
Yhdistyksen tarkoituksena on fyysisen ja psyykkisen kunnon
yllä pitä minen sekä jä senten taloudellisten ja sosiaalisten
okeuksien valvominen.

Jytyseniorit ry kannustaa Jytyliittoa ja STTK:ta valvomaan ja
edistä mä ä n Jytyn elä kkeelle jä ä neiden jä senten henkisiä ja
aineellisia etuja.

TERVETULOA MUKAAN!



Haluatko energiaa elä mä ä si?

Liity Jytysenioreihin!

Jytyseniorit ry on perustettu
Sinua varten.
Liittyessä si jä seneksi ja
osallistuessasi aluekerhojen
toimintaan olet edelleenkin
tutussa seurassa ja mukana
monipuolisessa toiminnassa.



Jä senenä saat etuja:

• Jyty-lehden

•Edulliseen hintaan mökkejä suosituis
sa lomakohteissa (Ruka, Tahko, Levi ja
Rönnäs)

• Osallistumisoikeuden Jytyliitto ry:n
järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin

•Suomen Retkeilymajajärjestön – SRM:n
jäsenyyden

•Polttoainealennuksen luottokorteilla
Teboilista

•VVO-yhtymän asuntopalvelua mm
tulorajattomia vuokra-asuntoja

• Tuettuja kuntolomia

•Laivayhtiöiden alennuksia matkoista ja
risteilyistä

•Alennuksia hotelli-, kylpylä- ja lomakoh-
teista

• If:n vakuutukset:
• Valmiiksi neuvotellut alennukset elä-
keläisjäsenille perheenjäsenineen henki-
ja tapaturmavakuutukseen
• Keskittäjäedut kotitalouksien vahin-
kovakuutuksista silloin, kun taloudessa
on vähintään kolme keskittäjävakuutus-
ta
• Alennus jatkuvasta matkavakuutukses-
ta 75:een ikävuoteen asti

• Itse ottamasi Ryhmäsampo Primus

–henkilövakuutus jatkuu 68 ikävuoteen

saakka
Lisätiedot vakuutuksista: www.if.fi/jyty,
If:n konttoreista, asiakaspalvelusta
p. 010 191 919

Aluekerhot toimivat

Aluekerhot järjestävät teatteri- ym. kult-
tuurimatkoja sekä kotimaassa että ulko-
mailla ja neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia
ajankohtaisista aiheista.

Osallistumalla aluekerhojen toimintaan
opit tuntemaan eri ammattialoja edustavia
jäseniä ja solmimaan ystävyyssuhteita yli
kuntarajojen.

Alueet ja aluekerhojen puheenjohtajat:

Uudenmaan aluekerho
pj Airi Lindberg 0400 220 006
lindberg.airi@gmail.com

Hä me-Keski-Suomen aluekerho
pj Tuula Jaskari-Malinen 050 301 0348
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi

Lounais-Suomen aluekerho
pj Meeri Lamminen 02 674 2264
meeri.lamminen@luukku.com

Kymen aluekerho
pj Marja-Liisa Kantokivi 050 514 4092
marjaliisa.kantokivi@gmail.com

Itä -Suomen aluekerho
pj Raija Laitinen 040 566 1119
marjattaraija@gmail.com

Pohjanmaan aluekerho
pj (avoin)

Oulun aluekerho
pj Maija Karjalainen 044 304 6040
maija.karjalainen47@gmail.com

Lapin aluekerho
pj Erkki Jääskeläinen 040 585 2013
erkki.jaas@pp.inet.fi

Aluekerho ottaa Sinut mielellään mukaan
joukkoonsa.



Jä seneksi liittyminen on helppoa!

Saatuamme jäsenhakemuksen, lähetämme Sinulle
sähköpostin liitteenä jäsenmaksulaskun.
Mikäli Sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, toimitamme
laskun postiosoitteella. Jäsenmaksu on 15 euroa.

JYTYSENIORIT RY – JÄ SENHAKEMUS

Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Yhdistys, johon kuuluin työssä ollessa

Entinen ammatti/työtehtävä

Aluekerho, jonka piiriin kuulun

Toivomuksia yhdistyksen ja aluekerhon toimintaan:

1.

2.

Päivämäärä Allekirjoitus

Palauta yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle:

Sirkka Saarinen, Mikkelänahde 8, 02770 Espoo, p. 0400 591424,

s-posti: saarsir@gmail.com


