona, huomioitahan että jutussa olevat linkit vievät kaupungin intranettiin. Et voi siis avata niitä kotikoneellasi.
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Peikon tarina
TEHDAS Teatteri
Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku
Teatteri sijaitsee Manillan sisäpihalla, kolmannessa kerroksessa.

sunnuntai 27.4.2014 klo 15 näytös
Eräänä iltana peikkoakka löytää metsästä ihmisvauvan ja vie tämän luolaansa jättäen oman peikkolapsen
tilalle. Ihmiset ottavat metsästä löytämänsä peikkovauvan huostaansa ja kasvattavat sitä omanaan. Peikon elämä ihmisten keskuudessa ei suju aivan mallikkaasti, vaan seurauksena on väärinkäsityksiä, sotkua ja katastrofeja. Vanhemmat pyrkivät sopeuttamaan rakasta peikkoaan ihmisten elämään.
Peikko tekee parhaansa, mutta samalla kaipaa kovasti takaisin korpeen.
Ruotsalaisen kirjailijan Selma Lagerlöfin kertomukseen pohjautuva koko perheen näytelmä tarjoaa kaikille saduista pitäville humoristisen ja koskettavan seikkailutarinan. Eri-ikäisinä peikkoina nähdään lumoavat nukkehahmot. Esityksen käsikirjoittaa ja ohjaa teatterinjohtaja Timo Väntsi.
Ikäsuositus: yli 4v
Kesto 2h (sis. väliajan)

Yhdistys on varannut 57 lippua, jotka myydään varausjärjestyksessä.

Jäsen voi varata neljä (4) lippua 10 euroa/kpl,
lisäliput 12 euroa/kpl.
Varaus muuttuu sitovaksi 10.4.
Lasku lipuista lähetetään sähköpostilla tai postitse,
eräpäivä on 9.4.2014. Liput jaetaan teatterilla ennen näytöstä.

Lippuvaraukset
viimeistään keskiviikkona
9.4.2014:
sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi
puhelimitse 02 - 2517 011

6

JYTY TURKU RY:N JÄSENMAKSUT 2014
Jäsenmaksut voi vähentää verotuksessa. Jyty ilmoittaa puolestasi vuosittain verottajalle
tiedon itse maksamistasi sekä työnantajan perimistä jäsenmaksuista. Sinun kannattaa aina
tarkistaa veroehdotuksesta, että vähennettävät jäsenmaksut ovat oikein.
PROSENTUAALINEN JÄSENMAKSU: 1,19 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
Palkka käsittää päätoimen tai siihen rinnastettavat tulot (palkka, palkkio, korvaus) mukaan
lukien työaikakorvaukset, luottamustehtävästä saatu palkkio, verolliset luontoisedut, lomaraha
ja lomakorvaus. Jäsenmaksua ei suoriteta sivutoimen eikä verottomasta tulosta, kuten päivärahasta ja km-korvauksesta. Jos jäsen saa työttömyyskassan soviteltua työttömyyspäivärahaa
tehdessään osa-aikaisesti/satunnaisesti työtä, tulee palkasta suorittaa jäsenmaksu yhdistykselle.
EUROMÄÄRÄINEN JÄSENMAKSU: 5 euroa/kk
Euromääräistä jäsenmaksua maksaa jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden
(30 päivän) ajaksi on jäänyt vaille palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta.
Palkattomuuden syynä voi olla esim.:
- opiskelu
- perhevapaa (äitiys-, isyys-, hoito- ym. vapaa)
- kuntoutustuki (ent. määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
- karenssi
- asevelvollisuus
- kelan peruspäiväraha
Jäsen ilmoittaa euromääräisen Jyty Turku ry:n toimistoon sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi tai
Jytyliiton nettisivujen lomakkeella tai Jässärin kautta.
Yhdistys lähettää ilmoituksen perusteella euromääräiset jäsenmaksulaskut.
OPISKELIJAJÄSENMAKSU: 36 euroa/vuosi (koskee päätoimista ensimmäistä kertaa Jytyyhdistykseen liittyvää tutkinto-opiskelijaa)
Opiskelijajäsenmaksu maksetaan kahdessa osassa. Viitteet ja jäsenmaksuohjeet lähetetään
opiskelijajäsenelle automaattisesti kaksi kertaa vuodessa.
Kun opiskelija työskentelee säännöllisesti - tarkoitetaan sellaista työtä, joka kerryttää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa - opintojensa ohella, hän maksaa palkasta
yhdistyksen prosentuaalisen jäsenmaksun. Niiltä kuukausilta, joilta opiskelijajäsen on maksanut prosenttijäsenmaksun, ei enää peritä opiskelijajäsenmaksua.
Kun opiskelijajäsen on töissä, hän ilmoittaa siitä opiskelijat@jytyliitto.fi saadakseen ohjeet ja
viitenumerot jäsenmaksua varten.
KANNATUSJÄSENMAKSU: 12 euroa/vuosi (ei voi vähentää verotuksessa!)
Eläkkeelle jäänyt jäsen voi edelleen kuulua yhdistykseen kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä
on oikeus osallistua liiton ja yhdistyksen vapaa-ajantoimintaan, hän saa yhdistykseltä Jytykalenterin 2015 ja hänellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Liittovakuutus
(Ifin vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus) päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana
jäsen jää eläkkeelle. Jos työsuhteen viimeinen päivä oli 31.12.2013, vakuutus päättyi ko. päivänä. Alennukset itse otetuista Ifin jäsenetuvakuutuksista säilyvät ennallaan, mikäli jäsenyys
on voimassa.
Muistathan ilmoittaa yhdistykselle, kun jäät eläkkeelle. Jos työskentelet eläkeläisenä tilapäisesti entisen työnantajasi palveluksessa, irtisano palkkahallinnosta ay-jäsenmaksun valtakirja.
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Kävelykierros:

Romanttinen Turku
tiistaina 27.5.2014 klo 17.00
Kiinnostaako Sinua tehdä kävelyretki turkulaisiin rakkaustarinoihin?
Missä on hyvä pussata ja milloin sekä miten Turussa on 1900-luvun
eri vuosikymmeninä rakastettu?
Kierros alkaa pienen pienestä puistoalueesta Tehtaankadun ja Piispankadun risteyksestä, Turun Tuomiokirkon takaa.
Kuljemme pitkin Turun katuja ja kujia välillä pysähdellen.
Kierroksen pituus on noin 7 km ja se päättyy Samppalinnanmäelle,
jossa pidämme pienen piknikin, romanttiseen tyyliin.
Osallistumismaksu on 5 euroa/hlö (laskutetaan etukäteen), hintaan
sisältyy myös pikniktarjoilu. Kierros on tarkoitettu vain jäsenille.
Ilmoittautumiset jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 – 2517011.
Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä!
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kouluttaa
Jytyn koulutuksen kotisivut: www.jytyliitto.fi > AJANKOHTAISTA > Koulutus

Henkilöstön edustajien koulutus
Jyty järjestää henkilöstön edustajille eli luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yhteistoimintaelinten jäsenille sekä heidän varaedustajilleen monipuolista koulutusta. Koulutus on
palkallista sopimuskoulutusta eli työnantaja maksaa palkan kyseisiltä koulutuspäiviltä ja liitto
kaikki kurssikustannukset (matkat, ruokailut, majoituksen ja opetuksen).

Viikonloppukurssit
Jyty haluaa tarjota kouluttautumismahdollisuuden myös muille kuin luottamustehtävissä oleville jäsenilleen. Tarjolla on ammatillisia opintopäiviä, koulutusta yhdistysaktiiveille, työhyvinvointia ja nuorille sekä uusille jäsenille suunnattuja kursseja.
Viikonloppukurssit ovat palkattomia ja kustannuksista vastaa pääsääntöisesti yhdistys (kokonaan tai osittain), ammatillisten opintopäivien kustannuksiin osallistuu usein myös työnantaja.
Nuori jytyläinen ja Enemmän irti Jytystä ovat maksuttomia.
Koulutuskalenteri löytyy liiton kotisivuilta www.jytyliitto.fi >AJANKOHTAISTA > Koulutus
Koulutuskalenterista selviää, minne kunkin kurssin osallistumislomake lähetetään.
Jos yhdistykseltä haetaan tukea kurssikurssikustannuksiin, ilmoittautumislomake
lähetetään yhdistyksen koulutusvastaavan kautta. Tuesta päättää yhdistyksen hallitus,
joten ilmoittautumislomakkeet tulee lähettää niin, että ne ehditään käsitellä yhdistyksen hallituksessa ennen kurssin ilmoittautumisajan päättymistä: hallituksen kevääksi sovitut kokouspäivät: ma 24.3., ti 22.4. ja ma 19.5.

Jyty Turku ry:n koulutusvastaava on yhdistyksen toimistonhoitaja Mirja Hasko.
Ilmoittautumislomakkeet voi laittaa postissa
JYTY TURKU RY
YLIOPISTONKATU 37 A 56
20100 TURKU
tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteella
jytyturku@pp.inet.fi.
Kysy tarvittaessa lisätietoja puh. 02 - 2517 011.
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Jyty Turku ry:n hallitus 2014:
Puheenjohtaja Sirpa Nypelö, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Jäsen
(henkilökohtainen varajäsen)
Timo Eklund, Turun Satama Oy
(Jaana Hellman, Turun Kaupunkiliikenne Oy)
Jaana Järvinen, Turun kaupunki, Konsernihallinto
(Maarit Helle, Turun kaupunki, Konsernihallinto)
varapuheenjohtaja Sari Kaarttinen, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
(Taru Marjamäki, Turun kaupunki, Sivistystoimiala)
Leena Marttila, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
(Mikko Poikela, Turun kaupunki, Konsernihallinto)
Timo Pietilä, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
(Sari Paju, Mainio Vire Oy)
Maiju Sinisalo, Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy
(Sari Heinonen, Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos)
Arja Suutari, Turun kaupunki, Konsernihallinto
(Anita Leino, Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy)
Hilkka Varho, Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos
(Tuula Aali, Turun kaupunki, Sivistystoimiala)
Outi Virtanen, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
(Ruut Suomela, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala)
luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.jytyturku.fi > Luottamusmiehet 2013 - 2016

-uutisia Turun seudulta sähköistyy
Tiedote Jyty-uutisia Turun seudulta ilmestyy tästä numerosta lukien vain sähköisesti. Tiedotteen ilmestymisestä lähetetään jäsenille sähköpostia. Tiedotteet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Tule iloiseen joukkoomme!
Neulekerho kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona
(kesä-heinäkuuta lukuun ottamatta) klo 16.30 Jyty Turku ry:n toimistossa,
Yliopistonkatu 37 A 56, 2. kerros.
Ota omat langat ja puikot mukaan! Ilmoittautumista ei tarvita.
Neulekerho kokoontuu: 5.3.2014, 2.4.2014, 7.5.2014
Neulekerholle voit halutessasi lahjoittaa ”nurkissa pyörivät” ylimääräiset, käyttämättömät lankakerät!
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Jyty-kalenteri 2015
Jyty Turku ry kustantaa jäsenilleen Jyty-taskukalenterin vuodelle 2015.
Jos et halua ensi vuoden kalenteria, ilmoitathan siitä viimeistään 31.5.2014
jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02-2517 011.

Uutta:
1.1.2014 alkaen opiskelijat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi, jolloin heillä ovat käytössään
kaikki yhdistyksen jäsenedut sekä he ovat vaalikelpoisia yhdistyksen luottamustoimiin.

Kysyttävää? Vastaamme mielellämme!

Jos sinulla on kysyttävää jäsenmaksuista tai muista jäsenyyteen liittyvistä
asioista, ota yhteyttä 02 – 2517 011 tai jytyturku@pp.inet.fi.

Jyty Turku ry
Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku
Toimistonhoitaja
Mirja Hasko
Puh. 02 - 2517 011
jytyturku@pp.inet.fi

(liittyminen, jäsenkortit,
yhteystietojen muutokset,
yhdistyksen vaihto, työnantajan vaihto,
palkaton aika, eläkkeelle jäänti,
eroaminen, jäsenmaksut, yms.)

Pääluottamusmies, Turun kaupunki
Elina Kajanto
Puh. 040 648 2974
elina.kajanto@turku.fi

Jytyn Lounais-Suomen aluetoimisto
Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 Turku
alueasiamies Kimmo Hollmén, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi, puhelin 020 789 3771
järjestöasiamies Merja Kantonen, merja.kantonen@jytyliitto.fi, puhelin 020 789 3770

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Palvelunumerot avoinna ma - pe klo 9 -15:
020 789 3700 - työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla
020 789 3710 - työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla
020 789 3763 - opiskelijat, nuoret
020 690 069 – työttömyyskassa
Puheluiden hinnat:
Kiinteästä lankaverkosta: 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/minuutti
Matkapuhelimesta: 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/minuutti

