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Jyty Ylä-Kainuu ry:ssä on 218 jäsentä. 

Jäseniä on kaikista Ylä-Kainuun kunnista, Sote-kuntayhtymästä ja yksityisaloilta. 
 
 
 
JYTYN JÄSENEDUT    
  
Lainopillisia palveluita 
 

Jytyn merkittävä jäsenetu on oikeusapu ja lainopillinen neuvonta palvelussuhteeseen 
liittyvissä asioissa. Palvelu on maksuton. 

 

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
 

Liitto on ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturva-
vakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta If vakuutusyhtiössä. 
Vakuutettuina ovat myös liiton opiskelijajäsenet työharjoittelussa ollessaan. Vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys on kestänyt kuusi kuukautta. 
Vakuutusehdot sekä vahinkoilmoituslomakkeita saa Ifin konttoreista. 

 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus 
 

If Vakuutusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan alle 68-vuotiaat 
työvoimajäsenet, Suomessa vakituisesti vuosittain yli kuusi kuukautta asuvat jäsenet ja 
opiskelijajäsenet on vakuutettu vapaa-ajan tapaturma- ja vapaa-ajan 
matkustajavakuutuksella. Jos jäsen eroaa tai erotetaan jäsenistöstä, vakuutusturva 
päättyy välittömästi. Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita 
tapaturmia, mikäli niitä ei korvata jonkin lain perusteella. Matkustajavakuutus on 
voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen Suomesta alkavan, vapaa-aikana 
tehtävän koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta. (Matkustajavakuutus ei koske 
matkatavaroita.) Molemmat vakuutukset sisältyvät jäsenetuna jäsenmaksuun. 
 

Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös 
matkustajavakuutuskorttina.  
 
Tarkemmat tiedot liiton vakuutuseduista saat osoitteesta www.if.fi/jyty, tai Ifin 
palvelunumerosta 010 19 19 19 ma-pe klo 8-20. 

 
Jos sinulle sattuu vahinko, tee vahinkoilmoitus netissä www.if.fi tai soita Ifin 
vahinkopalveluihin 010 19 18 18 ma-pe klo 9-18. 
 

  

http://www.if.fi/jyty#_blank
http://www.if.fi/#_blank
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LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 

 

Työttömyysturva 
 

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden 
työttömyyskassassa. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon 
sidottuun päivärahaan. Jytyn luottamusmies työpaikallasi sekä työttömyyskassa 
neuvovat, miten toimit, jos työttömyys uhkaa. 
 

Työpaikallasi on apuna Jytyn luottamusmies, joka toimii jäsenten paikallisena 

edustajana palvelussuhdetta koskevien sopimusten ja muiden määräysten 
soveltamista koskevissa asioissa. 

 
Jos sinulla tulee epäselvyyksiä palvelusuhteen ehdoissa, kysy aina ensin 
palkanlaskijaltasi ja/tai esimieheltäsi ja mikäli asia ei näin ratkea, ota yhteyttä omaan 
luottamusmieheesi, joka selvittää asiaa ja vie sen tarvittaessa eteenpäin. 
 

Hyrynsalmen kunta 

Anja Heikkinen, asuntosihteeri, pääluottamusmies 
puh. työ 044 7104413, anja.heikkinen(at)hyrynsalmi.fi 

 

Puolangan kunta  
Pirjo Hyttinen, kirjastovirkailija, pääluottamusmies 
puh. työ 044 768 1093, pirjo.hyttinen(at)puolanka.fi 

 

Suomussalmen kunta 
Milla Keränen, ruokapalvelutyöntekijä-siivooja, pääluottamusmies 
puh. 044 777 3172, milla.keranen(at)suomussalmi.fi 

 
Seija Falck, uinninohjaaja, varapääluottamusmies 
puh. 040 503 7812, seija.falck(at)suomussalmi.fi 
 

Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä ja Kainuun Liitto 

Kati Karppinen, pääluottamusmies (kolme päivää/vko) 
puh. 044 479 6006, kati.e.karppinen@kainuu.fi 

 
Pirjo Heikkinen, palkkasihteeri, Hyrynsalmi, luottamusmies 
puh. 044 797 4235, pirjo.r.heikkinen(at)kainuu.fi 

 

Yksityisalojen edunvalvonta 

Minna Eskelinen, alueasiamies  
puh. 040 554 7606, minna.eskelinen(at)jytyliitto.fi 
 
 

 

Yhdessä olemme enemmän! 
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HALLITUS 

 
Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kantaa vastuu paikallisesta edunvalvonnasta. 
Lisäksi tehdään jäsenistöä koskevia päätöksiä, kuten jäseneksi liittymiset, 
euromääräiset jäsenmaksut, koulutuksen ja vapaa-ajan virkistystoiminnan 
järjestäminen, lausuntojen antaminen ja esitysten tekeminen. 

 

  
Kaija Seppänen pj. työllisyysohjaaja 

    puh. 040 779 3932 
    jytyylakainuu(at)gmail.com 

 
Pirjo Hyttinen varapj.  kirjastovirkailija 

puh. 044 768 1093 
pirjo.hyttinen(at)puolanka.fi 

 

 Seija Juntunen jäsenasiat/talous asiakasneuvoja 
puh. 040 500 3785 

    seija.m.juntunen(at)gmail.com 
 

Seija Falck   uinninohjaaja 
puh. 040 503 7812 
seija.falck(at)suomussalmi.fi 
 

Anja Heikkinen  asuntosihteeri 
   puh. 044 710 4413 

anja.heikkinen(at)hyrynsalmi.fi 
 

Merja Heikkinen  ruokapalvelupäällikkö 
   puh. 044 571 0254 

    merja.h.heikkinen(at)suomussalmi.fi 
 
 Milla Keränen  ruokapalvelutyöntekijä-siivooja 
    puh. 044 777 3172 
    milla.keranen(at)suomussalmi.fi 
 

Minna Saastamoinen sihteeri hankekoordinaattori 
puh. 044 089 9080 
minna.tuunainen23(at)gmail.com 
 

 

 

  

mailto:jytyylakainuu@gmail.com
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KOULUTUSTOIMINTA  
 
Yhdistys kannustaa jäseniään hakeutumaan Jytyn alue- ja keskustoimiston järjestämille 
kursseille. Kustannuksista vastaavat liitto ja yhdistys yhdessä. Aluetoimistot järjestävät 
kursseja ensisijaisesti oman alueensa jäsenistölle. Seuraa myös aktiivisesti Jyty-lehden 
koulutusinfoa! 

 
Koulutusvastaavana toimii Minna Saastamoinen minna.tuunainen23(at)gmail.com.  
Lisätietoja koulutuksista löydät Jytyn nettisivuilta: www.jytyliitto.fi 

 
NUORISOTOIMINTA 

 
Jokaisella nuorella opiskelijalla on mahdollisuus liittyä suoraan paikallisyhdistyksen 
nuorisojäseneksi. Opiskelijajäsenet liittyvät jatkossa helpoiten sähköisellä 
liittymisilmoituksella osoitteessa: www.jytyliitto.fi 
 
Opiskelijat maksavat 36 euron vuosijäsenmaksua, joka maksetaan kahdessa osassa 
kesäkuussa ja joulukuussa. Nuori voi osallistua yhdistyksen toimintaan samoilla 
ehdoilla kuin työvoimajäsenet. 

Mikäli opiskelija työskentelee säännöllisesti opintojensa ohella esim. kesäisin, hän 
maksaa sen ajan bruttoansioistaan yhdistyksen jäsenmaksua, mikä sisältää Jytyn 
työttömyyskassan jäsenmaksun. Euromääräistä jäsenmaksua ei tällöin erikseen 
makseta. Säännöllisellä työllä tarkoitetaan yli 18 tunnin työviikkoja. 

Nuorisovastaavana toimii Milla Keränen, milla.keranen(at)suomussalmi.fi 
 

Milla koordinoi Ylä-Kainuun alueen alle 36-vuotiaiden jäsenten toimintaa. Ota yhteyttä 
ja esitä toiveesi sinua kiinnostavista tapahtumista. Jyty osallistuu perinteisesti Oulun 
Q-stockiin heinäkuussa. 

 

 
 

 

 

http://www.jytyliitto.fi/#_blank
http://www.jytyliitto.fi/#_blank
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SENIORITOIMINTA - KANNATTAJAJÄSENET  

 

 Jyty Ylä-Kainuu ry:llä on voimassa kannattajajäsenmaksu. Kaikilla yhdistyksestä  
 eläkkeelle jääneillä jäsenillä on mahdollisuus liittyä yhdistyksen kannattajajäseniksi. 
 Kannattajajäseniltä peritään 36 euron suuruista vuosijäsenmaksua. Vastineeksi voivat 
 jäsenet osallistua yhdistyksen vapaa-ajantoimintaan maksamansa jäsenmaksun  
 edestä tai hakea yhdistyksen hyvinvointirahaa. 

Tavoitteena on saada aktiiviset eläkeläiset mukaan yhteiseen toimintaan. 
 

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA 

 

Kuluvan vuoden vapaa-ajan toimintaa suunnitellaan vuoden mittaan jäsenten 
toiveiden mukaisesti. Suunnitteilla on erilaisia retkiä, matkoja ja yhteisiä tilaisuuksia. 
Toimintaa järjestetään yhteistyössä yhteistyöyhdistysten mm. Kainuun Tyvin kanssa. 
Katso lisää tyvin toiminnasta: www.kajaani.fi/tyvi.  
 
Vuonna 2022 virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa suunnittelee hallitus yhdessä jäsenten 
sekä yhteystyöyhdistysten kanssa. Vuodelle 2022 on varattu 30€/jäsen, jonka jäsen 
voi käyttää työkykyä ylläpitävään virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan 
osallistumiseen.  
 
Jos sinulla on toiveita vapaa-ajan tapahtumiin, retkiin ja tilaisuuksiin, niin kuulisimme 
ne mielellämme. Kerro toiveet sähköpostilla jytyylakainuu@gmail.com 

 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Jässäriin, jolloin saat kaikki tiedotteet tuoreena. 

 
 
Tulevia tapahtumia 

 
Tulevista paikallisista tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin yhdistyksen netti- ja 
Facebook sivuilla, Ylä-Kainuu lehdessä, sähköpostitse sekä työpaikkojen 
ilmoitustauluilla. 
 
www.ylakainuu.jytyliitto.net 
Facebook.com/jytyylakainuu/  
 

 

  

http://www.ylakainuu.jytyliitto.net/
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Virkistys- ja vapaa-ajantoiminnan tuki 30 € vuonna 2022 
 

 

Työkykyä ylläpitävään virkistys- ja vapaa-ajantoiminnan tuki on tänä vuonna 30€/hlö.  

Tuen voi käyttää 

JOKO 

matkatukena Jyty Ylä-Kainuu ry omaan tai yhteistyössä Kainuun Tyvi ry:n tai muiden 
yhteistyöyhdistysten kanssa toteutettuun matkaan. Tuki vähennetään matkan 
lopullisesta hinnasta. 

Vaihtoehtona on hakea matkatukea vapaa-ajantuenhakemuslomakkeella Jytyn kautta 
tehtyjen tuettujen lomien omavastuuosuuksiin ajalta 01.01.2022–31.12.2022 olevilla 
kuiteilla. 

TAI 

virkistystukena erilaisten kulttuuri-, urheilu- tai musiikkitapahtumien pääsylippuihin 
tai jäsenen omiin liikuntapaikka-/harrastusmaksuihin. 

 

Jäsen voi laskuttaa tuen jälkikäteen, tositteita vastaan 31.12.2022 mennessä. 
Hakulomake löytyy vuositiedotteesta ja yhdistyksen nettisivuilta. 

 

Vuonna 2022 tukea ei voi käyttää esim. parturi- tai hierontamaksuihin! 
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JÄSEN- JA MUUTOSILMOITUKSET 

 

Jäsenasioita hoitaa Seija Juntunen. Hän toimii myös yhdistyksen rahastonhoitajana. 
Seijan tavoittaa puh. 040 500 3785 tai seija.m.juntunen@gmail.com 

 

Jytyn toiminnan, erityisesti tutkimusyksikön ja edunvalvonnan kannalta on tärkeää, 
että jäsenrekisteri pidetään ajan tasalla. Jäsenrekisteritietoihin pohjaavat mm. 
työttömyyskassajäsenyys, vapaajäsenyys, vakuutusedut, mahdollisuus maksuttomaan 
oikeusapuun, jäsenyhdistysten äänimäärät Jytyn kokouksissa ym. jäsenedut. 

 
Voit tehdä kaikki muutokset yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa:  
www.jytyliitto.fi  
 
Jäseneksi ilmoittaudutaan pääasiasiassa netin kautta: jytyliitto.fi- etusivulla. 

 
Jäseneksi liittymislomakkeen saat myös jäsenasioiden hoitaja Seija Juntuselta. 
Allekirjoituspäivä on aikaisintaan liittymispäivä. Täytetyt lomakkeet on toimitettava 
välittömästi Seija Juntuselle. 

 
Jäsenyyden päättyminen 
 
Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä tulee hänen ilmoittaa siitä yhdistyksen 
hallitukselle/jäsenasioiden hoitajalle kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella. 
Ilmoituksessa tulee olla jäsenen nimi, syntymäaika/hetu ja eroamisen syy. Yhdistyksen 
hallitus voi myös erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa. 
Samoin jäsen menettää jäsenoikeutensa, jos hänellä on maksamatta erääntynyttä 
jäsenmaksua yli neljältä kuukaudelta. 

 

 

JÄSENMAKSUT 

 

Vapaajäsenyys 

Vapaajäsenyys säilyy jäsenellä, jolle yhdistys on sen myöntänyt ennen 1.1.2005. 
Vapaajäsenen työttömyysturva säilyy. Jäsenmaksuvapautuksia pitkän ay-jäsenyyden 
perusteella ei enää myönnetä. 

 

Prosentuaalinen jäsenmaksu palkasta 

Vuoden 2022 jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. 
 

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 euroa/kk 

Euromääräinen jäsenmaksu maksetaan silloin kun jäsen jää ilman varsinaista palkkaa 
vähintään 30 päivän ajaksi. Palkattomalta ajalta on täytettävä euromääräinen 
jäsenmaksulomake, joita saa jäsenasiainhoitajalta tai oman kunnan yhdyshenkilöltä 
sekä tästä tiedotteesta. 
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Palkaton virkavapaus/työloma, opiskelu, vuorotteluvapaa, asevelvollisuus, sairauden 
tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys, äitiys-, isyys-, vanhempainloma, 
hoitovapaa tai Kelan päivärahalla olo ovat asioita, jolloin jäsenyyden säilyttämiseksi on 
maksettava jäsenmaksu euromääräisenä.  

 
Kannattaja- ja opiskelijajäsenmaksu ovat 36 euroa/vuosi. 

 

                  
JÄSENHANKINTAKAMPANJA 2022 

 

 Mikäli hankit uuden jäsenen yhdistykseen, saat etuna Jyty-tuotteen tai  
 vaihtoehtoisesti 20 euron arvosta uinti- tai kuntosalikäyntejä. Uusi jäsen saa uuden 
 jäsenen tietopaketin ja Jyty-tuotteen tai Kiannon Kuohut virkistyskylpylän uinti- tai 
 kuntosalikäyntejä 20 € arvosta. Etu annetaan sen jälkeen, kun uusi jäsen on  
 hyväksytty yhdistyksen jäseneksi. 

 
     

JYTY TUOTTEET 
   

Yhdistyksen logolla varustettu 0.5L lasinen juomapullo 8€/kpl  
 
Tulossa keväällä on myös tuubihuivi, ilmoittelemme lisää kun tuotteet ovat tulleet.  
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 ILMOITUSLOMAKE    Euromääräisen jäsenmaksun perintää varten 

       
       
 Jäsen täyttää     
       

 Yhdistys: Jyty Ylä-Kainuu ry    

    
       

 Jäsenen nimi:     

 Osoite:     

 Puhelin:     

       

       

 PALKATTOMUUDEN SYY    

       

    opiskelu     määräaikainen työkyvyttömyys 

       

    äitiys-, isyys-, vanhempainloma    asevelvollisuus  

       

    hoitovapaa     Kelan työttömyyspäiväraha 

       

     Muu syy. Mikä 

   __________________________ 

    

 TYÖTTÖMYYSKASSAN ETUUS   

       

    Ansiopäiväraha    Koulutuspäiväraha 

       

    Koulutustuki     

       
       

 AIKA, jolloin jäsen anoo jäsenmaksuperusteen vahvistamista euromääräisenä 

       

 ______________-_____________2022 (vähintään 1 kk)  
       

       
       

 PALAUTUS: Jyty Ylä-Kainuu ry  tai OMAN KUNNAN 

 (postitse) Kauppakatu 20  YHDYSHENKILÖLLE  

   89600 SUOMUSSALMI    
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15 hyvää syytä olla JYTY:n jäsen 

 
1. Jyty valvoo etujasi ja neuvottelee työehdoista ja palkoista 
2. Käytössäsi on ilmainen oikeusapu ja lainopillinen neuvonta palvelussuhde asioissa 
3. Työpaikallasi on apuna Jyty:n luottamusmies 
4. Vakuutusturvanasi on työpaikalla Jyty:n vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
5. Saat tukea työtaistelutilanteessa sekä taloudellisesti että henkisesti 
6. Jäsenenä olet myös vakuutettu työttömyyden varalta 
7. If:n vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus turvaa kaikkialla 
8. Jyty:n tarjoama koulutus on jokaisen jäsenen oikeus ja jäsenelle ilmainen 
9. Voit vähentää jäsenmaksusi verotuksessa 
10. Saat 10 kertaa vuodessa työmarkkina- ja ammattiasioihin pureutuvan Jyty -lehden 
11. Saat etuja Nordean ja Osuuspankin lainojen järjestelypalkkioissa, niiden 

avausmaksuissa, säästö- ja sijoituspalveluissa sekä työtaistelulainoja 
12. Liiton jäsenenä saat etuja Oy Teboil Ab huoltoasemilta 
13. Saat etuja ja alennuksia mm. S-ryhmän hotelliketjun hotelleissa, hotelli Helkassa, 

Hellsten hotel apartment –huoneistoissa, Kalajoen kylpylähotellissa ja Naantalin 
kylpylässä; lisäksi voit majoittua jäsenhintaan Suomen Hostellijärjestön hostelleissa. 

14. Laivayhtiöiden etuja mm. Viking Line, TallinkSilja ja Eckerö Line -yhtiöistä 
15. Lisäksi lukuisia etuja oman yhdistyksen vapaa-ajan toiminnassa 

 
 

SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE! 
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JÄSENEN LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIRAHAN   
TILITYSLOMAKE VUODELTA 2022 

 

Jäsennumero  __________________  

 

Jäsenen nimi  ___________________________________ 

 

Osoite  ___________________________________ 

 

Jäsenen pankkitili, jolle ___________________________________ 

vapaa-ajantuki maksetaan 

vuonna 2022 max 30,00 €. 
 

Hyvinvointiraha on laskutettava 31.12.2022 mennessä. 
 
 
 
 

Allekirjoitus  ___________________________________ 

 

Päiväys  __ / __ 2022 

 

 

Liitä tähän alkuperäiset maksutositteet vuodelta 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

Lomakkeen palautusosoite:  
Jyty Ylä-Kainuu ry    
Seija Juntunen, taloudenhoitaja 

Kauppakatu 20 

89600 Suomussalmi  
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