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Yhdistyksen toiminta vuodel-
le 2022 käynnistyi hallituk-
sen uudella kokoonpanolla 
järjestäytymiskokouksella 
12.1.2022. Yhdistyksen toi-
minnan painopiste on tänä 
vuonna edunvalvonnassa ja 
jäsenpalveluissa, sekä py-
rimme kehittämään yhdistyk-
semme jäsenhankintaa. 

Luottamusmiesten rooli 
työpaikoilla on tärkeä, ja hei-
dän työtään tuemme kaikin 

mahdollisin tavoin. Edunvalvonta-asiat käsitellään halli-
tuksen kokouksissa, joihin luottamusmiehet voivat osal-
listua. Yhteistoimintaneuvotteluja tullaan käymään eri 
tehtävissä työskentelevien jäsenten siirtymisestä uudelle 
työnantajalle vuoden 2023 alussa, kun hyvinvointialueet 
aloittavat toimintansa ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
pelastustoimi siirtyvät pois kaupungin tehtävistä. Edes-
sämme on siis työntäyteinen muutosten vuosi.

Vuoden aikana yhdistyksemme arvot ja visio kirkaste-
taan sekä tavoitteena on kehittää yhdistyksemme toimin-
taa tulevina vuosina. Yhtenä arvona haluamme korostaa 
laadukasta jäsenhankintaa ja jäsenpalvelua. Tavoittee-
namme on osallistua liiton ja aluetoimiston kanssa tapah-
tumiin, jotka tekevät Jytyä tunnetuksi. Yhdistyksen omaa 
jäsenhankintaa suunnataan erityisesti ammattialakohtai-
sesti painottaen - nuoria ja opiskelijajäseniä unohtamatta. 
Liiton jäsenyys tarjoaa monia konkreettisia etuja edunval-
vonnan lisäksi mm. majoitus- ja vakuutuspalveluihin sekä 
työhyvinvointiin ja virkistystoimintaan liittyen. Paikallisia 
etuja kartoitetaan koko ajan lisää. Hyvinvointitoimikun-
nan suunnitelmissa on järjestää tällekin vuotta mukavia 
virkistymistapahtumia nuorisojäseniämme unohtamat-
ta. Nuorisojäsenten toimintaa organisoi yhdistyksemme 
nuorisovastaava Tommi Hoffren. Yhdistyksemme välittää 
edelleen jäsenhintaisia elokuvalippuja ja jäsenet voivat 
hakea stipendiä omaehtoiseen tutkintoon johtavaan kou-
lutukseen.

Tiedonkulun varmistamiseksi toivon kaikkien jäsenten 
päivittävän tietonsa Jytyn sähköiseen asiointipalveluun 
Jässäriin näin vuoden alussa ja lisäämään sinne henkilö-
kohtaisen sähköpostiosoitteensa. Yhdistys tiedottaa tällä 
hetkellä tapahtumista ja koulutuksista Syssäyksessä sekä 
sähköisesti www-sivujen, Facebookin ja sähköpostin vä-
lityksellä. Some-viestintää pyritään lisäämään tänä vuon-
na ja tapahtumiin ilmoittautumiset hoidetaan jatkossa 
sähköisesti.

Onnittelut kaikille uusille työsuojeluvaltuutetuille, jotka 
aloittavat uuden nelivuotisen toimikautensa vuoden 2022 
alussa. 

Toivotan kaikille jäsenille terveyttä ja jaksamista tulevalle 
vuodelle 2022!

Terveisin 

Tiina Forsman
puheenjohtaja
tiina.forsman@jatekukko.fi
044 307 2254

Vuosi on lähtenyt etenemään 
vauhdikkaasti. Hyvinvointi-
alueen vaalit on käyty ja uu-
den aluevaltuuston kokoon-
tumiset alkavat välittömästi. 
Vuoden 2023 alkuun men-
nessä on saatava kaikki mah-
dollisimman valmiiksi, jolloin 
uusi hyvinvointialue alkaa 
tuottamaan kaikki terveyden-
huollon-, sosiaalitoimen- ja 
pelastusalan palvelut. Uuden 
työnantajan palvelukseen 
siirtyy kuntien henkilöstöstä lähes 13 000 työntekijää 
Pohjois-Savossa. Kyseessä on valtava muutos aiempaan 
toimintaan. 

Kuopiossa yhteistoimintamenettelyt aloitetaan 
7.2.2022, jolloin käsittelyssä on mm. henkilöstön siirto-
sopimus. Siirtosopimuksessa on huomioitava, että kaikki 
siirtyvät henkilöt vaihtavat uudelle työnantajalle vanhoi-
na työntekijöinä entisin palkka- ym. eduin.  Uuden työn-
antajan tehtävänä on tehdä palkkojen harmonisointi en-
simmäisten vuosien aikana.

Työntekijäjärjestöt huolehtivat, että luottamusmies-
järjestelmä ja työsuojeluasiat ovat myös järjestettyinä 
heti muutoksen alussa. Uskon asioiden järjestyvän hyvin 
työnantajan ja henkilöstön yhteistyöllä.

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta on aloitettu 
ja Jytyn tavoitteena on ostovoiman takaavat palkanko-
rotukset kaikille kunta-alan työntekijöille. Neuvotteluis-
sa on mukana myös monivuotinen matalapalkka-aloihin 
kohdistuva palkkaohjelma. Lisäksi neuvotellaan henkilös-
tönedustajien aseman parantamisesta, jolle on erityisen 
suuri tarve nyt, kun kuntasektori on hyvinvointialueiden 
myötä muutosten edessä. Edellisten lisäksi tavoitteena 
on saada mm. etätyöhön liittyviä sopimuskirjauksia.
Neuvottelut ovat vielä alussa ja niiden etenemistä seu-
rataan kevään aikana. Toivotaan, että ne sujuvat hyvin ja 
päädytään hyvään neuvottelutulokseen. Uskon kyllä, että 
yhteisymmärrystä ja neuvottelutulosta haetaan neuvot-
telijoiden yhteistyöllä. Yhdistys lähettää jäsentiedotteita 
työehtosopimusneuvottelujen etenemisestä.

Kuopiossa koronatilanne on ollut taas aika vaikea, mut-
ta rokotukset ja muut terveys-turvallisuus -ohjeet ovat 
kuitenkin pitäneet tilanteen hallinnassa ja laajoja sulkuja 
ei ole tarvinnut tehdä kaupungin toiminnoissa. Kiitos siitä 
sekä päättäjille, että meille kaikille. Pahin tilanne näyttäsi 
olevan jo menossa ohi, mutta pidetään edelleen huolta it-
sestämme ja toisistamme.

Hyvää kevään odotusta!

Juha Hujanen
Kuopion kaupungin Jytyn pääluottamusmies
050 561 4850
juha.hujanen@kuopio.fi

UUSI VUOSI JA 
VALMISTAUTUMINEN TULEVAAN

TERVEHDYS 
KAIKILLE!
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HALLITUS 2022
Puheenjohtaja Tiina Forsman
Jätekukko oy
tiina.forsman@jatekukko.fi
044 307 2254

Varsinainen jäsen                                 Varajäsen

Tapio Aalto                                        Margit Losoi
yksityissektori                                    Kuopion kaupunki
tapio.aalto@gmail.com                            kasvun ja oppimisen palvelualue
040 575 2681                                      margit.losoi@kuopio.fi
                                                  0400 572 450

Varapuheenjohtaja
Päivi Elovirta                                     Aija Torsti
Kuopion kaupunki                                  Monetra Pohjois-Savo Oy
kasvun ja oppimisen palvelualue                 aija.torsti@monetra.fi
paivi.elovirta@gmail.com                          044 791 8105
050 494 9678

Kati Haapakangas                                  Minna Suomalainen
Kuopion kaupunki                                  Savon koulutuskuntayhtymä
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue      minna.suomalainen@sakky.fi
kati.haapakangas@kuopio.fi                        044 785 3040
044 718 6148                                     

Tommi Hoffrén                                     Oskari Nissinen
Kuopion kaupunki                                  Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue                  kaupunkiympäristön palvelualue
tommi.hoffren@hotmail.com                        oskari.nissinen@kuopio.fi
044 261 5833                                      044 088 7371
          
Tarja Marin-Hakkarainen                           Mirja Jauhiainen
Kuopion kaupunki                                  Kuopion Steinerkouluyhdistys ry
kasvun ja oppimisen palvelualue                  jauhiainen.mirja@gmail.com
tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi                050 303 3303
044 718 2665
                       
Ari Nissinen                                       Mervi Kauhanen
Savon koulutuskuntayhtymä                        Kuopion kaupunki
ari.nissinen@sakky.fi                             kasvun ja oppimisen palvelualue
044 785 4839                                      mervi.kauhanen@kuopio.fi
                                                   044 718 3732

Kati Pitkänen       Arja Hiltunen
Savonia-ammattikorkeakoulu oy     Savonia-ammattikorkeakoulu oy
kati.pitkanen@savonia.fi     arja.hiltunen@savonia.fi
044 785 6906       044 785 5045

Tuija Ripatti                                    Virpi Lempinen   
Kuopion kaupunki      Kuopion kaupunki
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue      perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
tuija.ripatti@kuopio.fi      virpi.lempinen@kuopio.fi
044 718 3401       040 587 4780

sihteeri
Tiina Hyttinen
Jyty Kuopio ry, Maaherrankatu 27, 3. krs., 70100 Kuopio
toimisto@jytykuopio.fi
044 761 1595
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KUOPION KAUPUNKI

PÄÄLUOTTAMUSMIES

Juha Hujanen
050 561 4850
juha.hujanen@kuopio.fi

Pääluottamusmies Juha Hujanen hoitaa alueet, joihin ei ole erikseen nimetty luottamusmiestä + Tuusniemi ja Kaavi

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES

kasvun ja oppimisen palvelualue/hallintohenkilöstö, elinvoima- ja konsernipalvelut
Tarja Marin-Hakkarainen
044 718 2665
tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi

LUOTTAMUSMIEHET

Kasvun ja oppimisen palvelualue/ iltapäivätoiminta ja koulunkäynninohjaajat ja varhaiskasvatus
Päivi Elovirta
050 494 9678
paivi.elovirta@gmail.com

Konsernipalvelut/ maatalouslomittajat
Erkki Selkimäki (maatalouslomittajat ry)
044 0571 465
varaluottamusmies Jouni Tuppurainen

Hyvinvoinnin palvelualue ja nuorisopalvelut
Ulla Vuori
044 718 2676
ulla.vuori@kuopio.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Sirpa Hietala
044 785 6967
sirpa.hietala@savonia.fi

Savon koulutuskuntayhtymä

Pääluottamusmies Ari Nissinen
044 785 4839
ari.nissinen@sakky.fi

Servica Itä-Suomen huoltopalvelut llky

Pääluottamusmies Anne Kröger (Kuopion seudun Jyty)
044 426 1732
anne.kroger@servica.fi
luottamusmies Tuija Hietasalo

Jätekukko Oy

Luottamusmies Anna Kivilampi
044 368 0174
anna.kivilampi@jatekukko.fi
varaluottamusmies Tiina Forsman

Kuopion konservatorio

Luottamusmies Pirjo Peltoniemi
044 727 9207
pirjo.peltoniemi@kuopionkonservatorio.fi
varaluottamusmies Timo Aallos

Monetra Pohjois-Savo Oy

Aija Torsti
044 791 8105
aija.torsti@monetra.fi

LUOTTAMUSMIEHET 2021 - 2024
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HYVINVOINTI

Tapio Aalto 
tapio.aalto@gmail.com, 040 575 2681

Tiina Hyttinen
toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595

Anu Lahtinen
anu.lahtinen@kuopio.fi, 040 413 9122

VIESTINTÄ

Tapio Aalto 
tapio.aalto@gmail.com, 040 575 2681

Päivi Elovirta
paivi.elovirta@gmail.com, 050 494 9678

Tiina Hyttinen
toimisto@jytykuopio.fi, 044 761 1595

NUORISOVASTAAVA

Tommi Hoffrén
tommi.hoffren@hotmail.com, 044 261 5833

TOIMIKUNNAT 2022
TYÖVALIOKUNTA

Päivi Elovirta
paivi.elovirta@gmail.com, 050 494 9678

Tiina Forsman
tiina.forsman@jatekukko.fi, 044 307 2254

Juha Hujanen
juha.hujanen@kuopio.fi, 0400 746 170

Tiina Hyttinen
toimisto@jytykuopio.fi, 044 7611 595

Ari Nissinen
ari.nissinen@sakky.fi, 044 785 4839

YHTEISTOIMINTA

Päivi Elovirta
paivi.elovirta@gmail.com, 050 494 9678

Tiina Forsman
tiina.forsman@jatekukko.fi, 044 307 2254

Arto Villikka
arto.villikka@kuopio.fi, 044 718 7710 

OPISKELIJAN JÄSENMAKSUOHJEET 

Opiskelijajäseneksi voi liittyä ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvä päätoiminen 
tutkinto-opiskelija. Jytyläiset opiskelevat pääsääntöisesti ammatti- ja aikuisopistoissa, urheiluopistois-
sa sekä ammattikorkeakouluissa. Myös lukiossa ja yliopistossa opiskelevat voivat liittyä Jytyyn.

Nämä jäsenmaksuohjeet koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoi-
mista tutkinto-opiskelijaa. Mikäli opiskelija ei työskentele opintojensa ohella tai hän työskentelee alle 
18 tuntia viikossa, on jäsenyys maksuton.

Jos opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, esimerkiksi kesällä, hän maksaa prosentuaa-
lista jäsenmaksua ennakonpidätyksen alaisesta palkastaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan kerryt-
tämiseksi. Jäädessään esimerkiksi opintovapaalle tai aloitettuaan opinnot jäsen maksaa euromääräisen 
jäsenmaksun 5€/kk. Tämä tarkoittaa varsinaisia jäseniä, jotka eivät saa opintojen aikana palkkaa.

https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/Sivut/default.aspx

Opiskelijajäsenyyttä ja -jäsenmaksua koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse 
pekka.laukkanen@jytyliitto.fi
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Jyty Kuopio ry
    

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään

keskiviikkona 11.5.2022 klo 18.00

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• hallituksen antama vuoden 2021 vuosikertomus ja toimenpiteet, joihin se antaa aihetta
• vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuva-

pauden myöntäminen
• ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen
• valitaan yhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn Itä-Suomen vaalipiirin kokouk-

seen.
• jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin
• muut kokoukselle esitettävät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset.

Tervetuloa!

Jyty Kuopio ry
hallitus

Virallinen kevätkokouskutsu lähetetään lähempänä kokousajankohtaa sähköpostilla kaikille jäse-
nille sekä ilmoitetaan kotisivuilla ja Facebookissa.

Julkaisupäivä
14.2.2022

LIITY JÄSENEKSI - SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ!

Uutena jäsenenä saat tervetulolahjan yhdistykseltä.

Suosittele jäsenyyttä! Suosittelemalla Jytyn jäsenyyttä, yhdistyksesi antaa sinulle suositte-
lijan lahjan.

Jyty Kuopio ry
Maaherrankatu 27, 3. krs., 70100 Kuopio
(yhdistyksen puhelin- ja sähköpostipalveluajat: tiistai, keskiviikko ja torstai klo 10.00-15.00, 
asiointi toimistolla sopimuksen mukaan).

044 761 1595
toimisto@jytykuopio.fi
www.jytykuopio.fi
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eAsiointi

Kirjaudu eAsiointiin sivun ylälaidasta omilla 
pankkitunnuksillasi.
eAsioinnissa voit muun muassa
• tehdä hakemukset
• lähettää liitteitä
• katsoa maksuilmoitukset ja päätökset tilanne-

tiedoista
• valita asetuksista maksuilmoituksen toimitus-

tavan
• päivittää yhteystietosi ja tilinumerosi
• lähettää viestejä asiakaspalveluumme.

Yhteydenpito eAsioinnin kautta on tietoturval-
lista ja se helpottaa asiointiasi työttömyyskas-
san kanssa. Lisäksi hakemukset, liitteet ja viestit 
arkistoituvat järjestelmään, jotta voit tarkastella 
niitä myöhemmin.  

Puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900

Avoinna
• maanantaisin klo 9–12
• tiistaisin klo 12–14
• keskiviikkoisin klo 9–12
• torstaisin klo 9–12.

Puhelun hinta on 8,4 snt/min + pvm/mpm. Jo-
notus on maksutonta. Puhelinpalvelumme 
ensimmäinen tunti on kaikkein vilkkain, joten 
jonotusajat voivat olla silloin pidemmät kuin pu-
helinpalveluajan loppupuolella.  

Asiakaspalvelun sähköposti:

asiakaspalvelu@aariakassa.fi 

Ethän lähetä sähköpostitse viestejä tai liitetie-
dostoja, jotka sisältävät henkilötietoja. Suositte-
lemme käyttämään viestien lähettämiseen eAsi-
ointia. Jos käytössäsi ei ole salattua sähköpostia 
etkä voi käyttää eAsiointiamme, ilmoita siitä 

meille sähköpostitse osoitteeseen asiakaspal-
velu@aariakassa.fi.

Lähetämme sinulle suojatun sähköpostiviestin, 
johon voit vastata turvallisesti.  

Toimisto

Työttömyyskassa Aaria, Opastinsilta 8 B 00520 
Helsinki 

Huomioithan, että toimitiloissamme ei ole mah-
dollisuutta asioida paikan päällä.
Tarvittaessa voit jättää hakemuksen ja liitteet 
postilaatikkoomme, joka sijaitsee rakennuksen 
B-rapun ala-aulassa.

Työttömyyskassa  020 7655 900  (ks.  aukiolo-
ajat)
• ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus, työttömyys-

turva
• asiakaspalvelu@aariakassa.fi
• työttömyyskassan eAsiointiin pääset kirjautu-

maan verkkosivujen kautta
• verkkosivut: www.aariakassa.fi

JYTYLIITTO, PALVELUNUMEROT

Jäsenrekisteri  020 789 3720 (ma-ti klo 9-11, ke 
suljettu, to-pe 9-11)
• liittyminen, jäsentietojen muutokset, sähköi-

nen asiointi, jäsenedut, valtakirja työnantajalle
• jasenrekisteri@jytyliitto.fi
• luottamukselliset tiedot suojattuna:  Jäsenre-

kisterin turvaposti

Jäsenmaksut 020 789 3730 (ma-ti klo 9-11, ke 
suljettu, to-pe 9-11)
• muutokset, esim. jäsenmaksu palkattoman va-

paan aikana
• jasenmaksut@jytyliitto.fi
• luottamukselliset tiedot suojattuna:  Jäsen-

maksujen turvaposti

TYÖTTÖMYYSKASSA

MIHIN YHTEYTTÄ, MISTÄ TIETOA
Jyty Kuopion jäsenpalvelu ja yhdistyksen tapahtumat,
toimiston palveluaika puhelimitse ja sähköpostitse ti - to kello 10.00-15.00.
Asiointi toimistolla sopimuksen mukaan.
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JÄSENMAKSULLA VARMISTAT JÄSENETUSI

Työssä oleva maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen 
alaisesta palkasta (sisältäen luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen). 
Jäsenmaksu 1,32 % koostuu liiton ja yhdistyksen osuudesta. Kuukausittain maksettava jäsen-
maksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden.

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsen-
maksun suoraan palkasta. Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Viitenumerot ja ohjeet jäsen-
maksua varten saat Jytyliitto/jäsenmaksut: jasenmaksut@jytyliitto.fi tai puhelimitse 020 789 3730.

Palkattomalta ajalta maksetaan ns. euromääräistä jäsenmaksua viisi euroa kuukaudelta lukuun ottamatta varusmies- ja 
siviilipalveluksessa olevia, jotka on vapautettu kokonaan jäsenmaksusta. Palkaton aika tarkoittaa perhevapaata, opiskelua, 
sairauslomaa, virka- tai työlomaa, Kelan peruspäivärahaa, karenssia ja yrittäjyyden aloittamista.

Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksut on ajan tasalla. Tarkista esim. palkkakuitistasi, että jäsenmaksu on peritty. 
Näin säilytät oikeuden jäsenetuihin ja työttömyyskassan etuuksiin. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuksessa vähen-
nyskelpoinen. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan maksamastaan etuudesta. 

ELÄKELÄINEN JÄSENENÄ

Eläkeläinen voi olla Jytyn yhdistyksessä kannatusjäsenenä (eläkeläisjäsen). Eläkkeellä oleva voi myös liittyä Jytyn yhteis-
työyhdistykseen Jytysenioreihin.

Kun jäät eläkkeelle, ilmoita eroatko vai jäätkö yhdistyksen kannatusjäseneksi (eläkeläisjäsen). Yhdistyksen eläkeläisjäse-
nen vuosimaksu on 36 €. Jytyn eläkeläisjäsenen vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus ovat voimassa sen vuoden 
loppuun asti, jolloin siirryt eläkkeelle.

On tärkeää, että saamme tiedon yhdistykseen eläkkeelle siirtymisestä. Peruuta jäsenmaksuvaltakirja työnantajalta jos jat-
kat tilapäistä työskentelyä, sillä jäsenmaksuvelvoite päättyy.

ILMOITA MUUTOKSISTA – ASIOI VERKOSSA

Ilmoita muutoksesta! 
Ilmoita Jytylle /yhdistykselle työnantajan, ammattialan ja paikkakunnan muutos.
Voit tarkistaa ja päivittää tietosi verkossa (www. jytyliitto.fi, » Jytyn sähköinen asiointipalvelu Jässäri). Osoitteen- ja 
nimenmuutokset Jyty saa väestötietojärjestelmästä, ellet ole tehnyt osoitteen luovutuskieltoa. Sähköpostiosoite tu-
lisi aina ilmoittaa, sillä sitä käytetään mm. henkilökohtaisessa yhteydenpidossa, edunvalvontaan liittyvissä kyselyissä, 
työtaistelutoimenpiteissä sekä koulutuksissa. Työttömyyskassaan voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai 
käyttää sähköistä asiointia, jossa voit mm. lähettää etuushakemuksen sekä tarkastella sen käsittelyä ja maksupäiviä. 

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon (https://www.te-palvelut.fi) viimeistään ensimmäisenä työttömyys-
päivänäsi!

Työttömyysturva, päivärahahakemukset (tarkista jäsenyys- ja työssäoloehto) ja vuorottelukorvaushakemukset
→ aariakassa.fi

eAsiointi
eAsioinnissa voit muun muassa lähettää meille viestejä, täyttää hakemuksen ja lisätä liitteitä.

Puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900
Avoinna tiistaisin klo 9.00–11.30, keskiviikkoisin klo 12.00–14.00 ja torstaisin klo 9.00–11.30.
Puhelun hinta on 8,4 snt/min + pvm/mpm. Jonotus on maksutonta.

 
Asiakaspalvelun sähköposti asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Ethän lähetä sähköpostitse viestejä tai liitetiedostoja, jotka sisältävät henkilötietoja. Suosittelemme käyttämään viestien lähettämiseen eAsiointia. 
Jos käytössäsi ei ole salattua sähköpostia etkä voi käyttää eAsiointiamme, lähetä meille sähköpostia asiasta osoitteeseen asiakaspalvelu@aariakassa.
fi. Lähetämme sinulle suojatun sähköpostin, johon vastaamalla vastausviestisi tulee meille suojattuna.
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Ammattiliitto Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi erittäin 
kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn jäse-
nenä sinulla on tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus ja 
ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat 
Ifiltä muita rahanarvoisia etuja perheesi vakuutusturvan 
parantamiseksi. Liiton jäsenkortti toimii vakuutuskorttinasi, 
johon on painettu vakuutuksen numero ja tiedot. Lue liiton 
jäsenten vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin net-
tisivuilta: www.if.fi/jyty

VAPAA-AJAN TAPATURMA- JA MATKUSTAJAVAKUUTUS

Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoima-
jäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalente-
rivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vaki-
nainen kotipaikka on Suomessa, ja jotka kuuluvat Suomen 
sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturva on voimassa 
sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta 
tai jää eläkkeelle.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattu-
neita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin pe-
rustuen. Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 
6 788 euroa tapaturmaa kohti. Omavastuu on 50 euroa. 
Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 31 875 euroa ta-
paturmaa kohti.

Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokaut-
ta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan 
alkamisesta. Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempan-
sa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat 
lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Matkustaja-
turvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskey-
tyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja. 
Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot 
Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty

AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Jäsenetuihisi kuuluu ammatillinen vastuu- ja oikeusturva-
vakuutus vahinkovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuina ovat 
liiton jäsenet omassa työ- ja virkasuhteessaan sekä myös 
opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Am-
matillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa, 
kun jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt 
vähintään kuusi kuukautta.

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinko-
ja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat 
työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja jos-
ta lain mukaan olet korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksen 
korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa 
on 60 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti 
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen 
liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai 
hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 10 000 
euroa niissä tapauksissa, joissa jäsen päättää viedä asiaa 
eteenpäin ilman liiton juristin suositusta. Omavastuu va-
hinkotapahtumaa kohti on 200 euroa.

Mikäli jäsenen asiaa on ensin yritetty selvittää liiton juristin 
avustuksella ja liiton juristi suosittaa ulkopuolisen asiamie-
hen käyttöä, on vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä 20 000 
euroa. Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 200 euroa.

Jos liiton edunvalvontaosastolla katsotaan, että kyse on lii-
ton jäsenten kannalta periaatteellisesti tärkeästä asiasta, ei 
enimmäiskorvausmäärää eikä omavastuuta sovelleta.

Ole yhteydessä Jytyn lakimieheen ennen kuin haet vas-
tuuvakuutukseen tai oikeusturvavakuutukseen liittyvää 
päätöstä. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa 
Pohjoismaissa. Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat 
vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty

KUINKA HAET KORVAUSTA?

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu vapaa-ajan matkustaja- ja 
tapaturmavakuutuksella. Ifin Omat sivut -verkkopalvelussa 
osoitteessa omatsivut.if.fi/ teet korvaushakemuksen muu-
tamassa minuutissa.

Näin haet korvausta helposti
Kirjaudu pankkitunnuksillasi Ifin Omille sivuille osoitteessa 
if.fi/omatsivut
Valitse sivun yläreunasta Omat vahingot. Omat vahingot 
-sivulla näet kaikki vahinkoihin liittyvät asiakirjat.
Valitse vahinkoilmoitus, jonka haluat täyttää. Jos esimerkik-
si ilmoitat sattuneesta tapaturmasta, niin valitse valikosta 
“Minä ja perheenjäseneni” vahinkoilmoituspohja nimeltä 
“Tapaturma: Ilmoita uudesta vahingosta tai täydennä kulu-
ja aikaisemmin ilmoittamaasi vahinkoon”.
Täytä ilmoitus ja klikkaa lopuksi lähetä.
Useissa tapauksissa saat korvauspäätöksen heti. Muissa ta-
pauksissa If ottaa sinuun yhteyttä.
Kuitteja tai tositteita ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseen, 
vaan If pyytää niitä tarvittaessa. Lisätietoja vahinkoasioista 
saat osoitteesta if.fi/henkilövahingot.

Kaikki vakuutusasiat yhdestä numerosta – myös viikonlop-
puisin. Voit myös soittaa Ifiin ja hoitaa vahinkoilmoituksen 
puhelimitse. Voit hoitaa sekä vakuutus- että korvausasiasi 
numerossa 010 19 19 19, ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–16.

Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot 
Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty

JÄSENVAKUUTUKSET
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JÄSENTIETOJEN TARKISTUS
Olethan tarkistanut, mitä tietoja sinusta on Jytyn jäsenrekisterissä? Pääset itse 
katsomaan tiedot menemällä Jytyn kotisivuille www.jytyliitto.fi ja valitsemalla va-
semmasta yläkulmasta Jytyn sähköiset asiointipalvelut. Kirjautumalla sisään voit 
tarkastella omia jäsentietojasi (yhteystiedot, työsuhdetiedot, ammattinimike, koulu-
tustiedot). Täällä rekisterissä olevan ammattinimikkeen mukaan lähetämme kohdis-
tettua postia, esimerkiksi toimistosihteereille tai koulunkäynninohjaajille, ja siksikin 
ajantasaiset tiedot ovat Sinun etusi. Löydät palvelusta myös oman työpaikkasi luot-
tamusmiehen yhteystiedot, sekä yhteystiedot Sinun omaan paikallisyhdistykseesi. 

Olethan ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteen, 
jolla viestimme tavoittavat sinut parhaiten?

Jyty Kuopio ilmoittaa tapahtumista yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa ja säh-
köpostilla. Välillä törmäämme tilanteeseen, jossa sähköpostiviestit eivät saavu 
vastaanottajalle, erityisesti silloin kun käytössä on Jippii-, Luukku- tai Suomi24-
sähköpostiosoitteet. Varmista, että jäsenrekisteriin on ilmoitettu sähköpostiosoi-
te, jota voit lukea myös esimerkiksi loman aikana.

Yhdistyksen vaihto

Hae uuden yhdistyksen jäsenyyttä kirjautu-
malla Jässäriin ja lähettämällä tieto vaihdos-
ta Jässärin yhteydenottolomakkeella. Valitse 
yhteydenoton tyypiksi ”yhdistyksen vaihto”. 
Kirjoita viestiin minkä yhdistyksen jäsenyyttä 
haet ja mistä alkaen. Ilmoita samalla mah-
dollisesta työsuhteen muutoksesta tai päivitä 
työsuhdetietosi Jässärin työsuhteet-osiossa. 
Yhdistystä kannattaa vaihtaa heti työsuh-
teen alusta alkaen tai kuukauden vaihteessa. 
Huolehdi ettei jäsenmaksuun tule katkosta.

TAPAHTUMIIN 
ILMOITTAUTUMINEN

Yhdistyksen tapahtumiin ilmoittautuminen 
muuttuu kevään aikana! Jatkossa ilmoittau-
tuminen tapahtuu tapahtumamainoksesta 
löytyvän linkin kautta, ja tapahtuman mah-
dollinen omavastuu maksetaan ilmoittautu-
misen yhteydessä.  Myös ilmaistapahtumiin 
ilmoittaudutaan saman linkin kautta!

Jyty Kuopio ry:n yritysleffaliput ovat nyt voimassa 31.3.2023 
asti.

Jäsenetuna jäsen voi ostaa 4 kpl Finnkinon elokuvalippua 
kalenterivuodessa, hintaan 8 €/kpl. Kevään aikana aloitam-
me sähköisten elokuvalippujen myynnin, jolloin ostaessasi 
jäsenetuhintaisia elokuvalippuja saat liput joko suoraan pu-
helimeesi tai sähköpostiisi TAI perinteiset paperiliput joko 
noutamalla yhdistyksen toimistolta tai postitse, valintasi 
mukaisesti. Ilmoitathan tilausta tehdessäsi kummat liput ha-
luat. Sähköiset liput edellyttävät toimivaa sähköpostiosoi-
tetta. Myös lasku lipuista toimitetaan lippujen toimitustavan 
mukaisesti.

JÄSENETU 
FINNKINON YRITYSLEFFALIPUT
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Opiskelijajäsenyys Jytyssä
Jytyn jäseneksi voi liittyä ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvä päätoiminen tutkinto-
opiskelija. Jytyläiset opiskelevat useimmiten ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa sekä ammatti- ja aikuis-
opistoissa. Myös lukiossa opiskelevat voivat liittyä Jytyyn. Jäädessään esimerkiksi opintovapaalle tai aloitet-
tuaan opinnot jäsen maksaa euromääräisen jäsenmaksun. 

Ammattiliitto Jytyssä on 176 paikallista ja valtakunnallista jäsenyhdistystä. Opiskelija kuuluu opiskelu- tai ko-
tipaikkakuntansa tai valtakunnallisen yhdistyksen jäsenenä ammattiliitto Jytyyn. Opiskelijajäsenyys on maksu-
ton. Opiskelijajäsenet jotka ensimmäistä kertaa liittyvät Jytyyn (katso tarkemmin OPISKELIJAN JÄSENMAK-
SUOHJEET sivulta 5). Opiskelijat ovat täysivaltaisia jäseniä yhdistyksissään.  

Liity Jytyn jäseneksi täyttämällä sähköinen liittymislomake, jonka jälkeen pääset kirjautumaan Jytyn jäsenen 
sähköiseen asiointijärjestelmään Jässäriin.  Jos sinulla on voimassa oleva työsuhde tai aloitat työssä opintojesi 
ohella, liity samalla myös Työttömyyskassa Aariaan huolehtiaksesi ansiosidonnaisesta työttömyysturvastasi.

Sinun ei tarvitse tietää Jytyn jäsenyhdistyksen nimeä, vaan jäsensihteerimme ohjaa sinut automaattisesti oikeaan yh-
distykseen. Useat Jytyn jäsenyhdistykset tiedottavat toiminnastaan ja eduistaan myös omilla verkkosivuillaan. 

Tiesitkö että

• Opiskelija voi saada itselleen oikeuden ansiopäivärahaan, jos hän työskentelee riittävästi opintojensa ohella 
ja aikana.

• Opiskelija voi kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäolo- ja jäsenyysehdon jo ennen valmistu-
mistaan.

Lue lisää

https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/Sivut/default.aspx

Linkkiä saa myös jakaa kaikille joita asia kiinnostaa, tai mikäli sinulle tulee kysymyksiä opiskelijoiden asioinnis-
sa.

Nyt myös yhdistyksen nettisivulle on lisätty (www.jytykuopio.fi) LIITY JYTYYN -linkki.

Suosittele Jytyn jäsenyyttä:

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx

Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2022 tai 1.7.–
31.12.2022 välisenä aikana uusia jäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla.

Neljästä uudesta jäsenestä saat jopa 150 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin!

Myös oma yhdistyksesi palkitsee uuden jäsenen ja suosittelijan (edellyttää että liittyjä on lisätietokentässä ni-
mennyt suosittelijan) liittyessään Jytyyn.
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Kuopion kaupungin Työsuojeluvaltuutetut kaudella 2022-25
       

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue (pl. lomituspalvelu) kaupunkiympäristön palvelualueen, hyvinvoinnin 
edistämisen palvelualueen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen (nuorisopalvelut, kasvun ja oppimisen tuen palve-
lut, operatiiviset tukipalvelut)       

Pasi Räsänen, pasi.rasanen@kuopio.fi
puh. 044 718 4900
Asemakatu 38 - 40 A 2 krs
70100 KUOPIO

Lomituspalvelut

Erkki Selkimäki, erkki.selkimaki@kuopio.fi
puh. 044 749 8912
Maaningantie 32
71750 Maaninka       

PERUSTURVAN PALVELUALUE 1 -Vanhusten hoivapalvelut kantakaupungissa

Kirsi Jouhkimo, kirsi.jouhkimo@kuopio.fi
puh. 044 718 2941
PL 227 (Tulliportinkatu 17 B)
70101  KUOPIO

       PERUSTURVAN PALVELUALUE 2 -  lapsiperhepalvelut, aikuissosiaalityön palvelut, vammaispalvelut ja kehitysvamma-
huolto, vanhusten palveluohjaus, vanhusten hoivapalvelut liitoskunnissa, perusturvan tukipalvelut sekä operatiiviset 
tukipalvelut

Katja Mikkola (1. varavaltuutettu), katja.mikkola@kuopio.fi
puh.044 718 2943
Tulliportinkatu 17 G, 3 krs, H304
70100 KUOPIO

Terveydenhuollon palvelualue - Tuusniemen isäntäkuntapalvelut ja Kallaveden työterveys

Anu Saastamoinen, anu.saastamoinen@kuopio.fi
puh. 044 718 2942
Tulliportinkatu 17 B, 4 krs, H408
70100 KUOPIO

Kasvun ja oppimisen palvelualue - Varhaiskasvatuspalvelu

Anita Riekkinen, anita.riekkinen@kuopio.fi
puh. 044 718 7927
Asemakatu 38 - 40 A 2 krs
70100  KUOPIO 

Kasvun- ja oppimisen palvelualue perusopetus- ja lukiopalvelut -Alue 1: perusopetuspäällikkö Taina Vainion koulut, 
lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormusen lukiot, näiden koulujen koulusihteerit ja koulunkäynninohjaajat

Isto Karjalainen, isto.karjalainen@kuopio.fi
puh. 044 718 4020
Asemakatu 38 - 40 A 2 krs
70100  KUOPIO 

       Kasvun- ja oppimisen palvelualue perusopetus- ja lukiopalvelut - Alue 2: perusopetuspäällikkö Mika Kuitusen koulut, 
näiden koulujen koulusihteerit ja koulunkäynninohjaajat

Saija Kekäläinen, saija.kekalainen@kuopio.fi
puh. 044 718 4062
Asemakatu 38 - 40 A 2 krs
70100  KUOPIO
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JYTY KUOPIO RY:N TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on sitova. Jäsenen omavastuuosuuden maksua ei pa-
lauteta. 

Ilmoittamalla esteestä vältyt ylimääräisiltä peruutuskuluilta.

Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttaminen tai peruuttamatta jättäminen 
antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kustannusten välisen erotuksen ilmoittautu-
jalta.

Pohjois-Savon pelastuslaitos - työntekijät

Rauno Pikkarainen, rauno.pikkarainen@kuopio.fi
puh. 0447188203       

Kasvun ja oppimisen palvelualue        - Perusopetuspalvelut ja kaupungin toimihenkilöt

Merja Laininen, merja.laininen@kuopio.fi
puh. 044 718 4421
Alavan koulu
Keihäskatu 1-3
70620 KUOPIO

Vastaa kotisivuillamme olevaan kysymykseen. Saatuja vastauksia hyödynnetään suunniteltaessa 
syksyn virkistystapahtumia. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä.

JYTYLIITON
RISTEILY

YHDISTYKSEN
RUSKARETKI

LAPPIIN?
VAI
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TULOSSA

Tyhypäivät la-su 24.-25.9. Imatran kylpylässä. Päivistä tulee mainos kaikille niille jäsenille joiden 
osoite on Jytyn järjestelmässä helmikuussa ja ilmoittautuminen avautuu Jässärissä viikolla 11.

 
Jytyliiton risteily pe-la 7.-8.10., Hki-Tallinna-Hki. 

Yhdistyksen (Jyty Kuopio ry) ruskaretki Lappiin.

Kaikki muutokset mahdollisia. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla, Facebookissa ja varmista että olet 
ilmoittanut toimivan sähköpostiosoitteen Jässärissä.

TAMMIKUU

12.1. Hallituksen kokous
29.1. Aktivointipäivä I 

HELMIKUU

9.2. Hallituksen kokous
Syssäys kaikille jäsenille kotiin
Liikunnallinen/toiminnallinen tapahtuma jäse-
nille, helmi-maaliskuu.

MAALISKUU

2.3. Hallituksen kokous

HUHTIKUU

2.4. Aktivointipäivä I
2.-3.4.Varhaiskasvatuksen ja perhetyön amma-
tilliset opintopäivät, Hämeenlinna (Jytyliitto)
6.4. Hallituksen kokous
23.-24.4. Koulunkäynninohjaajien ammatilliset 
opintopäivät, Jyväskylä (Jytyliitto)

TOUKOKUU

11.5. Hallituksen kokous
11.5. Yhdistyksen kevätkokous 
Kevättapahtuma/perhetapahtuma, huhti-touko-
kuu.

KESÄKUU

8.6. Hallituksen kokous 

ELOKUU

Aktivointipäivä II, elo-syyskuu 

SYYSKUU

17.-18.9. Enemmän irti Jytystä, Kuopio (Jytyliitto)
* Tähtimatka *
Koko jäsenistölle suunnattu tapahtuma, lyhty kä-
vely

LOKAKUU

Syssäys kaikille jäsenille verkkolehtenä loka-
marraskuu

MARRASKUU

Yhdistyksen syyskokous marras-joulukuu 
Stipendien hakuaika päättyy 30.11.2022.

Pikkujoulut marras-joulukuu 

TAPAHTUMAKALENTERI 2022
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Moi, 

olen Kalle Rönkkö, 25 vuotta fysioterapeuttina töitä tehnyt 
kuntoutuksen ammattilainen. Vastaanottoni sijaitsee keskellä 
kauneinta Kuopiota, Kuopion matkustajasatamassa Sataman 
Lääkäritalossa. Tarjoan nyt teille Jytyläisille yritykseni, Savon 
Fysioterapia Ky:n palveluita edulliseen hintaan.

Olemme kehittäneet alaselän kuntoutukseen ja treenaami-
seen verkkokurssin, jonka voit toteuttaa missä vain, etkä tar-
vitse erityisiä treenivälineitä. Kurssi sopii niin perusliikkujalle 
kuin ammattiurheilijalle, koska liikkeet vaikeutuvat asteittain 
ja treeniohjelma on 10 viikon mittainen. Valmennuksen harjoit-
teet vaihtuvat viikoittain ja videoidut esimerkit helpottavat liik-
keiden tekemistä. Koko valmennus sisältää yhteensä noin 50 
treeniliikettä.

Kurssin tähtitestaajana toimii olympiamitalisti Antti Ruuska-
nen, aktiivista liikkujaa edustaa KuPS-pelaaja Joel Vartiainen 
sekä arjen perusliikkujaa edustaa puolisoni Hanna Rajaniemi. 
Hanna tulikin tutuksi Jytyläisille muusikkona Jyty:n pikkujou-
luissa. Antti, Joel ja Hanna ovat mukana verkkokurssilla teke-
mässä esimerkkiharjoitteita. Tutustu nettisivuilta ensimmäi-
seen ilmaiseen viikkoon sekä katso Antin, Joelin ja Hannan 
kokemukset kurssista ja yleisimmät kysymykset valmennuk-
sesta vastauksineen. Valmennukseen sisältyy myös viikoittai-
nen mahdollisuus etätapaamiseen kanssani.
 
Verkkovalmennuksen löydät osoitteessa www.alaselkakipu.fi 
Samoilta sivuilta erillisestä linkistä myös ilmainen ensimmäi-
nen viikko testiin.

Tarjoan Jytyläisille myös edulliset hinnat käyntiin vastaanotol-
lani seuraavasti:

• Fysioterapia 45 minuuttia 50€ (norm.59€), myös ilman lähe-
tettä

• Hieronta 45 minuuttia 33€, (norm.40€)

• Verkkokurssi alaselkäkivun hoitoon ja ennaltaehkäisyyn 
www.alaselkakipu.fi 39€ koodilla jytykuopio, (norm.49,50€)

Ota yhteyttä ja mietitään sinulle sopiva kuntoutus- tai ennal-
taehkäisevä paketti. 

Kysy myös rohkeasti mitä tahansa verkkokurssin aloitukseen 
liittyvää. 

www.savonfysioterapia.com
050 562 4672

Fysioterapiaa & Hierontaa

Savon Fysioterapia KY 
- asiantuntevaa & yksilöllistä fysioterapiaa sinulle!

UUSI PAIKALLINEN JÄSENETU
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Jyty Kuopio ry
Maaherrankatu 27, 3. krs       70100 KUOPIO
044 761 1595
toimisto@jytykuopio.fi	 www.jytykuopio.fi

Suosittele Jytyn jäsenyyttä!
Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käyn-
nissä. 

Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2022 
tai 1.7.–31.12.2022 välisenä aikana uusia jäse-
niä, sinut palkitaan lahjakortilla. Neljästä uudes-
ta jäsenestä saat jopa 150 € arvoisen S-ryhmän 
lahjakortin!

Palkitseminen lahjakortein
Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2022 
tai 1.7.–31.12.2022 välisenä aikana uusia varsi-
naisia tai opiskelijajäseniä, sinut palkitaan:

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti

Edellytykset palkitsemiselle
– Hankittujen jäsenten on oltava jäsenenä Jytyssä sillä hetkellä, kun jäsenhankintajakson tiedot tar-

kistetaan eli jäsenhankintajaksoa seuraavan kuukauden puolivälissä.
– Jäsenhankkijan nimi on mainittava selkeästi liittyessä liittymislomakkeessa (lisätietoja-kohtaan), 

muuten ilmoitettuja liittymisiä ei oteta huomioon palkitsemisjärjestelmässä.
– Kullakin jäsenhankintakaudella voi saada maksimissaan yhden 150 euron lahjakortin/jäsenhank-

kija.
– Verohallinnon ohjeen mukaan lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Jyty ilmoittaa verottajalle saa-

masi lahjakortit.

Lahjakorttien toimitus
– S-ryhmän lahjakortit postitetaan jäsenhankintakauden päätyttyä suoraan jäsenhankkijan ko-

tiosoitteeseen.
– Lahjakortit postitetaan kotiin kirjattuna kirjeenä, joten ne pitää noutaa postista, kun saat ilmoituk-

sen kotiisi.
– Kannattaa huomioida, että lahjakorttien toimittamisessa voi olla viivettä noin pari viikkoa.


