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Haapajärven Jyty ry

Jytyn jäsenet saavat mm. 
• Palkkaustasi ja muita työsuhteen 

ehtojasi edistetään aktiivisesti
• Ilmaista sopimus- ja oikeusapua 

työelämän ongelmissa
• Taloudellinen turva lomautus- ja 

työttömyystilanteissa
• Maksuton vapaa-ajan tapaturma- ja 

matkustajavakuutus
• Luottamusmiehen avun
• Liiton koulutuksia ja 

paikallisyhdistyksen tarjoamat edut 

Haapajärvellä yhdistys toimii aktiivisesti. 

Kolme faktaa Jytystä
• Jäsenet kuntien, kuntayhtymien, 

seurakuntien ja yksityisten työnantajien
palveluksessa

• 70 000 toimihenkilön ja asiantuntijan liitto
• Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

jäsen
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Julkis- ja yksityisalojen  
toimihenkilöliitto

Hallitus ja luottamusmiehet:
Puheenjohtaja, jäsenasiainhoitaja
Riitta Heittokangas,p.0400 950 791
riitta.heittokangas@haapajarvi.fi

Jäsenet
Luottamusmies, varapääluottamusmies
Varapj.  Eija Flink, p. 044 355 9095
eija.flink@haapajarvi.fi

Jarmo Eronen, p. 044 4456 202
Pääluottamusmies
jarmo.eronen@haapajarvi.fi

Anu Perkkiö
anu_perkkio@hotmail.com

Marjaana Parkkila
marjaana.parkkila@selanne.net

Vesa Puputti
vesa.puputti@haapajarvi.fi

Sihteeri /tiedottaja Raija Malviniemi
raija.malviniemi@haapajarvi.fi

Selänteen luottamusmies(Haapaj.osalta)
Helinä Karsikas
helina.karsikas@selanne.net

Minna Martikainen, rahastonhoitaja 



Paikallisyhdistys toimii:

Jos työskentelet perus-, hyvinvointi-, 
talous- ja hallintopalveluissa, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalalla, vapaa-aika-, teknisellä -
ja sivistysalalla, maa- ja metsätaloussektorilla
niin Jyty ajaa etujasi! 

Toimialat

Hyvä tietää Jytystä
Lisää etuja jäsenyydellä

• hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa

• yhdistyksellä on yksi vuosikokous, jossa 
päätetään yhdistyksen toiminnasta ja 
taloudesta

• Jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen –
osallistu rohkeasti myös erilaisiin 
tapahtumiin joita jäsenillemme järjestetään.

• Haapajärven Jyty ry:n tarjoamia etuja: mm. 
teatterilippuja, uimahallilippuja 15 kpl /vuosi 
tai kuntosalilippuja 50 euroa / vuosi, 
koulutustukea, taskukalenteri, 
pikkujouluruokailu, virkistysmatkoja ja 
muistamme myös jäsentemme  50 ja 60 –
vuotissynttäreitä.  

• Kysy lisää hallituksen jäseniltä

• Osallistu omaehtoisiin 
viikonloppukoulutuksiin ja virkistäydy 
samalla. Tarjolla myös tutkintoon 
tähtääviä opintoja ja ammatillista 
täydennyskoulutusta. Jyty tukee 
koulutuskustannuksissa. 

• Saat kotiisi liiton oman Jyty-lehden

• Vuokraa edullisia loma- ja 
virkistyskohteita tai hae liiton tuetulle  
lomalle 

• Vapaa-ajan matka- ja 
tapaturmavavakuutus IF:ssä 
(liittovakuutus)

• Työttömyysturva

• Jytyn jäsenkortilla alennuksia 
polttoaineista, hotelleista ja 
risteilymatkoista. 

• Lue lisää Jytyn jäsenen –oppaasta 

Jyty on ammattiliitto joka oikeasti pystyy 
neuvottelemaan ja vaikuttamaan 
edunvalvonnassa. 

• Jyty Haapajärven yhdistyksen 
jäsenmaksu on 1.28 % 
ennakonpidätyksen alaisesta 
bruttopalkasta ja euromääräinen 
jäsenmaksu on  5,00 euroa/kk (v. 2014)

• Jäsentietosi voit päivittää Jytyn
verkkosivujen Jässäri.-palvelussa, 
www.jytyliitto.fi/jässäri. 
Muista ilmoittaa muutokset 
yhteystiedoista sekä töissä 
tapahtuvista muutoksista 
jäsenasiainhoitajalle
p. 044 4456252 tai 
riitta.heittokangas@haapajarvi.fi

Yhdistyksen sähköpostiososoite:
jyty@haapajarvi.fi
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