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Jyty Turku ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona 25.5.2016 klo 18.00 alkaen Turun
yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kahviossa (Wanhan Tammen Kahvila), Ruissalon
puistotie 215, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
1) käsitellään hallituksen antama vuoden 2015 toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,
2) käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3) päätetään ylijäämän käyttämisestä,
4) päätetään miten kokouskutsut julkaistaan,
5) valitaan jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin
kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,
6) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
7) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n
säännökset.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

JÄSENILTA pidetään kevätkokouksen yhteydessä.
Illan ohjelma
 klo 17.00 -18.00 opastettu kierros ulkopuutarhassa
 18.00 kevätkokous
 kokouksen päätyttyä ajankohtaiskatsaukset:
Jytyn Etelä-Suomen alueen järjestöasiamies Merja Kantonen
ja Turun kaupungin Jytyn pääluottamusmies Elina Kajanto
 n. klo 19.30 iltapala
Puutarhakierroksen ja tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset viimeistään perjantaina
13.5.2016. Ilmoittautua voi joko yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai
puhelimitse 02 – 2517 011. Muistathan ilmoittaa myös mahdollisen erikoisruokavaliosi.
Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut kirjalliset jäsenaloitteet tulee toimittaa Jyty Turku ry:n hallitukselle
osoitettuna yhdistyksen toimistoon viimeistään maanantaina 25.4. joko postitse osoitteella Jyty Turku ry, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku tai sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi.
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Miten parhaat työelämän arvot syntyvät? Miten löytää ja rakentaa yhteinen hyväksyttävä arvomaailma, jossa kukin kantaa oman vastuunsa yhteisen hyvän muodostamiseksi? Näitä asioita pohditaan tänäkin päivänä tässä alati muuttuvassa työelämässä. Arvot ovat ratkaisevassa asemassa
puhuttaessa oman työympäristön ja työtehtävien muutoksista, kansan terveydestä ja hyvinvoinnista tai poliittisesti tehtävistä kansantalouden säästöpäätöksistä. Arvot myös vaikuttavat vapaaaikaamme ja perhe-elämään. Oikeastaan kukaan ei pääse piiloutumaan arvomaailmalta, siltä miten suhtaudut toisiin ihmisiin, miten ratkaiset asioita, miten arvotat mielipiteitäsi.
Suomen hallituksen luotsaamalla Työelämä 2020 -hankkeella on tarkoitus rakentaa Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan. Tavoitteena on mm. uudistumista ja kehittämistä tukeva työkulttuuri
sekä toiminnan avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Hankkeen äärellä pysähdytään miettimään, millaisten arvojen varassa pystymme toteuttamaan asetetut tavoitteet.
Yhteisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi näihin arvoajatuksiin pitää kaikilla työpaikoilla syventyä
avoimeen keskusteluun, jotta ajatukset ja toimintatavat muodostuvat yhteisiksi päämääriksi. Suomalaisessa työelämän arvomaailmassa on kautta aikojen ollut luottamuksella ja avoimuudella suuri
merkitys. Ja kyllähän nuo ovat sellaiset peruspilarit myös työmarkkinoilla, joiden varaan voidaan
toimiva, kilpailukykyinen ja laadukas työnteko perustaa. Luottamus tarkoittaa sitä, että jokainen
tekee aidosti parhaansa ja jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti, kaikki ovat tasa-arvoisia työntekijöitä. Emme halua Suomen työelämään korruptiota tai veljeskuntaa, joka valvoo vain omia etujaan. Tämä jos mikä murentaa rehellisen suomalaisen yhteiskunnan ja sen arvomaailman. Avoimuus taas työelämässä sitoo yhteenkuuluvuuden tunteen; tiedämme missä mennään ja kannamme kaikki vastuun tapahtuvista muutoksista.
Suomen hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat käyneet pitkään keskustelua kilpailukykysopimuksesta. Nämäkin neuvottelut perustuvat eri osapuolten arvovalintoihin, joista pitäisi löytää yhteinen näkemys. Työmarkkinajärjestöillä on vastuullinen tehtävä puolustaa saavutettuja etuja, palkansaajan
asemaa ja oikeuksia tulevaisuudessakin. Taas huomaamme, kuinka tärkeätä on kuulua yhteisöön,
joka joukon voimalla pystyy nostamaan esiin yksittäisen palkansaajan oikeudenmukaisen kohtelun
ja ylläpitämään sovittua arvomaailmaa.
Arvokeskustelun toivon yhä enemmän nostettavan esiin jokaisessa työpaikassa. Vain yhdessä
sovituilla säännöillä ja yhteisellä vastuulla saamme Suomen työelämän suunnan nousuun. Työn
osuus ihmisen elämässä on kuitenkin niin suuri, että parempaa elämää elät, mitä innostavampana
ja mielekkäämpänä koet työtehtäväsi, koet saavasi vaikuttaa, auttaa, saat jakaa osaamistasi ja
siten rakentaa Suomen työelämän paremmuutta.
Jyty Turku ry:n kevätkokous ja jäsenilta pidetään ke 25.5.2016 Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa. Ennen kokousta tutustumme opastetulla kierroksella ulkopuutarhaan, kokouksen jälkeen
kuulemme alueen ajankohtaiset terveiset ja nautimme iltapalan. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi
tervetulleita.
Tulevista tapahtumista voi mainita huhtikuussa 4.-8.4. Jytyn Liity liittoon -tempaus, jolla pyritään
työpaikoilla edistämään jäsenhankintaa. Jyty Turku ry:llä taas on keväisiä tapahtumia kuten huhtikuussa Rock the Ballet:n Romeo and Juliet Logomossa sekä joogaa Auralan kansalaisopistolla,
kesäkuussa Retki Seilin saarelle, elokuussa kesäteatteri Pöytyällä, syksyllä kartanokierros ja tietenkin kerran kuukaudessa neulekerho. Tapahtumien kautta pääsemme tutustumaan toisiin jäseniin ja siten luomaan hyvää yhdistyshenkeä kuten myös keskustelemaan omasta arvomaailmastamme.
Tervetuloa mukaan yhteisiin hetkiin!
Sirpa Nypelö
sirpa.nypelo@turkuamk.fi
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Tutustumme Hathajoogaan keskiviikkona
13.4.2016 klo 17.00 – 18.30, paikka Auralan
kansalaisopiston päärakennuksen juhlasali,
1. kerros.
Joogaohjaaja Susan Heijari.
Varustus: Rento, lämmin asu, oma jumppamatto.
Osallistumismaksu 5 euroa/yhdistyksen jäsen.
Mukaan mahtuu 30 jäsentä.
Sitova ilmoittautumiset yhdistyksen kotisivuilla
olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Pöytyän teatterin musiikillinen komedia

AINA OON VELJEÄ TOIVONUT
keskiviikkona 3.8.2016
Näytelmässä vietetään suomalaista kesäiltaa:
rakkautta ilmassa, kun suku ja ystävät kokoontuvat viettämään Veeti Jurvasen ja nuorikon
kesähäitä. Ohjaaja Mona Lehtola. Näytelmän
musiikista vastaa livebändi.
Olemme varanneet 50 lippua keskiviikkoiseen
3.8.2016 klo 19 näytökseen.
Ohjelma:
Klo 17.45 lähtö Turusta ortodoksisen kirkon
edestä Turun Citybus Oy:n tilausbussilla
Klo 19.00 näytös alkaa, väliajalla kahvit
Paluumatkalle lähdetään heti näytöksen jälkeen.
Matka toteutuu, mikäli vähintään 30 ilmoittautuu. Osallistumismaksu on Jyty Turun jäsenille
20 euroa ja avecille 25 euroa sisältäen lipun ja
väliaikakahvin ja kuljetuksen Turusta teatterille
ja takaisin.
Ilmoittautumiset yhdistyksen kotisivuilla olevalla
ilmoittautumislomakkeella viimeistään
31.5.2016. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi
1.6.2016.

VENERETKI SEILIN SAAREEN
lauantaina 11.6.2016
Ohjelma:
klo 09.00
klo 11.30

klo 13.00
klo 15.30

lähtö veneellä Aurajoen rannasta,
Läntinen Rantakatu 37
tulo Seiliin. Tutustutaan saaren
historiaan ja vanhaan kirkkoon
paikallisoppaan johdolla.
lähtö Turkuun. Lounas veneessä.
tulo Turkuun

Osallistumismaksu Jyty Turku ry:n jäsenille 60
euroa, avecille 75 euroa. Hinta sisältää edestakaisen veneajelun Turusta Seiliin, tunnin opastuksen saarella, sisäänpääsymaksut Seilissä ja
paluumatkan lounaan veneessä. Retki toteutuu, jos vähintään 30 ilmoittautuu. Mukaan
mahtuu 50 henkilöä.
Ilmoittautumisetyhdistyksen
yhdistyksenkotisivuilla
kotisivuillaolevalla
olevalIlmoittautumiset
la
ilmoittautumislomakkeella
viimeistään
ilmoittautumislomakkeella viimeistään
10.5.2016.muuttuu sitovaksi
31.5.2016. Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset
ovat
sitovia 1.5.2016 lukien!
1.6.2016.

Syksyllä tulossa

KARTANOKIERROS,
seuraa tiedotusta!
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Sote-palvelut siirtyvät itsehallintoalueille
Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyvät 1.1.2019 itsehallintoalueille eli maakuntiin. Maakuntien tehtäväksi siirtynee lisäksi mm. pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto. Huhtikuussa 2016 lakiluonnokset tulevat kuntiin lausunnoille ja syksyllä lakiesitykset ovat eduskunnan käsittelyssä. Vuonna
2017 perustetaan maakuntiin siirtymä- ja muutoshallinto, joka siis valmistelee uudistusta. Tällä
hetkellä Varsinais-Suomessa muutosta koordinoi Turun kaupungin palkkaama muutosjohtaja Antti
Parpo. Muutosta varten perustetaan työryhmiä, joihin valitaan myös henkilöstön edustajat koko
Varsinais-Suomen alueelta. Turun kaupungin henkilöstöstä siirtynee 44%:a maakuntaan liikkeenluovutuksen periaattein. Myös ns. tukipalveluista (mm. henkilöstö- ja taloushallinto, hankinnat ja
ICT) siirtyy henkilöstöä maakuntiin. Muutos on rakenteellisesti erittäin suuri ja työtä riittää asian
tiimoilta pitkään. Tavoitteena on myös sisällöllinen kehittäminen alueellisesti ja tässä työntekijöillä
on oma tärkeä roolinsa.
Lisätietoja uudistuksesta: www.alueuudistus.fi
Kaupungin tilinpäätös, vähennykset henkilöstötyövuosissa
Turun kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 on positiivinen. Henkilöstömäärän suhteen en näe sitä
positiivisena, sillä henkilötyövuosia on vähennetty yli 200. Minua ei yhtään rauhoita kaupungin yhteistyötoimikunnassa saamani selitys: ”Vähennykset on tehty niin, että sijaisia on käytetty vähemmän ja poislähteneen työntekijän tilalle ei ole otettu uutta”. Minä olen huolissani työntekijöiden jaksamisesta tehtävien lisääntyessä. Henkilöstötilinpäätöksestä tulen saamaan tarkemmat tiedot mistä henkilöstöä on vähennetty, mutta siitä ei saa selville onko työtehtäviä vähennetty samassa suhteessa. Jos työtaakka on liian suuri, kerro siitä esimiehelle, ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun,
työterveyshuoltoon tai minuun.
Henkilöstön siirtäminen toiselle työnantajalle ja työyksiköiden yhdistäminen
Valtakuntaan on tulossa tilapäislaki, joka rajoittaa uuden vakituisen henkilöstön ottamista sosiaalija terveystoimen hallintoon. Tällä yritetään pienentää tulevien maakuntahallintojen henkilöstömäärää. Jo ennen suurta valtakunnallista maakuntamuutosta Turun kaupunki siirtää liikkeenluovutuksella erilaisia palveluitaan toisten hoidettavaksi (esim. logistiikkaa sairaanhoitopiirille ja Turun seudun kehittämiskeskus kokonaan Turku Science Parkille). Lisäksi esim. vanhuspuolella eri yksiköitä
on ruvettu yhdistämään kaupungin sisällä. Eli organisaatiomuutokset jatkuvat Turussa ja palvelukokonaisuuksia ns. tehostetaan.
Kotihoidon ulkoistaminen
Luolavuori-Koivula alueen kotihoito ulkoistetaan. Tässä ei kukaan menetä työpaikkaansa, mutta
työyhteisö muuttuu kun henkilöstö sijoittuu ympäri Turkua muille alueille. Henkilöstö on saanut esittää toiveensa uudesta työyksiköstä ja mahdollisuuksien mukaan toiveet otetaan huomioon. Hankintapäätös palveluntuottajasta tehdään lautakunnassa toukokuussa. Palvelutuottaja aloittaa alueella syyskuussa 2016. Se jää nähtäväksi onko palveluntuottajalla jotain uutta opetettavaa muille
kotihoidon alueille ja kuinka suuresti se vaikuttaa myös muiden alueiden työskentelyyn.
Etuuskäsittelijöiden tehtävät Kelaan
Toimeentulotuen perusosa siirtyy Kelan maksettavaksi 1.1.2017 alkaen. Vaikka ehkäisevä ja täydentävä toimentulotuki jäävät edelleen kuntien vastuulle, ei kaikille riitä kaupungin etuuskäsittelyssä töitä. Tästä syystä nykyiset etuuskäsittelijät ovat etusijalla kun kaupungilla vapautuu muita toimistotehtäviä. Kuntien toimeentulotukityötä tekeville Kela järjestää huhtikuun alussa haun. Tästä
huolimatta kaikilla ei ole välttämättä työpaikkaa 1.1.2017 alkaen. Toivon, että etuuskäsittelijänä olet
aktiivinen ja sinulla on työpaikka myös 1.1.2017. Jos näyttää siltä, ettei näin käy, ota minuun yhteyttä.

Jyty-uutisia Turun seudulta 1/2016
Hyvä kohtelu työpaikalla –opas
Turun kaupunki on tehnyt ohjeet hyvään kohteluun Turun kaupungin työpaikoilla. Oppaassa on
määritelty mikä on epäasiallista kohtelua ja miten tilanne puretaan. Siitä löytyy toimintaohjeet esimiehelle, kiusatuksi tulleelle ja mahdolliselle kiusaajalle. Toivottavasti kaikilla työpaikoilla käydään
opas läpi, koska siitä löytyvät hyvät apuvälineet hankaliin tilanteisiin. Hyvä kohtelu työpaikalla opas löytyy Metkusta.
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Sähköpostiosoite hukassa?
Sähköpostin kautta Jyty tiedottaa esim. tulevista muutoksista, neuvottelutilanteesta ja kysellään
suoraan jäsenten mielipiteitä mm. valtakunnallisesti valmistelussa olevista asioista. Tästä syystä
tarkistathan, että aktiivisessa käytössä oleva sähköpostiosoitteesi on jässärissä. Myös toimistonhoitajamme Mirja Hasko (jytyturku@pp.inet.fi) voi päivittää käytössä olevan sähköpostisoitteesi
jäsenrekisteriin.
Luottamusmiesvaalit
Turun kaupungilla toimii tällä hetkellä jytyläisten edustajana pääluottamusmies ja 8 luottamusmiestä eri toimialoilla sekä varaluottamusmiehiä. Nykyinen luottamusmieskausi päättyy tämän vuoden
lopussa. Tuleva luottamusmieskausi kestää poikkeuksellisesti vain 2 vuotta, eli siihen asti kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019. Syksyllä 2016 järjestetään luottamusmiesvaalit,
joten voit jo nyt miettiä kiinnostaisiko kyseinen luottamustoimi sinua.
http://www.jytyturku.fi/luottamusmiehet-2013-2016/
Yhteiskuntasopimuksesta, kilpailukykyloikasta, lakimuutoksista tai millä nimellä sitä asioita on valtakunnallisesti sovittukaan, kuulet tarkemmin Jyty Turun kevätkokouksessa. Nähdään siis siellä!
Ota rohkeasti yhteyttä jos joku työsuhteeseesi liittyvä asia askarruttaa.
Elina Kajanto
elina.kajanto@turku.fi, 040 648 2974.

******************************************************************

Enemmän irti Jytystä 17. - 18.9.2016 Hämeenlinna
Kurssi on suunnattu kaikille Jytyn uusille jäsenille (liittynyt Jytyyn kolmen vuoden sisällä) tai sellaisille jäsenille, jotka eivät ole olleet aktiivisesti mukana Jytyn toiminnassa. Jytyliitto kustantaa osanottajan kaikki kulut (sis. täysihoito 2-hh, ruokailut, ohjelma ja matkakustannukset). Kulujen korvaaminen edellyttää läsnäoloa koko varsinaisen ohjelmaosuuden ajan.

Sihteerityön ammatilliset opintopäivät 14. - 15.5.2016 Tampere
Ravitsemusalan ammatilliset opintopäivät 12. - 13.11.2016 Kirkkonummi
Jyty Turku ry kustantaa jäsentensä Jytyn ammatillisten opintopäivien kurssipaketin, jäsenen tulee
kuitenkin AINA ensin sopia osallistumisesta yhdistyksen kanssa jytyturku@pp.inet.fi. Matkat maksaa Jytyliitto. Työnantajalta kannattaa tiedustella palkallista vapaata koulutusta varten sekä osallistumista kurssikustannuksiin.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
www.jytyliitto.fi > AJANKOHTAISTA > Koulutukset

Jyty-uutisia Turun seudulta 1/2016

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.
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PROSENTUAALINEN JÄSENMAKSU: 1,29 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
Jäsenmaksu peritään kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joka sisältää luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen. 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 Jyty-yhdistykseen
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.
KANNATUSJÄSENMAKSU: 12 euroa/vuosi (ei voi vähentää verotuksessa!)
Eläkkeelle jäänyt jäsen voi edelleen kuulua yhdistykseen kannatusjäsenenä. 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.

 palkattomat ajat (vähintään 30 päivää kestävät)
 kun jäät eläkkeelle
 kun vaihdat työpaikkaa
Osoitepäivityksen saamme suoraan väestötietojärjestelmästä, ellet ole tehnyt osoitteen
luovutuskieltoa.
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Jyty Turku ry:n hallitus 2016:
Puheenjohtaja
Sirpa Nypelö
Turun ammattikorkeakoulu Oy
sirpa.nypelo(at)turkuamk.fi

toimikausi
2016-2017
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Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Nanna Dragneva
Turun kaupunki, Konsernihallinto
nanna.dragneva(at)turku.fi

2015-2017

Harri Mäki
Turun Kaupunkiliikenne Oy
harri.maki(at)turku.fi

Timo Eklund
Turun Satama Oy
timo.eklund(at)port.turku.fi

2015-2017

Jaana Hellman
Turun Kaupunkiliikenne Oy
jaana.hellman(at)turku.fi

Jaana Järvinen
Kunnan Taitoa Oy
jaana.jarvinen(at)taitoa.fi

2015-2017

Maarit Helle
Turun kaupunki, Konsernihallinto
maarit.helle(at)turku.fi

Leena Marttila
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
leena.marttila(at)turku.fi

2014-2016

Mikko Poikela
Turun kaupunki, Konsernihallinto
mikko.poikela(at)turku.fi

Maiju Sinisalo
Arkea Oy
maiju.sinisalo(at)arkea.fi

2016-2018

Sari Heinonen
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos
sari.heinonen(at)turku.fi

Arja Suutari
Kunnan Taitoa Oy
arja.suutari(at)taitoa.fi

2014-2016

Anita Leino
Arkea Oy
anita.leino(at)arkea.fi

Päivi Takkinen
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
paivi.takkinen(at)turku.fi

2016-2018

Päivi Oikarinen
Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimiala
paivi.oikarinen(at)turku.fi

Hilkka Varho
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos
hilkka.varho(at)turku.fi

2014-2016

Tuula Aali
Turun kaupunki, Sivistystoimiala
tuula.aali(at)turku.fi

Outi Virtanen
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
outi.virtanen(at)turku.fi

2016-2018

Ruut Suomela
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
ruut.suomela(a)turku.fi

Käy tarkistamassa ja tarvittaessa päivittämässä jäsentietosi
Jässärissä, jytyläisten sähköisessä asiointijärjestelmässä.
Jässäriin pääset liiton nettisivuilta: www.jytyliitto.fi.
Kun toimit 31.12.2016 mennessä, niin olet mukana Jytyn lomaviikon arvonnassa!
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Jytyn merkittävä jäsenetu on työhön liittyvä oikeusapu ja
lainopillinen neuvonta palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa. Palvelu on maksuton.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Jäsenetuihisi kuuluu ammattihenkilöstön vastuu- ja oikeusturvavakuutus vahinkovakuutusyhtiö
IFissä. Vakuutettuja ovat myös opiskelijajäsenet työharjoittelussa ollessaan. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys on kestänyt kuusi (6) kuukautta.
Jäsenetuihin sisältyy myös perhepäivähoitajien vahinkovakuutus.
Järjestövakuutus: Olet vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton tapahtumiin osallistuessasi.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
Liittovakuutus: Vakuutuksen numero on 201-2055668. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen
tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.
Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka
kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle (huom. jos eläkkeelle jäävän jäsenen työsuhteen viimeinen päivä on 31.12., se on myös
vakuutuksen viimeinen voimassaolopäivä.)
Vakuutusturva on sidottu järjestön jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan järjestöstä, vakuutusturva päättyy välittömästi.
Lisätietoja liittovakuutuksesta (mm. vakuutuehdot) löydät www.if.fi/jyty

Työttömyysturva
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa – JYTK:n jäsenenä olet työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon ja muiden ehtojen
täyttyessä. Työttömyyskassa neuvoo, miten toimit, jos työttömyys uhkaa. Kassa neuvoo myös vuorottelukorvauksen ja koulutustukien hakemisessa. Tarkempia ohjeet työttömyyskassan nettisivuilla
WWW.JYTK.FI. Kassan sivuilta pääset myös Sähköiseen asiointiin, jossa 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.

Puhelinpalvelu
Työttömyyskassan palvelunumero on

020 690 069
Puhelinpalvelu arkipäivisin, ma - pe klo 9.00-15.00

Jyty-uutisia Turun seudulta 1/2016

6

Neulekerho kokoontuu vuonna 2016 jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona (paitsi kesä-heinäkuussa): ke 6.4., ke 4.5., ke 7.9., ke 5.10, ke 2.11. ja ke
7.12. klo 16.30 Jyty Turku ry:n toimistossa, Yliopistonkatu 37 A 56, 2. kerros.
Tervetuloa mukaan!

Jyty Turku ry
Yliopistonkatu 37 A 56 20100 Turku
02 – 2517 011, jytyturku@pp.inet.fi
www.jytyturku.fi
Turun kaupungin päätoiminen pääluottamusmies
Elina Kajanto
040 648 2974
elina.kajanto@turku.fi
Muiden luottamusmiesten yhteystiedot: www.jytyturku.fi > Luottamusmiehet
Jytyn Etelä-Suomen alueen aluetoimistot
sähköpostit etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi
Turku
alueasiamies Kimmo Hollmén, 020 789 3771, 040 556 1809
järjestöasiamies Merja Kantonen, 020 789 3770, 040 572 1731
Helsinki
ts. alueasiamies Jarmo Raappana, 020 789 3765, 0500 584 496
ts. alueasiamies Pekka Laukkanen, 020 789 3767, 040 575 9565
ts. järjestöasiamies Niina Karonen, 020 789 3766, 040 550 7335
Jytyn työsuhdeneuvonnan palvelunumerot jäsenille ma-to klo 9-12, pe klo 10-12:
020 789 3700 - työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla
020 789 3710 - työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla
(tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi)
Luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostiviestit kannattaa lähettää Turvapostilla;
linkit Turvaposteihin www.jytyliitto.fi > OTA YHTEYTTÄ > Palvelunumerot

