


PAIKALLISIA JÄSENETUJA

RTV-Yhtymä Oy

Käteisasiakasalennus nimellä – ”JYTY Kuopio Ry jäsen”

Jäsenedut koskevat myymälässä/varastossamme olevia normaalihintaisia tuotteita esim.
Teknoksen ja Tikkurilan maalit 30%
Osmo Color tuotteet 30%
RTV:n oman maahantuonnin keraamiset laatat 30 %
RTV:n oman maahantuonnin tapetit 30%
Lamella laminaatit 12 %   Lamella vinyylilankut 13 %   Lamella parketit 10 %
CE Lindgrenin maalaustarvikkekeet 30%
Lind Bath kylpyhuonekaluesteet 15%

Tervetuloa asioimaan meille!

rtv.fi

PADEL CLUB / BELLANPUISTO

Tarjoamme Jytyn jäsenille seuraavia etuja Bellanpuistossa:

Citygolf: pelikierros 10 €, normaalisti 12 €
Padel: vuokramaila veloituksetta, normaalisti 4 €
Edun saa esittämällä jäsenkortin Bellanpuiston kahviossa.

Toivotamme Jytyläiset lämpimästi tervetulleeksi Bellanpuistoon.

www.bellanpuisto.fi

BAR FREETIME

Freetimessa -20% biljardi- ja pöytäcurlingpelimaksuista.
www.barfreetime.fi

WARPPI – UPPOUDU ELÄMÄSI 
UUTEEN ULOTTUVUUTEEN

Virtuaalitodellisuudessa voi käydä ihmettelemässä valaita valtameren syvyyksissä, matkustaa 
maailmalla, hurjastella vuoristoradoissa, ottaa matsia kaverusten kanssa usean lajin mestaruu-
desta tai pähkäillä pakohuoneesta pakoon yhdessä!
Virtuaalitodellisuudessa näet ja koet kaiken kolmiulotteisesti ympärilläsi – voit toimia halua-
mallasi tavalla, aivan kuten oikeassakin elämässä.

Jyty Kuopion jäsenenä pääset kokemaan virtuaalielämykset hintaan 32 € / tunti / yksi huone 
(norm.36 €).
Varaus netin kautta tai puhelimitse soittamalla 044 308 4087. Maksaessasi näytä paikan pääl-
lä jäsenkortti, jolloin alennus lasketaan kassalla.

www.warppi.fi

BURGER5

BURGER5:n käsintehdyt burgerit on valittu useana vuotena peräkkäin Suomen top 3 joukkoon. 
Kaikilla burgereillamme on #BURGASMI-takuu.

BURGER5:n edut Jyty Kuopion jäsenille:
a´la carte -listalta -15%
Lounas 10€ ( norm 10.70€ )

www.burger5.fi



Yhdistyksellä on myynnissä rajallinen määrä elokuvalippuja hintaan 
5 €/kpl (EI JÄLLEENMYYNTIIN).

Voit ostaa haluamasi määrän lippuja, myös tänä vuonna jo aiem-
min lippuja ostaneet voivat ostaa tarjoushintaisia lippuja. Lippuja on 
vain rajallinen määrä, ja niiden tultua myydyksi etu loppuu.

Liput myydään tilausjärjestyksessä
 

Jyty Kuopio ry:n yritysleffaliput, joiden voimassaolo oli alun perin 
päättymässä 31.1.2021, ovat nyt voimassa 1.12.2021 asti. Muutos 
on toteutettu automaattisesti sarjalippuihin ja ne käyvät sellaise-
naan Finnkinon verkkokaupassa, teattereiden kassoilla sekä itsepal-
veluautomaateissa.

Lipputilaukset sähköpostilla: toimisto@jytykuopio.fi.
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Jyty-mobiilikortti

Oletko jo ladannut Jyty-mobiilikortin? Ammattiliitto Jyty on ottanut työvoi-
majäsenille käyttöön uuden mobiilijäsenkortin, joka toimii älypuhelimeen la-
dattavassa mobiilisovelluksessa.

Mobiilijäsenkortti on käytössä muovisen jäsenkortin rinnalla. Mobiilijäsen-
kortilla saat samat edut ja alennukset kuin muovisella jäsenkortilla. Mobiilijä-
senkortti toimii vakuutuskorttinasi vakuutusyhtiö Ifissä. Korttiin on merkitty 
vakuutuksen numero ja tiedot. Mobiilisovellukseen on linkitetty lisäksi Jytyn 
jäsenetuja ja ajankohtaisia asioita.

Jäsenhankintakampanja

Uusi jäsen saa valita joko termosmukin tai kaksi Finn-
kinon elokuvalippua liittymislahjana. 

Uuden jäsenen liityttyä Jyty Kuopio ry:n jäseneksi, pu-
heenjohtaja tarjoaa suosittelijalle yhden lounaan vali-
tussa ravintolassa. Näitä lounastilaisuuksia järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa.

Uusi jäsen muista ilmoittaa suosittelijasi yhdistykselle 
tai liittymislomakkeessa.



ELÄKELÄISET KANNATUSJÄSENINÄ

Mitä etuja/oikeuksia kannatusjäsenellä on

Kun jäät eläkkeelle, ilmoita eroatko vai jäätkö yhdistyksen kannatusjäseneksi.
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Eläkeläinen voi 
olla kuitenkin jäsenyhdistyksen kannatusjäsenenä, jolla on samat jäsenedut kuin varsinaisella jä-
senellä. 

Primus-henki- ja tapaturmavakuutus.  Voit vakuuttaa itsesi ja perheesi jopa 60% järjestöalennuk-
sella, kysy lisää: https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu.  Primus-vakuutukset myöntää 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Tarkka alennusprosentti on 59,7%, mutta tuohon 60 prosent-
tiinhan se pyöristyy.

Voit käydä laskemassa hintoja/ostamassa vakuutuksen: https://henkivakuutuskuntoon.fi/
Vapaa-ajan Liittovakuutus (tapaturma- ja matkustajavakuutus) jatkuu sen vuoden loppuun kun jä-
sen jää eläkkeelle, mikäli jäsen jatkaa yhdistyksen kannatusjäsenenä.

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on yhdistyksestä riippuen vähintään 36 € vuodessa. 

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta eikä 
vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin.

Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin.
Jyty senjorit: https://jytyseniorit.jytyliitto.net/aluekerhot/ita-suomen-aluekerho/

Kannatusjäsenenä olet tervetullut yhdistyksemme tapahtumiin ja toimintaan. 

Kotisivuilla www.jytykuopio.fi tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Eläkeläisjäse-
nenä saat Jyty-lehden sekä yhdistyksen jäsenlehden Syssäyksen. Syssäys postitetaan kotiin kalen-
terivuoden alussa sekä syksyllä sähköisessä muodossa.  

Mikäli et halua, että Jyty-lehti postitetaan sinulle, ole ystävällinen ja ilmoita siitä  yhdistykselle.

Järjestövakuutus  

Jytyn ja Jytyseniorit ry:n jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -ti-
laisuuksissa ollessaan.
Mikäli jatkat työntekoa eläkkeellä ollessasi, niin ilmoita palkanlaskijalle, ettei
peri enää jäsenmaksua palkastasi.

Jäsenen tulee itse peruuttaa valtakirja palkanlaskennasta, ilmoitus tulee tehdä kirjallisena sähkö-
postilla.

JYTYSENIORIT RY

Yhdistyksen tarkoituksena on fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen sekä  jäsenten talou-
dellisten ja sosiaalisten oikeuksien valvominen. 
Jytyseniorit ry kannustaa Jytyliittoa ja STTK:ta valvomaan ja edistämään Jytyn eläkkeelle jäänei- 
den jäsenten henkisiä ja aineellisia etuja.

https://jytyseniorit.jytyliitto.net/ 



Jäsen voi käydä täyttämässä nettisivuilla eläkkeelle jäänti-ilmoituksen tai ilmoittaa Jässärissä, säh-
köpostilla tai kirjeitse yhdistykselle tai liittoon.

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä:

Täytä lomake (eläkkeelle jäänti), jos haluat jäädä yhdistyksen kannatusjäseneksi. 
Muussa tapauksessa eroilmoitus.

Eläkkeelle jäänti: 
www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/ilmoita-elakkeelle-jaamisesta.aspx
 

Ilmoita muutoksista:

Ilmoita palkattomasta ajasta: 
www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/ilmoita-palkattomasta-ajasta.aspx

 
Työpaikan vaihto 

Ilmoita omaan yhdistykseesi toimisto@jytykuopio.fi tai Jytyn jäsenpalveluun  jasenrekisteri@jyty-
liitto.fi uusi työnantajasi sekä työsuhteen alkamispäivä. Huolehdi, ettei jäsenmaksuun tule katkosta. 

Toimitamme sinulle valtakirjan (tulosta molemmat sivut valtakirjasta), jolla valtuutat työnantajan 
perimään jäsenmaksusi palkasta tai ohjeet/ viitenumerot jäsenmaksun maksamiseen itse. 

Muuta myös yhteys- ja jäsenyystietosi Jässärissä. Jässäristä löydät myös oman yhdistyksesi yhte-
ystiedot.

TOIMISTO ON SULJETTU AJALLA 29.6. - 2.8.2021.

Tänä aikana ei ole sähköposti- tai puhelinpalvelua.

Asiointi toimiston loma-aikana
https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx 

PÄÄLUOTTAMUSMIES JUHA HUJANEN ON LOMALLA 28.6. - 8.8.2021.

Hyvää kesää!




