-uutisia
Turun seudulta 2/2018
Jyty Turku ry:n tiedote

24.10.2018

pidetään torstaina 13.12.2018 klo 17.30 alkaen
Original Sokos Hotel Hamburger Börsin Regina-kokousosastolla,,
osoite Kauppiaskatu 6, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. sivu 2).
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä (eläkeläisjäsenet) on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Tule mukaan päättämään yhteisistä asioista!
Tervetuloa!
Hallitus
Syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut kirjalliset ALOITTEET, mikäli mahdollista,
päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan hallitukselle viimeistään 13.11.2018 joko
sähköpostitse jytyturku@pp.inet.fi tai postissa osoitteella Jyty Turku ry, Yliopistonkatu 37 A
56, 20100 Turku. Viestin aiheeksi/kirjekuoren päälle Aloite syyskokoukselle 2018.
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SYYSKOKOUKSESSA 13.12.2018 KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
ASIAT:
 päätetään, käyttääkö jäsenyhdistys liiton sääntöjen 12 §:n mukaista
mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään kannatusjäsenmaksun
suuruudesta ja vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen
huomioon 8 §:n säännökset,
 määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien sekä
muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten
korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,
 vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma,
 valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,
 valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden
henkilökohtaiset varajäsenet,
 valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tai yksi
tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei
varatilintarkastajaa valita.
 käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
 päätetään muista kokoukselle esitetyistä
asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Syyskokouksen
esityslista
löytyy yhdistyksen
kotisivuilta
www.jytyturku.fi
20.11.2018 lukien.

Heti syyskokouksen
jälkeen alkaa
JÄSENILTA
OHJELMA: Ajankohtaiskatsaukset, iltapala.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset syyskokoukseen & jäseniltaan viimeistään tiistaina 27.11.2018 yhdistyksen kotisivuilla olevalla
SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA tai sähköpostitse jytyturku@pp.inet.fi.
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Yhdistyksen puheenjohtajan tervehdys
Satavuotias Jyty Turku ry
Tänä Jytyn juhlavuonna on ylistetty perustajajäseniä ja 100 toimintavuotta. Toukokuussa juhlittiin
näyttävästi Marina Palacen juhlatilassa satapäisen juhlayleisön läsnä ollessa. Jytyn juhlaliput liehuivat ylväästi juhlaviikolla kaupungintalon edessä Aurajoen rannassa. Jytyn aktiiveja oli keskustan
kävelykadulla esittelemässä Jytyn toimintaa kahtena aurinkoisena päivänä. Esittelypisteeseen oli
kerätty tietoa eri ammattiryhmistä. Esittelijöillä oli päällään nostalgiset työasut vuosien varrelta.
Kesäisen lämpimänä toukokuun lauantaina iltajuhlassa saimme kuulla arvokkaat apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen ja Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen tervehdykset. Kauniiksi koristellussa juhlasalissa nautimme ohjelmasta ja herkullisesta illallisesta. Kiitos juhlan järjestämisestä ja onnistumisesta kuuluu juhlatoimikunnalle.
Yhdistyksemme vireä virkistystoimikunta on tämänkin vuoden aikana järjestänyt monenlaisia tilaisuuksia jäsenistölle. Aktiiviset virkut kokoontuvat säännöllisesti ideoimaan tapahtumia ja ovat täten
yhdistyksemme toiminnan oleellinen osa. Olethan käyttänyt hyödyksesi jäsenedun ja osallistunut
järjestettäviin tapahtumiin. Virkut toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan ideoimaan ja järjestämään mukavia tapahtumia.
Iso kiitos kuuluu toimistonhoitajallemme, joka ahertaa yhdistyksemme toimistolla. Hänen ammattitaito ja pitkä kokemus yhdistyksemme asioiden hoitajana on todella arvokasta. Hän on vuosien
saatossa hoitanut talousasioita, tiedotusta, laatinut esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä avuliaasti auttanut ja opastanut jäseniämme erinäisissä kysymyksissä.
Turun kaupungin pääluottamusmies Elina Kajanto on ollut ansiokkaasti johtamassa jäseniemme
edunvalvontaan liittyvää toimintaa jo viiden vuoden ajan. Kiitos Elina hyvästä työstä. Kiitos myös
yhtiöissä toimiville pääluottamusmiehille hyvästä työstä.
Yhdistyksemme jäsenistöstä on kiitettävästi löytynyt edunvalvonnan luottamustehtäviin edustajat.
Luottamusmiehiä ja työnantajan yhteistyötoimikuntien jäseniä tarvitaan aktiivisen toiminnan ylläpitämiseksi. Jyty Turku ry:n hallitus muisti juhlavuoden kunniaksi aktiiveja lahjakortilla.
Kuten viimeaikaisesta uutisoinnista voimme todeta, ammattiliiton toimintaa tarvitaan edelleen.
Työntekijöiden on mahdollista vaikuttaa osallistumalla. Ammattiyhdistystoimintaan osallistumalla
on mukana toiminnassa, jossa on mahdollista saada oma ja kollegan mielipide kuulluksi. Liittomme
järjestää koulutuksia, joihin yhdistyksen jäsenenä on mahdollista osallistua.
Jytyn luottamusmiesvaalit järjestetään marraskuun aikana. Luottamusmieskausi on 2019 – 2020.
Voit asettua luottamusmiesehdokkaaksi täyttämällä ehdokassuostumuslomakkeen, joka tulee toimittaa joko sähköpostitse tai postitse Jyty Turku ry:n toimistoon 12.11.2018 mennessä.
Yhdistyksemme jäsenet työskentelevät hyvin monenlaisilla työnantajilla. Jos saman työnantajan
palveluksessa on kaksi tai useampi jytyläinen, on syytä valita luottamusmies edustamaan henkilöstöä mahdollisia neuvotteluja varten. Yhdistyksemme nettisivuilta löydät 2017 - 2018 kauden luottamusmiehet ja lomakkeen, jolla voit itse asettua luottamusmiesehdokkaaksi. Lisätietoja voi kysyä
yhdistyksen toimistosta 02-2517 011 tai jytyturku@pp.inet.fi.
Juhlavuoden teema on Vaikuttava menneisyys – Valoisa tulevaisuus. Yhdistyksemme viisaat perustajat ovat olleet rakentamassa maahamme ammattiliittotoimintaa sata vuotta sitten. Sata vuotta
on toimittu aktiivisesti työntekijöiden etuja ajaen. Yhdistyksellämme on mahdollisuudet jatkaa valoisaan tulevaisuuteen. Olethan sinäkin mukana toiminnassamme luomassa valoisaa tulevaisuutta.

Sari Kaarttinen
Jyty Turku ry:n puheenjohtaja
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Turun kaupungin pääluottamusmiehen
ajankohtaiset
Pääluottamusmiehen työntäyteinen syksy
Epäpätevyysalennus-sana tuli tutuksi monelle, kun YLE uutisoi perusteettomista epäpätevyysalennuksista kuntapuolella. Jatkossakin on muistettava, että samasta työstä tulee
saada sama tehtäväkohtainen palkka. Jos palkka on pienempi, tulee työtehtävienkin olla
erilaiset. Tämä tulee selvittää työntekijälle työsopimusta tehtäessä, esim. erillisellä liitteellä. Tehtävien erilaisuus tulee ilmi myös tehtävänkuvauslomakkeilla.
Palkkasaatavat vanhenevat 2 vuoden jälkeen työsuhteen loppumisesta. Jos työsuhde on
edelleen voimassa, palkkasaatavia saa 5 vuoden takaa, virkasuhteessa oleva 3 vuoden
takaa. Kannattaa siis tarkistaa palkkakuitti mahdollisimman pian ja ottaa tarvittaessa yhteyttä esimieheen, pääluottamusmieheen, liittoon.
Tuleeko lisää palkkaa? Parhaillaan pääluottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa paikallisesta järjestelyerästä. Tarkoitus on, että erällä korjataan tehtäväkohtaisten palkkojen vinoumia. Tehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävänkuvasta tehtyyn työn vaativuuden arviointiin (TVA). Tehtävänkuvauslomake on syytä pitää ajan tasalla. Työnantaja
haluaa järjestelyerästä laittaa osan myös henkilökohtaisiin lisiin. Henkilökohtaisen lisän
saa työnsuorituksen arvioinnin perusteella (TSA). TSA-lomakepohjaa päivitetään parhaillaan. Esimiehesi tulisi arvioida myös suoriutumisesi työtehtävissäsi. Arvio tulee antaa tiedoksi työntekijälle.
Yhdistyksemme on kiinnittänyt erityistä huomiota neuvotteluissa toimistotehtävien jatkuvaan vaatimustason nousuun, lastenhoitajien perusteettomaan minimipalkkaan, erityisesti
hyvinvointitoimialalla erilaisten ohjaajien vaihteleviin tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja kotihoidon rekrytointiongelmiin. Mitään suuria summia ei ole jaettavissa, mutta jotain kuitenkin.
Mahdolliset korotukset tulevat maksuun ensi vuoden puolella.
Tuloksellisuuserä maksetaan tammikuussa kaikille, jotka ovat olleet kaupungin palveluksessa 3.9.-18.11.2018 ja saaneet palkkaa vähintään yhtenä päivänä. Jos olet ollut esim.
opintovapaalla ko. aikana, tuloksellisuuserää et saa. Erän suuruus on 9,2 % omasta marraskuun varsinaisesta palkasta. Tuloksellisuuserän saa tammikuussa, vaikka ei olisi enää
esim. tammikuussa kaupungin palveluksessa.
Positiivinen rakennemuutos näkyy kaupungin talousarviossa, jossa esitetään henkilötyövuosia (htv) lisää. Aikaisemmin kaupunki on rajusti vähentänyt henkilötyövuosi (eli työntekijöitä), mutta nyt suunnitellaan henkilöstöä palkattavan lisää, lähinnä hyvinvointitoimialalle ja keskitettyihin palveluihin. Hyvä, jos näin saamme suurta työtaakkaamme vähennettyä.
Vuoden loppu tarkoittaa kaupungilla usein myös liikkeenluovutuksia. Tällä kertaa kaupungin työterveyshuolto on tarkoitus jakaa kahdeksi yhtiöksi 1.1.2019 alkaen. Toinen yhtiö
myy palveluja yrityksille ja toinen kunnille ja mahdollisesti maakunnalle, jos/kun sellainen
on tulossa. Vaikka yhtiöitä perustetaan ja niihin siirretään työterveyshuollon henkilöstö,
samat palvelut saamme samasta paikasta ensi vuonnakin. Pitemmällä tähtäimellä palvelut
voivat jopa parantua.
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Luottamusmieskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Siispä marraskuussa on aika järjestää vaalit, joissa valitaan luottamusmiehet vuosille 2019-2020. Jos sinua hiukankin kiinnostaa työntekijöiden etujen hoitaminen ja olet halukas osallistumaan työaikana liiton järjestämiin erinomaisiin koulutuksiin, asetu rohkeasti ehdolle. Vaaleista tarkemmin yhdistyksemme nettisivuilla.
Samalla tässä on aika kiittää. Kiitos kaikille yhteydenotoistanne! Moniin asioihin on saatu
selvyys, jotkut asiat hiukan junnaavat paikoillaan ja muutama asia on vielä muuten vaan
kesken. Pääluottamusmies tekee parhaansa, joten aina kannattaa ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen, jos työsuhdeasiat askarruttavat.
Mukavaa syksyn hämärää ja joulun odotusta kaikille!
Elina Kajanto
Turun kaupungin pääluottamusmies
puh. 040 648 2974

STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan järjestämä perinteinen
STTK-RISTEILY, VIKING GRACE

Lähtö:
Paluu:

Turun satamasta perjantaina 7.12.2018 kello 20:55
Turun satamaan lauantaina 8.12.2018 kello 19:50

Hinta- ym. tiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.matkapojat.fi/sttk
SOTEsta ja muista ajankohtaisista aiheista…
Perjantai 7.12.2018
21.00 - 21.45

Tervetulotilaisuus, Kokoustilassa kannella 9
Kuohuvaa juomaa ja pientä suolaista hyvässä seurassa.
Kalle Leinonen, STTK, Varsinais-Suomi aluejohtokunta

Lauantai 8.12.2018
Kokoustilat varattu kello 10-14
10.00

Tervetuloa,
Kalle Leinonen, aluepuheenjohtaja STTK, Varsinais-Suomi
Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy
Buffet Aurora ravintolan joulupöytä on katettuna, tarjoten nautinnollisia makuelämyksiä
- Vapaata ohjelmaaHUOM ! – Ohjelmassa olevat ajat Suomen aikaa!

Lämpimästi tervetuloa STTK:n V-S aluetoimikunnan järjestämälle risteilylle!
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Terveiset Arkean pääluottamusmieheltä
Syksy on alkanut tavalliseen tapaan, tai ei niinkään tavalliseen sittenkään.
Arkea on jakautumassa kahteen, toinen on Inhouse-yhtiö Kaarea ja toinen
markkinaehtoinen Arkea. Kaarea toimii kilpailutuksen ulkopuolella ja tuottaa
samoja palveluja kuin Arkeakin. Tämä muutos aiheutuu Sote- ja maakuntauudistuksesta, kuten monien muidenkin jakautumisesta.
Nyt on käynnissä Yt-neuvottelut ja liikkeenluovutusneuvottelut. Marraskuussa
Arkean yhtiökokous päättää asian ja sitten alkaa todellinen työnteko, tällä
hetkellä kaikki on vasta valmistelevaa ja ei julkista tietoa. Monia varmasti askarruttaa tuleva, mutta tällä Yt-neuvottelulla ei ole henkilöstövähennys tarvetta.
Monet Arkealle siirtyneistä työntekijöistä ovat liikkeenluovutuksen kokeneet ja
muistavat/tietävät sen epätietoisuuden tunteen ja nyt tiedämme muutkin sen;
odottavan aika on pitkä.
Palkkausjärjestelmää ei vielä ole saatu käyttöönottovalmiiksi, mutta valmistelua jo käyty. Samoin neuvottelut järjestelyvaran jakamisesta ovat vasta alkumetreillä.
Luottamusmiesvaalit käydään tämän vuoden aikana ja toivottavasti myös
Kaarean osalta, jotta vuoden alusta on toimivat työsuojelu- ja luottamusorganisaatiot.
Intrassa on viimeisimmät tiedot asioiden kulusta, käykää tutustumassa.
Olkaa yhteydessä, jos joku asia askarruttaa, selvitetään se yhdessä.
Mukavaa syksyn alkua,
Maiju Sinisalo
pääluottamusmies, Jyty Turku ry, Arkea
maiju.sinisalo@arkea.fi
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Etsimme ehdokkaita seuraaville paikoille:
TURUN KAUPUNKI






pääluottamusmies
sivistystoimiala: kaksi (2) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
hyvinvointitoimiala: kolme (3) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
vapaa-aikatoimiala: luottamusmies ja varaluottamusmies
konsernihallinto, palvelukeskukset, kaupunkiympäristötoimiala ja pelastuslaitos: kaksi (2) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
MUUT TYÖNANTAJAT
Voimassa olevien työehtosopimusten mukaan Jytyllä on oikeus asettaa luottamusmies seuraaville työnantajille:
Arkea Oy
Auralan Setlementti ry
Konstföreningen i Åbo-Turun Taideyhdistys ry
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry
Raision kaupunki
Turku Science Park Oy Ab
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Turun Kaupunginteatteri Oy
Turun Kaupunkiliikenne Oy
Turun Satama Oy
Turun Vesihuolto Oy
TVT Asunnot Oy
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Toimikausi
1.1.2019 – 31.12.2020
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat ko. työnantajan palveluksessa
ja ovat antaneet suostumuksensa luottamusmiesvaaliehdokkaaksi.

Ehdokasasettelu
Asetu ehdolle toimittamalla ehdokassuostumuslomake
viimeistään maanantaina 12.11.2018.
joko sähköpostin liitteenä osoitteella jytyturku@pp.inet.fi, viestin aiheeksi
Vaalitoimikunnalle,
tai postitse osoitteella Jyty Turku ry, Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 37 A 56,
20100 Turku.
Ehdokassuostumuslomakkeet löytyvät Jyty Turku ry:n kotisivuilta
osoitteesta

www.jytyturku.fi > Luottamusmiesvaalit 2018
Mikäli ehdokkaita kutakin luottamusmiespaikkaa kohti asetetaan vain yksi,
syntyy sopuvaali. Jos asetetaan useampia ehdokkaita, suoritetaan marrasjoulukuun vaihteessa vaali, jossa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi.

Äänioikeus
Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat vaalin toimittamisajankohtana työnantajaan palvelussuhteessa. Virkavapaalla tai
työlomalla olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja. Mikäli luottamusmiesten toimialue on rajattu, äänioikeutettuja ovat vain ne jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa.
Vaalitoimikunta

Ennakkotietojen mukaan Kunnan Taitoa Oy:ssä luottamusmiesvaalit pidetään
vasta vuoden 2019 puolella.
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JYTY TURKU VIRKISTYY:
Voit osallistua enintään kahteen seuraavista virkistystapahtumista:
Teatteri Akseli: Kolme sisarta 20.10.
Taito Varsinais-Suomi: Joulupaja (tonttupaja) 21.11.
Ravintola Viinille: Kuohuviinimaistajaiset 23.11.
Taito Varsinais-Suomi: Joulupaja (lumisydän tai lumitähti) 4.12.
Bloomworks: Joulukranssipaja 11.12.
Bloomworks: Joulukranssipaja 12.12.
Mikäli tilaa jää, voi osallistua useampaankin tapahtumaan!

TONTTUPAJA
Keskiviikkona 21.11.2018 klo 17.30 - 19.00
Paikka: Taitokeskus Turku, Vanha Suurtori 3, Turku
Pajassa valmistetaan tonttu, jolle ommellaan lakki ja
valmistetaan parta juuttinarusta tai tervatusta narusta,
nenäksi puuhelmi.
Yhdistys maksaa kurssimaksun,
jäsen maksaa materiaalikulut 10 euroa/tonttu.
Jäseneltä laskutetaan etukäteen 10€ (yhden tontun materiaalikulut).
Mikäli tekee kurssilla useamman tontun, yhdistys lähettää myöhemmin lisälaskun.
Mukaan mahtuu 20 jäsentä.
Kurssi toteutuu, mikäli vähintään 7 ilmoittautuu 6.11. mennessä.

Ilmoittautumiset viimeistään 6.11 TÄSSÄ
HUOM! Ilmoittautumislomake aukeaa 25.10.
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KUOHUVIINIMAISTAJAISET
Aika: perjantai 23.11.2018 klo 18.00 alkaen
Paikka: Ravintola Viinille, Humalistonkatu 6, Turku
Vertaillaan keskenään eri menetelmillä valmistettuja kuohuviinejä, sekä Euroopan tuotantoa uuteen maailmaan. Prosecco Italiasta, valkoinen Cava Espanjasta, Riesling-kuohuva
Saksasta, Sauvignon Blancista valmistettu kuohuva Uudesta-Seelannista ja tietenkin aito
Samppanja. Arvioidaan myös muita kuohuviinejä suhteessa Samppanjaan. Mikä tekee
Samppanjasta kuohuvien kuninkaan?

Osallistumismaksu 28 euroa/yhdistyksen jäsen sisältää:
* 5 erilaista kuohuviiniä Euroopasta ja uudesta maailmasta päätyen Samppanjaan
* Kuohuviin sovitetut neljän lajin runsaat juustotarjottimet, joista jokainen voi leikata mieleisiään
* Hedelmiä ja lisukkeita
* Vaaleaa leipää
* Sommelierin alustus ja ohjattu pruuvi

Mukaan mahtuu 35 jäsentä. Toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.11.2018 TÄSSÄ

JOULUPAJA: Lumisydän tai lumitähti
Aika: tiistai 4.12.2018 klo 17.30 – 19.45
Paikka: Taitokeskus Turku, Vanha Suurtori 3, Turku
Kurssilla muotoillaan metalliverkosta pellavamassassa dipattava
sydän tai tähti. Toivomus: ota omat pihdit ja sivuleikkurit mukaan!
Jyty Turku maksaa kurssin, jäsen maksaa materiaalikulut
15 euroa (laskutetaan etukäteen).
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Paja toteutuu mikäli vähintään 7 ilmoittautuu.

Ilmoittautumiset viimeistään 19.11. TÄSSÄ
HUOM! Ilmoittautumislomake aukeaa 25.10.
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JOULUKRANSSIPAJAT
Kurssilla valmistetaan jouluinen ovikranssi.
Materiaalina käytetään erilaisia havuja, varpuja ja risuja.
Omat työhanskat voi ottaa mukaan.
Osallistujille tarjotaan kahvia, teetä ja keksejä.

Joulukranssipajat:
ti 11.12.2018 klo 17.30 – 19.00
ke 12.12.2018 klo 17.30 – 19.00
Paikka: Bloomworks kukkapalvelu, Vähäheikkiläntie 56 C, Turku
Jäsenhinta 15 euroa/paja.
Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta/paja.
Paja toteutuu mikäli vähintään 7 osallistujaa/paja.

PAJA 11.12. ilmoittautumiset viimeistään su 11.11. TÄSSÄ
PAJA 12.12. ilmoittautumiset viimeistään su 11.11. TÄSSÄ
HUOM! Ilmoittautumislomakkeet aukeavat 25.10.

Muistathan ilmoittaa jäsenyystiedoissasi tapahtuneet muutokset (palkattomat ajat, eläkkeelle jäämisen, työnantajan vaihtumisen yms.)
yhdistykselle sähköpostilla
jytyturku@pp.inet.fi,
puhelimitse 02 – 2517 011 tai Jässärissä!
Osoitepäivityksen saamme suoraan väestötietojärjestelmästä, ellet ole tehnyt osoitteen luovutuskieltoa.
Kun jäät eläkkeelle, muistahan ilmoittaa siitä
yhdistykselle, emme saa tietoa muuta kautta!
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Miltä työelämä näyttää, kun tämän päivän lapset ovat työikäisiä? Tulevaisuutta on vaikea
ennustaa, mutta me Jytyssä haluamme, että töissä on hyvä olla – nyt ja tulevaisuudessa.
Olemmehan toimineet jo sata vuotta valoisan työelämän puolesta. Käy lukemassa mitä
kaikkea Jyty tekee valoisan työelämän eteen:

Jyty 100: Mitä Jyty tekee valoisan tulevaisuuden puolesta?

Jyty Turku ry
Yliopistonkatu 37 A 56 20100 Turku
02 – 2517 011, jytyturku@pp.inet.fi
www.jytyturku.fi

