
Tulostaminen: 
Tulostimesi ei välttämättä 
tulosta samalla tavalla kuin 
meidän tulostimemme, joten 
kannattaa tehdä muutama 
testitulostus. Jos tasaukset 
eivät ole täysin oikein, 
kokeile Tulosta-
valintaikkunassa olevaa 
Sovita paperikokoon  
-asetusta. Pääset siihen 
valitsemalla Koko sivun diat. 

Huomasitko, että 
taittomerkit on tehty 
puolestasi? Ne näkyvät hyvin 
vaaleina, mutta jos et halua 
niitä esitteeseesi, valitse 
Näytä dian perustyyli ja 
poista ne ennen 
tulostamista. 

Sisällön 
mukauttaminen: 
Tämän esitteen paikkamerkit 
ovat valmiina käytettävissäsi. 
Jos haluat lisätä 
luettelomerkkejä tekstiin tai 
poistaa niitä tekstistä, 
napsauta Aloitus-välilehden 
Luettelomerkit-painiketta. 

Jos tarvitset lisää 
paikkamerkkejä otsikoita, 
alaotsikoita tai leipätekstiä 
varten, kopioi se, mitä 
tarvitset, ja vedä se sitten 
oikeaan paikkaan. 
PowerPointin apuviivat 
auttavat sinua tasaamaan 
sen kaiken muun kanssa. 

Haluatko käyttää omia 
kuviasi valmiiden kuvien 
sijaan? Ei hätää. Napsauta 
vain kuvaa, paina Delete-
painiketta ja lisää sitten oma 
kuvasi napsauttamalla 
kuvaketta. 
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Helmikuu 

- Kauneusilta 

Maaliskuu 

- Hemmottelua Esedulla 

Huhtikuu 

- Kauneus- ja hyvinvointi-ilta 

Toukokuu 

- Keilausta & ruokailua 

Revontulessa 

Kesäkuu 

- Perinteinen kesäteatteri 

Heinäkuu 

- Savonlinnan oopperajuhlat 

Elokuu 

- Liiton syyspäivät Ähtärissä 

Syyskuu 

- Kauneus- ja terveysmessut 

Helsingissä 

Lokakuu 

- Tapahtuma Järvisydämessä 

Marraskuu 

- Kädentaitomessut Tampereella 
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Jäsenasiat 

Kun osoitteesi tai nimesi muuttuu, tee 

muutos Jytyn jässärissä www.jytyliitto.fi 

Kun jäsenyytesi ehdot muuttuvat muuten, 

pidä yhdistys ajantasalla: 

• Jäsenmaksutapa muuttuu 

• Työnantaja vaihtuu 

• Nimike tai palvelussuhde muuttuu 

• Ilmoita yhdistyksellesi myös kun olet 

poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, 

hoitovapaa, opiskelu jne) tai vaihdat 

yhdistystä. 

 

Liity jäseneksi Jytyliiton sivuilla 

www.jytyliitto.fi  Liity Nyt 

 

Jäsenasiainhoitaja 

Aapo Karjalainen 

045 634 8667 

aroskeri@gmail.com 

 

Meissä on Jytyä! 

Jyty Pieksämäki ry on vireä     
ammattiyhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen 
monipuolista toimintaa, mahdollisuuksia 
kehittää osaamista ja tarjoaa luotettavaa apua 
työelämän ongelmatilanteissa 

Jäsenedut 

• voit vaikuttaa palkkaukseesi ja muihin 
palvelussuhteesi ehtoihin 

• voit kääntyä luottamusmiehen puoleen 
ristiriitatilanteissa ja 
ongelmakysymyksissä 

• saat työttömyysturvan, jos jäät 
työttömäksi 

• saat lainopillista neuvontaa ja oikeusapua 

• saat tukea työtaistelutilanteessa 

• saat liiton oman lehden, Jyty-lehti 

• voit osallistua koulutuksiin 

• saat Ifin vapaa-ajan tapaturma- ja 
matkustajavakuutuksen 

• voit hakea kuntolomatukea 

• saat etuja pankkiasioissa 

• saat polttoainealennuksia 

• voit varata liiton lomamökkejä 

• saat edullisia hotellipaketteja 

• saat laivayhtiöiden etuja 

• liiton jäsenkortti 
toimii matkustajavakuutuskorttina 

• toimintaa nuorille ja opiskelijoille 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi Jyty Pieksämäki ry:n 
edut 

• Kinomanian elokuvaliput 6,50 euroa / 
kpl kaupungintalon palvelupisteestä 

• Liikunta- ja kulttuuriavustus  40 euroa / 
jäsen / vuosi 

• Virkistystoimikunnan järjestämät 
tapahtumat 

 

Jäsenmaksut 

• Yhdistyksen jäsenmaksu on 1,30% 
ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 

• Työttömien maksama euromääräinen 
jäsenmaksu on 5 € kuukaudessa 

• Eläkkeelle jäävä jäsen voi olla mukana 
kannatusjäsenenä, kannatusjäsenmaksu 
on 20 euroa vuodessa. Kannatusjäsen 
saa Ifin vakuutusta lukuun ottamatta 
kaikki edut. 

 

 

 


