Tervetuloa Jyty Turku ry:n jäseneksi!
Yhdistyksemme yhteystiedot
 www.jytyturku.fi
 Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku
 02 - 2517 011, jytyturku@pp.inet.fi
Nettisivuiltamme löydät mm.
 oman luottamusmiehesi
 ajankohtaiset tapahtumat
 yhdistyksemme jäsenlehden
 yhdistyksemme säännöt
 yhdistyksemme hallituksen kokoonpanon
Jäsenedut
Saat jäsenkortin ja Jäsenenä Jytyssä -oppaan postitse 1,5 kk sisällä liittymisestä.
Tarkemmat tiedot jäseneduista saat Jäsenenä Jytyssä -oppaasta ja www.jytyliitto.fi -sivuilta.
Jyty-jäsenkortti on myös matkustajavakuutuskortti. Jos olet lähdössä matkalle, etkä ole vielä
saanut jäsenkorttia, tilaa tilapäinen matkustajavakuutustodistus Ifin asiakaspalvelusta puh. 010 19
19 19 (ma–pe 8–20). Jäsenetuna on myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä vastuu- ja
oikeusturvavakuutus. Lisäetuna halvat henkivakuutukset koko perheelle. Tarkemmat tiedot
www.if.fi/jyty-sivulta.
Jäsenmaksu
 Jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
 Euromääräinen jäsenmaksu on 5 euroa/kk jäseneltä, joka on jäänyt ilman palkkaa tai
työttömyyskassan maksamaa etuutta. Myös määräaikaisella
työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuki) oleva jäsen maksaa euromääräistä jäsenmaksua.
Ilmoitathan jäsenrekisteriin ko. ajan.
 Kannatusjäsenmaksu (eläkeläiset) on 36 euroa/vuosi.
 Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa/vuosi
 Asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittaessasi olet vapautettu jäsenmaksusta.
Kun valtuutat työnantajasi perimään jäsenmaksun palkasta, tarkistathan aina
palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksua on peritty. Tarvittaessa ota pikaisesti yhteys
palkanlaskentaan. Jos maksat jäsenmaksun itse, saat yhdistykseltä jäsenmaksuohjeen.
Jos vaihdat työnantajaa, toimita palkanlaskentaan jäsenmaksuvaltakirja. Lomakkeen voit pyytää
jasenrekisteri@jytyliitto.fi, puh. 020 789 3720 tai Jyty Turku ry:n toimistosta.
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Muista ilmoittaa muutoksista
Jäsentiedoissasi tapahtuneista muutoksista voit ilmoittaa Jytyn sähköisessä asiointijärjestelmässä
Jässärissä tai ottamalla yhteyttä yhdistykseemme. Ilmoitettavia muutoksia on mm.
 palkaton aika (vähintään 30 päivää kestävä)
 työpaikan vaihto
 eläkkeelle jäänti
 yhdistyksen vaihto
 nimenmuutos, nimikkeen muutos
 opiskelijajäsenen valmistuminen
 opiskelijajäsenen ilmoitus työskentelystä opintojen ohella
Osoitepäivitykset liitto saa suoraan väestötietojärjestelmästä, ellet ole tehnyt luovutuskieltoa.
Jytyn työttömyyskassa
Jytyn työttömyyskassa JYTK neuvoo, kun jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai haet
vuorottelukorvausta. Ohjeet löydät myös www.jytk.fi -sivuilta ja sivujen kautta voit hakea
ansiopäivärahaa. Työttömyyskassan palvelunumero on 020 690 069 (ma, ti ja pe klo 9-11 ja to klo
9-15).
Ongelmia työpaikalla?
Keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa. Jos keskustelu ei tuota tulosta, ota yhteyttä
luottamusmieheen. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät www.jytyturku.fi-sivuilta. Työsuojelu- ja
työhyvinvointiasioissa ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun.
Virkistystä arkeen
Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen monipuolista koulutusta: esim. Enemmän irti Jytystä – koulutus
uusille jäsenille sekä työhyvinvointipäiviä ja ammatillisia opintopäiviä. Tarkemmat tiedot
koulutuksista www.jytyliitto.fi -sivulta sekä Jäsenenä Jytyssä -oppaasta.
Jyty Turulla on oma virkistystoimikunta, joka järjestää jäsenille virkistyshetkiä. Tapahtumista
tiedotetaan yhdistyksemme nettisivuilla sekä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseesi. Pidä siis
yhteystietosi ajan tasalla Jässärissä.

Tervetuloa mukaan!
Tärkeitä nettisivuja
- www.jytyturku.fi: yhdistyksemme omat nettisivut
- www.jytyliitto.fi: Jyty Turku ry on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n
paikallisyhdistys
- www.sttk.fi: Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto
- www.jytk.fi: Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa, jäsenmaksuusi sisältyy
työttömyyskassan jäsenmaksu
- www.if.fi/jyty: vakuutusedut jäsenille

...

...

...

...

