


VASTAA KYSELYYN YHDISTYKSEN NETTISIVULLA

SUOSITTELE JYTYN JÄSENYYTTÄ!

JA VOITA JYTY-TUOTEPAKETTI!

Millaista toimintaa tai millaisia tapahtumia toivoisit Jyty Kuopion järjestävän?
Myös nuorilta kaivataan vinkkejä nuorille suunnatuista tapahtumista!

Vastaa kyselyyn 30.9.2021 mennessä osoitteessa: www.jytykuopio.fi

Kaikkien toiveita lähettäneiden kesken arvotaan Jytyn tuotepaketti. 

Olemme yhteydessä voittajaan.

Yhdistyksen jäsenetuna:

Uuden jäsenen jäsenlahja on valinnaisesti 2 kpl 
Finnkinon elokuvalippuja tai Termosmuki 0,6l.

Nykyiset elokuvaliput ovat voimassa 31.08.2022. 

Suosittelijalle (Jäsenhankkijan nimi on mainittava 
selkeästi liittyessä liittymislomakkeessa lisätieto-
ja-kohtaan), tarjoaa yhdistyksen puheenjohtaja 
lounaan valitussa lounasravintolassa (lounasti-
laisuus järjestetään 1-2 kertaa vuodessa). Muis-
tathan liittyessäsi mainita suosittelijasi.



YHDISTYKSESI NEUVOTTELEMIA 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



Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä! 

Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2021 tai 1.7.–31.12.2021 välisenä aikana uusia 
jäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla. Neljästä uudesta jäsenestä saat jopa 150 € arvoisen S-
ryhmän lahjakortin!

Palkitseminen lahjakortein

Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2021 tai 1.7.–31.12.2021 välisenä aikana uusia 
varsinaisia 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 tarkistetaan 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/jä-
senhankkija.

• Verohallinnon ohjeen mukaan lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Jyty ilmoittaa verottajalle 
saamasi lahjakortit.

Lahjakorttien toimitus

• S-ryhmän lahjakortit postitetaan jäsenhankintakauden päätyttyä suoraan jäsenhankkijan 
kotiosoitteeseen.

• Lahjakortit postitetaan kotiin kirjattuna kirjeenä, joten ne pitää noutaa postista, kun saat 
ilmoituksen kotiisi.

• Kannattaa huomioida, että lahjakorttien toimittamisessa voi olla viivettä noin pari viikkoa.



OLETKO SUORITTANUT TUTKINNON?

– hae stipendiä Jyty Kuopio ry:ltä

Jyty Kuopio ry myöntää stipendejä työvoimajäsenen omaehtoiseen koulutukseen seuraavasti:

1. yliopisto-, ylempi ammattikorkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto
2. ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Stipendin suuruus riippuu kunkin vuoden hakijoiden määrästä ja varatusta määrärahasta.

Hallitus päättää stipendin saajista joulukuun kokouksessaan.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Jyty Kuopio ry:n hallitukselle 30.11. mennessä: 
toimisto@jytykuopio.fi tai Maaherrankatu 27, 70100 Kuopio.

Hakemuksiin pyydetään liittämään kopio tutkintotodistuksesta, yhteystietosi ja pankkitilisi nu-
mero mahdollista stipendiä varten.

FINNKINON ELOKUVALIPUT

Jäsenetuna jäsen voi ostaa 4 kpl Finnkinon elokuvalippuja kalenterivuodessa, hintaan 8 €/kpl. 
Lasku toimitetaan lippujen mukana. 
Tilaukset yhdistyksen toimistolta: toimisto@jytykuopio.fi tai puh: (044) 761 1595.

Finnkinolla on tulossa upeita ensi-iltoja nyt syksyn aikana.
Täältä näet kaikki ohjelmistossa jo olevat elokuvat (+ trailerit) https://www.finnkino.fi/elokuvat/
ohjelmistossa ja täältä tulevat https://www.finnkino.fi/elokuvat/tulossa.

TAPAHTUMAKALENTERI

Seuraa ilmoitteluamme tulevista tapahtumista osoitteessa: www.jytykuopio.fi/kalenteri.php



JYTYN PAIKALLINEN YHDISTYS JYTY KUOPIO RY TOIMII TUKENASI.
 

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saat seuraamalla Jyty Kuopio ry:n viestintäkanavia: 
Syssäys-lehti, nettisivut, Facebook ja sähköiset uutiskirjeet.

Elokuun terveisin,
 
Tiina Hyttinen  
Jäsenpalvelusihteeri

+358 044 761 1595
toimisto@jytykuopio.fi

Jyty Kuopio ry
Maaherrankatu 27, 3. krs., 70100 Kuopio, Finland
(palveluajat tiistai klo 10.00-16.00, keskiviikko-torstai klo 9.00-14.00).

www.jytykuopio.fi

Sillä sinun työsi on tärkeä


