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KOKOUSKUTSU
Jyty Turku ry:n kevätkokous pidetään
keskiviikkona 15.4.2015 klo 17.00 Turun Seudun
Osuuspankin Optio-kokoustilassa, Brahenkatu 11 D
(3. krs.), 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 tappion peittämisestä,
päätetään miten kokouskutsut julkaistaan,
käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n
säännökset.

Lisäksi
 ajankohtaiskatsaus
 pankin puheenvuoro; aiheena edunvalvontavaltuutus
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä (eläkeläisjäsenet) on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi viimeistään
keskiviikkona 8.4.2015
jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 - 2517 011.
Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiasi/ruokavaliosi.

Tervetuloa!
Hallitus
Kokouksen esityslista liitteineen löytyy yhdistyksen
kotisivuilta www.jytyturku.fi 24.3.2015 lukien.
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Puheenjohtajan terveiset
Järjestötyö vaatii vapaaehtoistoimintaa. Teemme työtä yhdistyksemme eduksi omalla ajalla ja
palkattomana. Tähän vapaaehtoisuuteen löytyy jokaiselta oma kutsumuksensa, henkilökohtainen valinta ja arvomaailma. EU:n jäsenmaista Suomi sijoittui vapaaehtoistyön osallistumisaktiivisuuden perusteella toiseksi korkeimpaan kategoriaan, jossa keskimäärin 30–39 % aikuisväestöstä osallistuu vapaaehtoistyöhön. Se on kunniallinen sijoitus, mutta aina lukuja voidaan
parantaa.
Helsingin yliopiston tutkimuksessa on pyritty arvioimaan vapaaehtoistyön kansantaloudellista
vaikutusta vertaamalla vapaaehtoistyötä siihen, millä kustannuksilla vastaava toiminta tapahtuisi julkisen sektorin toimesta. Vertailussa oli neljä isoa järjestöä Suomessa; MLL, 4H-liitto,
Punainen risti ja Pelastusalan keskusjärjestö. Näiden järjestöjen keskimääräinen vapaaehtoistyön tuntimäärä oli noin 2,7 miljoonaa tuntia vuodessa. Tutkimustietojen perusteella arvioitiin
vapaaehtoistyön euromääräinen arvo ja kansantaloudellinen vaikutus, mikä oli keskiarvoltaan
132 miljoonaa euroa järjestöltä vuodessa. Vapaaehtoistyön rahallinen arvo on siis huomattava
ja korostaa järjestöjen vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnassamme.
Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä ja asuinpaikasta riippumatta kykyjensä, aikataulunsa ja voimavarojensa mukaan. Suomalaisista lähes puolet osallistuikin johonkin vapaaehtoistyöhön. Hienoa on lisäksi se, että neljä viidestä on kiinnostunut vapaaehtoistyöstä. Suomessa vapaaehtoistyö on laaja-alaista, ja monipuolisesti kukin voi valita oman kiinnostuksensa
kohteen.
Vapaaehtoistyöhön liittyy välittäminen, se että pitää ihmistä tai asiaa tärkeänä. Välittäminen
on aktiivista toimintaa ja huolenpitoa toisesta osapuolesta. Jokaisen meistä tulisi silloin tällöin
kysyä itseltään, mitkä asiat ovat tärkeitä, mistä välitän. Suomalaiseen kulttuuriin liittyy perinteisesti välittäminen ja ’kaveria ei jätetä’ -mentaliteetti. Tämän ajattelutavan ja arvomaailman
soisi yhä uudelleen voimistuvan. Yhteiskunta ja sen peruspilarit ovat sen näköisiä kuin sen
asukitkin. Vapaaehtoistyöllä voimme vaikuttaa hyvinvointiimme niin työssä kuin työn ulkopuolella.
Vuorovaikutus, jossa osapuolet suhtautuvat toisiinsa ja kohtelevat toisiaan samalla tavalla,
sisältyy olennaisesti välittämiseen ja vapaaehtoistyöhön. Vastavuoroisuudessa niin toiminta
kuin hyödytkin kohdistuvat sekä itseen että toiseen. Vapaaehtoistyö on sinällään vastikkeetonta vuorovaikutusta, jolloin yksilön vaikuttimena ei ole minkäänlainen vastapalvelus vaan sisäinen palkkio kuten mielihyvä teosta ja mahdollisuus vaikuttaa. Hyvän yhteistyön syntymiseksi
tarvitsemme juuri tätä vuorovaikutusta.
Vanha afrikkalainen sananlasku toteaa, että lapsen kasvattamiseen vaaditaan koko kylä. Pidetään tämä mielessämme ja osallistutaan entistä innokkaimmin yhteisten asioiden hoitamiseen
ja paremman yhteiskunnan rakentamiseen. Mikäli olet kiinnostunut Jyty Turku ry:n toiminnasta, ota yhteyttä toimistoomme.
Jyty Turku ry:ssä olemme innokkaina järjestämässä kevään tapahtumia jäsenillemme; kevätkokous pidetään 15.4.2015, Virkut ovat suunnitelleet tämän vuoden tapahtumiksi mm. Mindfulnessia, kankaanpainantaa, kävelykierroksia, luontoretken ja teatterimatkan. Kaikki jäsenemme ovat tapahtumiin tervetulleita. Seuraa tapahtumailmoituksia nettisivullamme.
Aidointa välittäminen on silloin, kun siihen yhdistyy auttaminen ja teot. Välittäminen kantaa ja
antaa. Tehdään yhdessä yhdistyksemme vapaaehtoistoiminta näkyväksi.
Iloista ja toimeliasta kevättä!
Sirpa Nypelö
sirpa.nypelo@turkuamk.fi
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Turun kaupungin pääluottamusmiehen terveiset

Säpinää Turun kaupungin työpaikoilla?
Kunta10-kysely
Kunta10-tulokset on julkaistu ja ne tulee käsitellä jokaisessa yksikössä. Kokonaisuuksina kyselyssä on työ,
työyhteisö, johtaminen ja työssä jatkaminen. Tulokset myös analysoidaan ja purkutilaisuuksiin on tarjolla
tukea strategisesta HR:stä ja työpsykologeilta. Hyvä kohtelu Turun kaupungin työpaikoilla –ohje on tarkoitus
päivittää ja asiasta tiedotetaan koko henkilöstöä. Lisäksi lisätään koulutusta työpaikkakiusaamisen puuttumiseen. Väkivaltariskit hallintaan –ohje on tarkoitus uudistaa ja tavoitteena on että ilmeisen väkivallan uhan
työpisteissä on kirjallinen toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle.
Henkilöstöraportti
Kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2014 on valmistunut. Tällä hetkellä se löytyy Joutsenetistä kaupungin
yhteistyötoimikunnan pöytäkirjasta 3.3.2015. Toivottavasti siitä uutisoidaan laajemminkin. Se on tällä kertaa
mukavan luettava ja sisältää erilaista tilastotietoa henkilöstön määrästä ja rakenteesta, työhyvinvoinnista,
palkasta ja palkitsemisesta.
Jatkuuko säästökuuri?
Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 on positiivinen, eli ylijäämäinen. Osa syntyneistä säästöistä on pysyviä,
mutta osa on kertaluontoisia. Henkilöstökulut alittivat budjetin 11 miljoonalla eurolla. Palkkamenojen lisäksi
eläkekulut olivat budjetoitua pienemmät. Onko kiristetty jo liikaa vai löytyykö jostain vielä ns. löysää? Joka
tapauksessa ennustetaan, että vuosi 2016 on kaupungin tulojen suhteen vielä vaikeampi, joten säästöjä on
löydettävä. Kun säästöjä tehdään jo vuonna 2015, ei vuoden 2016 kiristysten pitäisi olla niin suuret.
Kaupungin toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset
Kaupunki on etsinyt säästöjä tekemällä toimintoanalyysin ja sen perusteella toimenpide-ehdotuksia. Listalla
on taas paljon ehdotuksia, jotka vaikuttavat työntekijöihin ja työntekoon. Näin ollen monelle teistä pitäisi tulla
kutsu työpaikkakokoukseen, jossa toimenpide-ehdotuksia käsitellään. Kaikki toimenpide-ehdotukset eivät
välttämättä toteudu: jos todetaan ettei ehdotus ole toteutuskelpoinen tai jos esim. kaupunginvaltuusto päättää toisin.
Mahdollisia muutoksia palkkoihin 1.7.2015 alkaen
Suurimman osan vakanssit on laitettu ns. palkkahinnoittelukohtiin, joihin on määritelty peruspalkka. Peruspalkka on sama kuin vähimmäispalkka. Valtakunnallisesti on sovittu hinnoittelukohtien muutoksista, jonka
mukaan esimerkiksi toimistoalan hinnoittelukohdan peruspalkaksi on määritelty 2.000,00 €. Näin ollen meiltäkin poistuu toimistoalalta alle kahden tonnin palkkalaiset. Hyvä niin! Myös esim. hinnoittelukohtiin
04SOS050 ja 05KOU010, jossa on suurin osa koulunkäyntiavustajista, tulee joidenkin kymppien peruspalkan
korotuksia. Muutoksessa myös suurin osa ns. hinnoittelemattomista sijoitetaan uuteen asiantuntijatehtävät
hinnoittelukohtaan.
TVA-järjestelmän uudistaminen
Palkat perustuvat työn vaativuuden arviointiin (TVA). Kaupunki on siirtymässä ns. kokonaisarviointiin ja pisteytysarviointi poistuu. Arviointi perustuu tehtäväkuvauslomakkeeseen. Tämän takia on erittäin tärkeää, että
kehityskeskustelussa keskustellaan myös tehtäväkuvauslomakkeen ajantasaisuudesta ja tarpeen vaatiessa
se päivitetään. Uudistetussa tehtäväkuvauslomakkeessa kuvataan tehtävän edellyttämä osaaminen, työn
vaikutukset ja vastuu, yhteistyötaitovaatimukset ja työolosuhteet. Työn vaativuuden arvioinnin tekevät arviointiryhmät, joihin tulee myös muutoksia johtuen valtakunnallisista hinnoittelukohtien muutoksista.
Yle uutisoi Krista Pahkinin väitöstutkimuksesta, jonka mukaan työpaikan organisaatiomuutos vie voimat
työntekijöiltä ja henkinen hyvinvointi on koetuksella. Jos työntekijöitä kuunnellaan ja he voivat vaikuttaa päätöksiin, muutoksista on helpompi selvitä. Pahimmillaan organisaatiomuutos johtaa siihen, ettei työn suorittaminen enää suju. Organisaatiomuutos laittaa esimiesten taidot puntariin ja työntekijöiden tiedontarve on valtava. Muutoksen tuloksena voi olla myös hyvinvoiva työyhteisö. Uudet työtehtävät voivat olla mielenkiintoisempia. Jos muutoksen jälkeen työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja tekevät sitä mielellään, se tuottaa
parempaa tulosta.
Toivon siis meille kaikille positiivisesti rakentavaa työyhteisöä!
Ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin työsuhdeasia kaivertaa mieltäsi:
elina.kajanto@turku.fi, puh. 040 648 2974
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Saat halutessasi maksutta vuoden 2016 Jyty-taskukalenterin,
mutta vain jos tilaat sen huhtikuun 2015 loppuun mennessä.

jytyturku@pp.inet.fi
tai yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella.

Yhdistyksen virkistystoimikunta (Virkut) kokoontuu
Jyty Turku ry:n toimistolla
n. 7-8 kertaa vuodessa suunnittelemaan yhdistyksen
kulttuuri- ja harrastustoimintaa.
Toimikunnan jäsenet toimivat myös tapahtumissa vastuuhenkilönä/vetäjinä.
Toimikunnassa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä, nyt
on haussa 2-4 jäsentä lisää.
Jos kiinnostuit,
ota yhteyttä yhdistyksen toimistoon
jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 - 2517 011
viimeistään perjantaina 24.4.2015.

Käy katsomassa VIRKKUJEN kotisivut:
http://turkuvirkistyy.jytyliitto.net/
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Syitä kuulua Jytyyn:
Jyty vaikuttaa lähelläsi ympäri Suomea. Huolehdimme työehtosopimuksista, neuvottelemme aktiivisesti paremmista työehdoista ja
luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle.
Luottamusmies
Luottamusmies on työyhteisön asiantuntija,
joka toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Ongelmatilanteissa ota yhteys omaan
luottamusmieheesi. Jos työpaikallasi ei ole
luottamusmiestä, voit olla yhteydessä aluetoimistoosi.
Työsuhdeneuvontaa ja lainopillisia palveluita
Jyty vastaa jäsentensä työsuhdekysymyksiin
ja auttaa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Jos asiassa ei työpaikkatasolla päästä ratkaisuun edes luottamusmiehen avulla, voit luottamusmiehesi kautta tai suoraan olla yhteydessä Jytyn aluetoimistoon tai keskustoimistoon, jossa asian käsittelee liiton asia- tai
lakimies. Palvelu on maksuton.
Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Jäsenetuihin kuuluu ammattihenkilön vastuuja oikeusturvavakuutus vahinkovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuja ovat myös opiskelijajäsenet työharjoittelussa ollessaan. Vastuuja oikeusturvavakuutus on voimassa, kun
jäsenyys on kestänyt kuusi kuukautta. Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata henkilö- ja
esinevahinkoja, jotka ammatissa virheellä tai
laiminlyönnillä aiheutuvat työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle henkilölle. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi
työsuhderiidasta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Ole yhteydessä Jytyyn ennen kuin haet
oikeusturvapäätöstä.
Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68vuotiaat työvoimajäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka
on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita
tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin
lakiin perustuen. Matkustajavakuutus on
voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin
yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaan
matkan alkamisesta. Lisätietoja liiton maksamasta vakuutusturvasta ja vakuutusehdoista löydät osoitteesta: www.if.fi/jyty.
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan
(JYTK) jäsenenä olet työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyessä. Työttömyyskassa neuvoo
sinua myös vuorottelukorvauksen ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa.

Ammattiliitto on yhtä vahva kuin sen
jäsenistö. Liittoudutaan siis yhteen, Sinä
& Minä, ja kasvatetaan yhteistä vaikutusvaltaamme uusilla jäsenillä.

Jytyn jäsenhankintakilpailu:
Kymmenen (10) eniten uusia jäseniä hankkinutta/alue palkitaan 50 euron S-ryhmän lahjakortilla.
Kaikkien uusia jäseniä hankkineiden kesken arvotaan valtakunnallisesti 50 kpl 50 euron
S-ryhmän lahjakorttia.
Jotta olet mukana kilpailussa, ilmoita Jytyn LounaisSuomen aluetoimistoon hankkimiesi uusien jäsenten
nimet 15.5. mennessä. Kilpailussa ovat mukana
kaikki 15.3 – 15.5.2015 välisenä aikana liittyneiden
uusien jäsenten hankkijat.
Lounais-Suomen aluetoimiston yhteystiedot:
järjestöasiamies Merja Kantonen,
merja.kantonen@jytyliitto.fi, puh. 020 789 3770
alueasiamies Kimmo Hollmén,
kimmo.hollmen@jytyliitto.fi, p. 020 789 3771
Palkituille ilmoitetaan 19.6.2015 mennessä.
Lisäksi Lounais-Suomen aluetoimisto jakaa viisi
lahjakorttia niille, jotka ovat tehneet merkittäviä jäsenhankinnan tai markkinoinnin toimenpiteitä omassa yhdistyksessään. Nämä voivat olla tapahtumia,
Jyty-infoja, aktiivista osallistumista työpaikkakäynneille tai luottamusmiehen erityistä kiinnostusta jäsenhankintaan.
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Jyty etsii hyvän työn tekijää.
Onko sinulla ainutlaatuinen kollega?
Innostaako opiskelijatoverisi sinua jatkamaan, kun voimasi tuntuvat loppuvan?
Kerro meille hänestä. Voitte molemmat voittaa 500 € arvoisen matkalahjakortin.
Arvonta suoritetaan 17.8. Jyty lahjoittaa jokaisen osallistujan puolesta 0,50 € rahastoon, jolla tuetaan opiskelijoiden harjoitteluajan palkkausta.

OSALLISTU

Mindfulness-ilta keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00
Paikka: Steiner-koulun Eurytmia-luokka, Mestarinkatu 2, Turku
Mindfulness, tietoinen läsnäolo, on jokaisen ulottuvilla oleva keino lisätä stressinhallintaa, hyvinvointia ja itsetuntemusta.
Ohjaajana toimii Saara Laitinen-Krispijn, Rentomieli, www.rentomieli.fi
Mukaan:
 joogamatto tai muu vastaava alusta
 pieni tyyny pään alle (makuulla tehtävä harjoitus)
 vesipullo
 torkkupeitto, jos haluaa tehdä olonsa mukavaksi (makuulla tehtävä harjoitus)
Osallistumismaksu 15 euroa/Jyty Turku ry:n jäsen, laskutetaan etukäteen.
Mukaan mahtuu 20 jäsentä.
Sitovat ilmoittautumiset jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 – 2517 011.
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Kankaanpainantapaja tiistaina 14.4.2015 klo 17.00
Vimmassa, Aurakatu 16, Turku. Kesto kolme (3) tuntia.
Kurssilla painetaan jauhobatikkitekniikalla kangaskassiin oma työ.
Hinta 5 euroa/yhdistyksen jäsen sisältäen materiaalit. Laskutetaan etukäteen, yhdistys lähettää
laskun. Mukaan mahtuu 15 jäsentä.
Sitovat ilmoittautumiset jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 – 2517 011.

Kulttuurikuntoilukävelyt:

Turku palaa kartalle- kävelykierros tiistai 26.5.2015

Turku palaa kartalle –reitillä kerrotaan, kuinka turkulaiset asuttivat kaupunkinsa järven pohjat ja
kallioiset huiput, jyrkät joenpenkat ja tasaiset pellot.
Lähtö Kauppatorilta, Valion jäätelöraitsikan vierestä klo 16.30. Matkan pituus 8,5 km ja arvioitu
kesto 3,5 – 4 tuntia.
Matkan varrella pidetään piknik. Päätepiste on Betel-kirkko.
HUOM! Kävelyreitti on pitkä ja matkaa taitetaan reippaasti, joten varusteet ja varsinkin jalkineet on
valittava sen mukaan. Kuntoakin pitää olla sen verran, että pysyy matkassa mukana.
Osallistumismaksu 5 euroa/yhdistyksen jäsen, laskutetaan etukäteen.
Mukaan mahtuu 20 jäsentä.
Sitovat ilmoittautumiset jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 – 2517 011.

Turku on…- kävelykierros keskiviikkona 26.8.2015
Turku on kuin kukkanen kedolla tai trumpetin törähdys.
Turku on… -reitti johdattaa turkulaiseen mielenmaisemaan, rauhaan ja kiireeseen. Se esittelee
kohtaamisia kaupungin kanssa – niitä ensimmäisiä ja merkittäviä.
Lähtö Tuureporinkadulta Onnimannin edustalta klo 16.30. Matkan pituus 4,5 km ja kesto arviolta
2,5 – 3 tuntia.
Matka päättyy piknikkiin Samppalinnanmäelle.
HUOM! Kävelyreitti on pitkä ja matkaa taitetaan reippaasti, joten varusteet ja varsinkin jalkineet on
valittava sen mukaan. Kuntoakin pitää olla sen verran, että pysyy matkassa mukana.
Osallistumismaksu 5 euroa/yhdistyksen jäsen, laskutetaan etukäteen.
Mukaan mahtuu 20 jäsentä.
Sitovat ilmoittautumiset jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 – 2517 011.

la 12.9. Koko perheen retki Kuhankuonolle, yhteiskuljetus
to 10.12. ÅST: Myrskyluodon Maija (100 lippua), opastettu teatterikierros, väliaikakahvit
Näihin ei voi vielä ilmoittautua, tiedotamme tapahtumista tarkemmin sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla kesäkuussa.
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Neulekerho kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona (paitsi
kesäkuussa, heinäkuussa ja joulukuussa) klo 16.30 Jyty Turku ry:n toimistossa, Yliopistonkatu 37 A 56, 2. kerros.
Ota omat langat ja puikot mukaan! Neulekerhoon ei tarvitse ilmoittautua.
Tervetuloa mukaan!
Neulekerhon kuulumisia vuodelta 2014
Neulekerhossa ovat olleet mukana Marja Auvinen, Irmeli Huhtanen, Jaana
Järvinen, Marja Koivisto, Seija Linden, Anja Mantere, Heli Pasanen, Eira Piironen, Tuula Tähtisalo, Outi Virtanen ja Riitta Virtanen.
Olemme saaneet lankalahjoituksia, joten kaikkia lankoja ei ole tarvinnut ostaa
itse.
Kokoontumisia on ollut keväällä viisi ja syksyllä neljä, lisäksi olemme käyneet
porukalla syömässä kesäkuussa ja joulukuussa.
Vuoden aikana teimme TYKS:n keskolaan nuttuja kypärämyssyjä, junasukkia
ym. Sukkia kudoimme TYKS:n lasten syöpäosastolle, Maarian nuorisotalolle ja
Pansio-Pernon diakoniatyölle.
Työmme jatkuu ja innostusta riittää! Olemme saaneet vinkkejä mihin kohteisiin voisimme sukkia lahjoittaa, lisää ehdotuksia voi ilmoittaa yhdistyksen toimistoon jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02 -2517 011.
Hyvää kevättä kaikille yhdistyksen jäsenille!
Kirjoituksen skriivasi
Mantereen Anja

10

1,29 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta: Peritään kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta
palkasta, joka sisältää luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen.
Euromääräinen jäsenmaksu 5 euroa/kk: Peritään vähintään 30 päivän palkattomilta ajoilta, joilta
jäsen ei saa palkkaa eikä työttömyyskassan maksamaa etuutta.
Kannatusjäsenmaksu 12 euroa/vuosi: Jäädessään eläkkeelle jäsen voi jatkaa yhdistyksen kannatusjäsenenä.
Opiskelijajäsenmaksu 36 euroa/vuosi: Koskee päätoimista ensimmäistä kertaa Jytyyhdistykseen liittyvää tutkinto-opiskelijaa.

Palkattomat ajat (vähintään 30 päivää kestävät)
Eläkkeelle jäämisen (alkamispäivä + mikä eläke)
Työnantajan vaihtumisen (uuden työnantajan nimi ja työsuhteen alkamispäivä)
Osoitepäivityksen saamme suoraan väestötietojärjestelmästä, ellet ole tehnyt osoitteen luovutuskieltoa.
Muutoksista voit ilmoittaa esim. www.jytyliitto.fi > OTA YHTEYTTÄ > Ilmoita muutoksista
tai yhdistykselle sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02-2517 011.

Ammatilliset opintopäivät:
Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät 25.-26.4.2015 Espoo, Huom! Ilm.aika päättyy 30.3.
Nuorisotyön ammatilliset opintopäivät 14.-15.11.2015 Helsinki
Sihteerityön ammatilliset opintopäivät 21.-22.11.2015 Lahti
Jyty Turku ry kustantaa jäsentensä Jytyn ammatillisten opintopäivien kurssipaketin, jäsenen tulee
kuitenkin AINA ensin sopia osallistumisesta yhdistyksen koulutusvastaan kanssa.
Matkat maksaa Jytyliitto. Työnantajalta kannattaa tiedustella palkallista vapaata koulutusta varten
sekä osallistumista kurssikustannuksiin.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan opintopäiville, ota yhteyttä yhdistyksen kouluvastaavaan: Mirja Hasko, puh. 02-2517 011, jytyturku@pp.inet.fi
Enemmän irti Jytystä 19.-20.9.2015 Hämeenlinna
Kurssi suunnattu Jytyyn kolmen vuoden sisällä liittyneille ja jäsenille, jotka eivät ole olleet aktiivisesti mukana Jytyn toiminnassa.
Liitto kustantaa osanottajan kaikki kulut (sis. täysihoito 2-hh, ruokailut, ohjelma ja matkakustannukset). Kulujen korvaaminen edellyttää läsnäoloa koko varsinaisen ohjelmaosuuden ajan.

www.jytyliitto.fi > AJANKOHTAISTA > Koulutukset
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Jyty Turku ry:n hallitus 2015:
Hallitus vuonna 2015:
Puheenjohtaja
Sirpa Nypelö
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toimikausi
2014 - 2015

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Johanna Dragneva
Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos

Harri Mäki
Turun Kaupunkiliikenne Oy

2015 - 2017

Timo Eklund
Turun Satama Oy

Jaana Hellman
Turun Kaupunkiliikenne Oy

2015 - 2017

Jaana Järvinen
Kunnan Taitoa Oy

Maarit Helle
Turun kaupunki, Konsernihallinto

2015 - 2017

Leena Marttila
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Mikko Poikela
Turun kaupunki, Konsernihallinto

2014 - 2016

Timo Pietilä
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sari Paju
Mainio Vire Oy

2013 - 2015

Maiju Sinisalo
Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

Sari Heinonen
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos

2013 - 2015

Arja Suutari
Kunnan Taitoa Oy

Anita Leino
Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

2014 - 2016

Hilkka Varho
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos

Tuula Aali
Turun kaupunki, Sivistystoimiala

2014 - 2016

Outi Virtanen, varapuheenjohtaja
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Ruut Suomela
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

2013 - 2015

Hallituksen sihteeri: Mirja Hasko
Yhdistyksen nuorisovastaava: Sari Paju

Luottamusmiesten yhteystiedot:
www.jytyturku.fi >
Luottamusmiehet 2013 - 2016 tai
kysy yhdistyksen toimistosta, yhteystiedot sivulla 12.
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Jyty Turku ry
Yliopistonkatu 37 A 56
20100 Turku
Toimistonhoitaja Mirja Hasko
02 – 2517 011
jytyturku@pp.inet.fi
www.jytyturku.fi
Turun kaupungin
päätoiminen pääluottamusmies
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
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa – JYTK
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Puhelinpalvelu 020 690 069 (arkisin ma - pe klo 9.00 – 15.00)
Neuvonta: 020 690 871
Fax: 020 789 3872
Sähköposti: kassa@jytk.fi
Suojattu sähköposti: https://securemail.jytk.fi/kassa@jytk.fi
Sähköinen asiointi: www.jytk.fi
Sähköisessä asioinnissa voi
- täyttää ja lähettää sähköisiä hakemuksia tai
- tulostaa niitä postitettavaksi sekä
- lähettää viestejä etuuskäsittelijälle.
Lisäksi palvelun kautta on mahdollista
- tarkastella ja muuttaa omia yhteystietojaan
- laskea päivärahan suuruus eri tilanteissa
- tarkastella päätöksiä, TE-toimistojen lausuntoja sekä maksuhistorioita.

