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Hotelli-Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 23,Ylivieska

Käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat. Keskustellaan yhdistyksen jäsenkyselyn tuloksesta ja mahdollisesta liittymisestä isompaan alueelliseen yhdistykseen. Tule kertomaan mielipiteesi asiasta!
Kokouksen jälkeen tarjoamme jouluaterian kokoukseen osallistuneille.
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen 19.11.2018 mennessä
sari.laitala@ylivieska.fi tai tekstiviestit 0400 198 768.
Lounatuulen joulupöydän runsaat antimet on esitelty nettisivuilla
http://www.lounatuuli.com/ajankohtaista/
Tervetuloa!

Puheenjohtajan palsta
Tulevaisuuden yhdistys?
Yhdistyksemme palkittiin viime keväänä Pohjois-Pohjanmaan aluetapaamisessa ”Tulevaisuuden yhdistyksenä”. Palkinnoksi saimme stipendin vapaavalintaiseen liiton koulutukseen, ja
kurssejahan löytyy koulutuskalenterista runsaasti.
Mutta minkälainen on tulevaisuuden yhdistys? Aktiivijäsenistä kuten puheenjohtajista, sihteereistä, jäsenasiainhoitajista, rahastonhoitajista ja luottamusmiehistä alkaa olla jo pulaa nykyisten
toimijoiden jäädessä eläkkeelle. Vaihtuvuutta ja nuorta voimaa tarvittaisiin meillä ja muualla ja
siksi on virinnyt ajatus useamman Jytyn paikallisyhdistyksen yhdistymisestä isommaksi yhdistykseksi. Nimestä päätettäisiin myöhemmin, esim. ”Jokilaaksojen Jyty”, ”Oulun eteläisen Jyty”
tai jokin muu hyvin kuvaava nimi.
Olemme pohtineet Jokilaaksojen alueen Jytyn yhdistystoimijoiden kanssa yhden isomman yhdistyksen aikaansaamista, jolloin alueemme yhdistykset liittyisivät yhteen ja nykyiset paikallisyhdistykset myöhemmin lakkautettaisiin. Mukana palavereissa on ollut edustajat Ylivieskan
lisäksi Kalajoelta, Nivalasta, Oulaisista, Alavieskasta ja Sievistä. Aikaisemmin mukana ollut
Haapavesi oli sittemmin päättänyt pysyä omana yhdistyksenään. Jos edellä mainitut yhdistykset
lähtisivät mukaan, olisi jäsenmäärä siten yli 600 työvoimajäsentä ja kannatusjäsenet. Olisihan
siinä jo ”jytyä”!
Hyötynä yhdistymisessä olisi se, että jäseniä ja toimijoita olisi laajemmalla pohjalla. Jos tarpeeksi monta yhdistystä laittaisi ”hynttyyt yhteen”, niin voisimme parhaassa tapauksessa saada
oman toimiston ja sinne palkatun työntekijän hoitamaan Jytyn asioita, mikä helpottaisi yhdistyksen toimihenkiöitä. Virkistystoiminnan tapahtumat eri paikkakunnilla ja esim. retket olisivat samalla kaikille avoimia.
Kaikki asiat on ensin selvitettävä tarkasti. ”Fuusioitumisesta” ja oman yhdistyksen lakkauttamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Päätöksen tekevät siis
yhdistysten jäsenet. Maakunta- ja sote-uudistukset siirtyivät vielä, joskin ne aikanaan vaikuttavat siihen, mihin päin työpaikat ja lopulta yhdistykset suuntautuvat. Maantieteellinen sijainti on
suuntaa antava, joskaan ei ehdoton.
Jos taas päädymme jatkamaan yksin omana yhdistyksenämme, saamme päättää omista asioistamme ja taloudesta paikallisesti. Mutta millaista toimintamme olisi muutaman vuoden kuluttua
ja löytyykö meiltä uusia toimijoita? Entä jos kaikki muut yhdistykset ympäriltämme liittyvät yhteen? Nämä ja monta muuta kysymystä on vielä vailla vastauksia. Siksi teemme tilanteen kartoittamiseksi erillisen jäsenkyselyn, että tiedämme, kannattaako yhdistymisen suunnittelua jatkaa.
Tässä vaiheessa yhdistyksen jäsenten mielipiteet ovat kuitenkin tärkeitä, joten täyttäkää kyselylomake ja palauttakaa se Liikuntakeskukseen ja tulkaa kertomaan syyskokoukseen mitä asiasta ajattelette! Käydään keskustelua aiheesta, niin voimme viedä terveisiä meiltä, kun
naapuriyhdistysten kanssa asiaa pohditaan.

Vastaamalla kysymyksiin osallistut S-ryhmän 100 € lahjakortin arvontaan
(arvonta on syyskokouksessa). Myös nimettömänä voit vastata, mutta silloin
et voi osallistua arvontaan.

Tarja Ilomäki,

Syysterveisin
puheenjohtaja 2018

Jyty Ylivieska ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika

Torstai 29.11.2018 klo 17:30

Paikka

Hotelli-Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 23, Ylivieska

1§

Kokouksen avaus

2§

Syyskokouksen puheenjohtajan valinta

3§

Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 §

Jäsenmaksu vuodelle 2019

6§

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden kulukorvaukset, palkkiot
ja matkakorvaukset vuodelle 2019

7§

Talousarvio vuodelle 2019

8§

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

9§

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

10 §

Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019

11 §

Edustajien valinta Jytyn Pohjois-Suomen alueen kokouksiin vuonna 2019

12 §

Luottamusmiehet kaudelle 2019 – 2020

13 §

Tulevaisuuden yhdistys
- Käydään keskustelua mahdolliseen isompaan yhdistykseen liittymisestä huomioiden jäsenkyselyn tulokset.

14 §

Muut asiat

15 §

Kokouksen päättäminen

Syyskokouksen esityslista julkaistaan nettisivuillamme, jossa asioihin voi tutustua
ennen kokousta.

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019
TUOTOT

TA 2019

Jäsenmaksutulot

9980

TA 2018

TA 2017

TP 2017

euro

euro

euro

10000

9 600

7 282

Korkotulot

20

20

7,25

Muut tuotot

0

0

477

9 620

7 766

Tuotot yhteensä

10 000

KULUT

10 000

TA 2019

TA 2017

TP 2017

euro

euro

Henkilöstökulut
Vuosipalkkiot

0

0

0

0

Sosiaalikulut

0

0

0

0

2500

2500

2500

2187

2500

2500

2500

2187

1000

1000

900

1217

930

930

800

741

Vuosikokousmenot (alue 2, yhdistys 2,
hallitus n. 7 kokousta)

1900

1900

1850

689

Työkykyä ylläpitävä toiminta, virkistysmäärärahat
vapaa-ajan toiminta

2200

2200

2100

1556

Jytyn kalenterit jäsenille

1000

1000

1000

0

Toimistokulut

100

100

100

14

Pankkikulut

120

120

120

81

Muut menot (merkkipäivien muistamiset ym.)

250

250

250

114

Muut kulut yhteensä

7500

7500

7120

4412

10 000

10 000

9 620

6 599

0

1 167

Kulukorvaukset
Henkilöstökulut yhteensä
Muut kulut
Koulutus, kurssit matkakuluineen
Tiedotus (lehti-ilmoitukset, jäsenlehti,
kopiot, postimaksut, kotisivujen ylläpitomaksu)

Kulut yhteensä

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS VUODELLE 2019
JÄSENISTÖN EDUNVALVONTA
Avaintulosalue

Tavoite

Keinot / menetelmät

Ajoitus

Työnjako

Seuranta

Jäsenten ansiotason
Työpaikkojen ja ansiotason
turvaaminen ja säilyttäminen
ammatillinen
edunvalvonta
Työpaikkojen vakinaistaminen

Paikallinen neuvottelutoiminta,
yhteistyö muiden ammattijärjestöjen
sekä kaupungin / kuntayhtymän
hallituksen ja valtuuston jäsenten Jatkukanssa
vaa

Pääluottamusmiehet
luottamusmiehet
yhteistoimintaryhmän jäsenet, Hallitus
puheenjohtaja
+ plm:t

Henkilöstön työkykyisenä säilyminen
pitempään, sosiaalinen kansTyökykyä ylläpi- sakäyminen
tävän
ja virkistyminen, kannustus
toiminnan tuke- omaehtoiseen
minen:
kunnon ylläpitämiseen

Osallistuminen kuntosali- ja hierontamaksuihin, uimalippuihin ym.,
hyvinvoinnin teemaillat, mahdolliset retket huomioiden toivomukset,
Akustiikan kulttuuriseteli, jäsenta- Koko
pahtuman järjestäminen
vuosi

Hallitus
yhdessä
jäsenistön
kanssa

Hallitus

Hallitus ja
toimihenkilöt,
varahenkilöt

Hallitus

Yhdistyksen
toiminnan
jatkuvuuden
turvaaminen

Toiminnan ylläpitäminen, uusien aktiivijäsenten saaminen mukaan
Uusien jäsenten hankinta, yhdistoimintaan
tyksen toimi- ja luottamushenkilöientisten tilalle.
den paikat saatava halutuiksi,
varahenkilöiden koulutus,
Selvitetään fuusioitumista
virkistystoiminta, teemaillat,
mahdollisesti
liiton kurssit myös jäsenistölle,
perustettavaan alueelliseen
nuorten jäsenten saaminen muKoko
yhdistykseen.
kaan yhdistyksen toimintaan
vuosi

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan jäsenten ammattialakohtaisia
Jytyliiton koulutuksia
Jäsenistön tieto- Jäsenten ammattialakohtainen Liiton ja aluetoimiston kurssit ja
taito-tason
koulutus
jäsenillat,
parantaminen
Jytyliiton kotisivut internetissä,
Toimi- ja luottamushenkilöiden omien kotisivujen pitäminen ajan
koulutus tehtävien hoitamiseen tasalla, jäsentiedote kaksi kertaa
vuodessa,
Tiedotus jäsenistölle koulutuk- tarvittaessa lehti-ilmoitukset ja
Tiedotus.
sista
sähköposti

Luottamus- ja
toimihenkilöt,
näiden varahenkilöt

Koko
vuosi

Alueen toimihenkilöt,
yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt
Hallitus

JÄSENKYSELY YHDISTYKSEN TULEVAISUUDEN STRATEGIASTA
Jyty Ylivieskan hallituksessa on käyty keskustelua liittymisestä mahdollisesti alueelle perustettavaan laajempaan JYTY:n yhdistykseen. Asiaa ovat suunnitelleet lähialueen edustajat niistä
Kala- ja Pyhäjokilaaksojen yhdistyksistä, jotka voisivat olla mukana uudessa yhdistyksessä.
Luottamusmiestoiminta säilyisi edelleen työnantajakohtaisena.
On tärkeää, että vastaat kyselyyn, sillä jatkovalmistelussa otetaan jäsenistön mielipiteet
huomioon.

Ruksaa mielestäsi oikea vaihtoehto

Kyllä

Ei

1. Haluatko, että Jyty Ylivieska ry liittyy mahdollisesti perustettavaan isompaan yhdistykseen?
2. Onko oman yhdistyksen säilyttäminen tärkeää sinun jäsenyydellesi, vaikka kaikki alueen muut yhdistykset päättäisivät liittyä yhdeksi suuryhdistykseksi?
3. Oletko valmis osallistumaan nykyisen yhdistyksen toimintaan
hallituksen jäsenenä, toimihenkilönä tai järjestämään tapahtumia ja retkiä?
4. Kannatatko hieman korkeampaa jäsenmaksua (1,4 %), jolla
järjestettäisiin vuosittain enemmän paikallisia tapahtumia?
5. Olisiko nykyinen alempi jäsenmaksu (1,32 % vuonna 2018) ja
vähemmän paikallistoimintaa mielestäsi parempi vaihtoehto?

Vapaamuotoiset vastaukset, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle
6.
Mihin yhdistyksen tulisi käyttää olemassa olevia varojaan siten,
että ne hyödyttäisivät jäsenistöä mahdollisimman tasapuolisesti?
_____________________________________________________________
7.
Mitä toimintaa haluat yhdistyksen järjestävän (retkiä / tapahtumia /
kursseja)?
---------------- Leikkaa tästä jos et halua osallistua arvontaan ---------------Nimi ja työpaikka _______________________________________________
Puhelin ja sähköposti ____________________________________________
Palauta vastauksesi Liikuntakeskuksen kahviossa olevaan laatikkoon 24.11.2018
mennessä.
Vastaamalla kysymyksiin osallistut S-ryhmän 100 € lahjakortin arvontaan (arvonta on syyskokouksessa). Myös nimettömänä voit vastata, mutta silloin et voi osallistua arvontaan.

Jytyliitto on juhlinut tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan ja tapahtumia on ollut vuoden mittaan
eri puolilla Suomea. Liittomme on tehnyt paljon töitä valoisan työelämän puolesta sadan vuoden
aikana. Tarkempaa tietoa tästä ja miksi kannattaa kuulua Jytyliittoon löydät nettisivuilta
www.jytyliitto.fi/
Jytyn 100-vuotiskiertue
kävi Ylivieskassa
Kuvassa alueasiamies Pirjo Huusko

Pohjois-Suomen aluetoimiston väki
kiersi työpaikoilla tekemässä Jytyä
tunnetuksi 100 vuotiaan liiton merkkivuonna. Ylivieskassa kiertue kävi kirjastossa, kaupungintalolla, Jedun
Kuusitien toimipisteessä ja illalla järjestettiin jäsenilta Lounatuulessa.
Jyty Ylivieska palkittiin tulevaisuuden
yhdistys- palkinnolla keväällä PohjoisSuomen aluetapaamisessa. Palkinnoksi saimme stipendin, jolla
yksi jäsenemme pääsi osallistumaan Jytyliiton koulutukseen ”Työhyvinvointipäivät – Tie kestävään hyvinvointiin” Rovaniemellä.

Jäsenkyselyn vapaamuotoiset vastaukset, jatka tarvittaessa tähän

LUOTTAMUSMIESVAALIEN EHDOKASASETTELU ON MENEILLÄÄN
28.11.2018 SAAKKA
Jytyn luottamusmiesvaalit 2018 toimitetaan marraskuun loppuun mennessä lähes kaikilla
jytyläisillä työpaikoilla. Vaaleissa valitaan pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä
heidän varaedustajansa. Luottamusmiesten toimikausi on kaksi vuotta 1.1.2019 31.12.2020.
Jytyn luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Jytyläinen luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteenehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen työpaikallasi.
Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleilla valitsema henkilö ja hän
toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana. Tämän vuoksi palkansaajia kannustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa. Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- ja neuvottelutoiminnassa tai
edustuksellisessa yhteistoiminnassa.
Luottamusmiehen rooli on korostunut entisestään sopimustoiminnan siirtyessä entistä enemmän paikallistasolle. Luottamusmiehille on järjestetty aikaa työtehtävien ohella hoitaa luottamusmiestehtäviä ja tämä aika määräytyy edustettavien työntekijöiden mukaan. Yleensä luottamusmiehelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi myös luottamusmieskorvausta ja luottamusmiehellä on lakisääteisesti erikseen määritelty irtisanomissuoja.
Mikäli saman työnantajan palveluksessa on esimerkiksi eri osastoilla tai toimipisteissä useita
luottamusmiehiä, valitaan myös pääluottamusmies joka edustaa kaikkia työntekijöitä. Edustettavien määrästä riippuen pääluottamusmies toimii täysipäiväisesti luottamusmiehen tehtävässä.
Luottamusmiehellä on myös työehtosopimukseen perustuvat oikeudet saada mm. koulutusta
tehtäviensä hoidossa.
Jos tehtävä kiinnostaa, ota yhteyttä 28.11. 2018 mennessä pääluottamusmieheen tai puheenjohtajaan! Pääluottamusmiesten lisäksi tarvitaan myös varapääluottamusmiehiä ja
luottamusmiehiä.
LISÄTIETOA: http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/luottamusmies/Sivut/default.aspx

Vuonna 2018 toimivat seuraavat jytyläiset luottamusmiehet
Ylivieskan kaupunki
- Pääluottamusmies Marita Öljymäki-Maarala

marita.oljymaki-maarala@ylivieska.fi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
- Pääluottamusmies
Aija Tirkkonen,

aija.tirkkonen@kalliopp.fi

Centria ammattikorkeakoulu
- Luottamusmies Esa Isokoski

esa.isokoski@centria.fi

Luottamusmies hoitaa luottamusmiessopimuksen mukaan Jytyläisten jäsenten palvelussuhteeseen liittyviä edunvalvonta-asioita. Toimialue muodostuu niistä työpaikoista, työpisteistä ja hallintokunnista, joissa työskentelevien jäsenten edustajaksi hänet valitaan.

Suostumus ehdokkaaksi Jytyn luottamusmiesvaalissa 2018
Suostun ehdokkaaksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n luottamusmiesvaaliin vuonna
2018. Asetun ehdolle seuraaviin luottamustoimiin:
Pääluottamusmies
Luottamusmies

Luottamusmiehet valitsevat keskuudestaan varapääluottamusmiehen. Mikäli en tule valituksi luottamusmieheksi, olen käytettävissä varaluottamusmiehen tehtävään:
Kyllä

En

Luottamustehtäviin valittujen toimikausi on 1.1.2019 – 31.12.2020.

Nimi:
Työntantaja:
Työpaikka:
Luottamusmiehen toimialue:

Paikka ja aika
/

Allekirjoitus

Yhteystiedot:

2018

Jäsenasiainhoitaja-rahastonhoitajan terveiset työhyvinvointipäiviltä
Olen ollut vuodesta 2001 alkaen Jyty Ylivieska ry:n jäsen. Monenlaista mukavaa muistoa on
tullut Jytyläisten kanssa tähän mennessä. Kursseihin ja koulutuksiin on tullut osallistuttua harvakseltaan.
Jyty lähettää koulutuskalenterin joka vuosi. Säilytä se ja katso jos sieltä löytyisi jotain mielenkiintoista itsellesi! Meillä on todella hyvä ja yhteisöllinen porukka, lisäksi kiireisiä ja työteliäitä olemme. Välillä on hyvä hengähtää ja ottaa viikonloppuloma ja mikäpäs siinä, jos kursseille ja koulutuksiin pääsee junalla helposti.
Kävimme Kertun kanssa Jytyn työhyvinvointipäivillä 3.-4.11.18 Rovaniemellä, Santa Sportissa
Rovaniemen urheiluopistolla. Sinne kun menimme, ei tarvinnut enää miettiä, mitähän tekisi.
Lunta ei Rovaniemelläkään näkynyt, kuten se täältäkin ehti sulaa. Hyvinvointiviikonloppu oli
täynnä omaan hyvinvointiin liittyviä luentoja, Inbody-mittausta, kuntotestiä, hyvää ruokaa, venyttelyjä, kylpylää ja samalla näki muita Jytyliittolaisia ympäri Pohjois-Suomea. Yksin en olisi välittänyt lähteä, onneksi sain Kertun kaveriksi. Yhdessä on aina paljon mukavampaa ja rennompaa
osallistua.
Työhyvinvointipäiviltä saimme evääksi paljon motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnista; sekä fyysisestä että henkisestä. Nyt voi vain todeta, että olipa hyvä kun tuli lähdettyä
Hyvinvointipäiviltä kirjattuja asioita:
Kokonaisvaltainen kunto: Kun olet vahva, kestävä, ketterä -> ihmissuhteetkin voivat paremmin.
Henkinen hyvinvointi on kaiken perusta.
*Rehellisyys, omat arvot,
*Näe vaivaa itsellesi tärkeille asioille.
*Pystyt itse vaikuttamaan tunteisiisi.
Ole kiitollinen itsellesi!
Ole läsnä.

Hyvinvointia kaikille
toivottaen Päivi
Jytyliiton jäsenmaksutiimi tiedottaa
Opiskelijajäsenten laskutus tapahtuu nykyään neljä kertaa vuodessa ja liitto laskuttaa yhdessä
laskussa kolme kuukautta kerralla etukäteen.
Jäsenmaksumuistutuksen saaneissa on ollut myös useita eläkkeelle jo jääneitä jäseniä. Toivomme, että jäsen ilmoittaisi yhdistykselleen mahdollisimman nopeasti jäsenen eläkkeelle jääntipäivän ja jääkö kannatusjäseneksi. Ilmoita siis eläkkeelle jäämisestäsi aina yhdistyksesi jäsenasianhoitajalle, sillä tieto ei kulje automaattisesti palkanlaskennasta!
Jäsenmaksutiimi kehottaa jäseniä ilmoittamaan kaikista muutoksista, esim. perhevapaista, työttömyydestä sekä eläkkeestä kirjautumalla Jässäriin tai Jytyn nettisivuita löytyvillä lomakkeella. Jos kirjautuminen ei onnistu, lähettäkää sähköpostia
jasenrekisteri@jytyliitto.fi

YHDISTYKSEMME TOIMIJOITTEN YHTEYSTIETOJA
Jyty Ylivieska ry:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2018
Puheenjohtaja

Tarja Ilomäki, tarja.ilomaki@edu.ylivieska.fi

Hallituksen jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jaana Autio

Ulla Koivu

Paula Vapola

Jaana Jaakkonen

Sari Laitala

Mervi Savukoski

Eine Haapakoski (vpj.)

Anna Päivärinta

Sirpa Raudaskoski

Isabella Öljymäki

Päivi Sorvisto

Tuula Laitila

Sihteeri

Sari Laitala, sari.laitala@ylivieska.fi

Jäsenasiainhoitajarahastonhoitaja

Päivi Sorvisto, paivi.sorvisto@ylivieska.fi

Nuorisovastaava

Isabella Öljymäki

Senioriyhdyshenkilö

Marja-Leena Korhonen, marja-leena.korhonen@oja.fi

isabella-oljymaki@hotmail.com

Toiminnantarkastajat
Tuulikki Somero

varalla Vuokko Salander

Pidetään yhteyttä yhdistyksen asioissa – ja muutenkin

Jytyä Liikunnan yössä
Huhtikuussa olimme mukana Liikuntakeskuksen Liikunnan yö –tapahtumassa, jossa esittelimme Jytyn toimintaa kaikille tapahtumaan osallistuneille.

TIEDOTUS ELÄKKEELLE JÄÄVILLE JÄSENILLE

Jytyliiton liittohallitus on päättänyt, että eläkeläisjäseniltä eli kannatusjäseniltä peritään jäsenmaksua 1.1.2018 alkaen. Jäsenmaksun suuruus on paikallisyhdistyksen syyskokouksen päättämä summa, kuitenkin vähintään 36 euroa vuodessa. Ennen vuotta 2018 jäsenyys on ollut ilmainen eläkkeelle siirtymisen jälkeen, vaikka joitakin etuja on ollutkin käytettävissä.
Jyty Ylivieskan syyskokous vahvistanee kannatusjäsenmaksuksi 36 euroa vuodelle 2019 (tai
3 € / kk, jos ei ole koko vuotta eläkkeellä).

Kannatusjäsenmaksu maksetaan 31.1.2019 mennessä
Jyty Ylivieska ry
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki

FI71 5534 0540 0260 06

Emme lähetä tästä erikseen laskua, vaan maksu on täysin vapaaehtoinen. Eläkkeelle jäädessä
varsinainen jäsenyytesi Jytyliitossa ja työttömyyskassassa päättyy, mutta voit jäädä kannatusjäseneksi Ylivieskan paikallisyhdistykseen.

Jos et kuitenkaan halua ruveta maksamaan kannatusjäsenmaksua, katsomme jäsenyytesi Jyty Ylivieska ry:ssä päättyvän 31.1.2019 alkaen.
Mitä kannatusjäsenmaksulla saa?
Maksettuasi kannatusjäsenmaksun eläkeläisjäsenenä voit osallistua yhteisiin tapahtumiimme
kuten yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin sekä muihin tapahtumiin, jos ei ole erikseen mainittu
”vain työvoimajäsenille”. Lähetämme sinulle syksyllä jäsentiedote Sattuman, jossa tapahtumista tiedotetaan.
Voimassa on rajoitetusti myös Jytyliiton ja IF:in vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus.
Lue tarkemmat ohjeet Jytyliiton sivuilta kohdasta ”Jäsenedut” tai suoraan IF:iltä.
Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat
vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on
Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturva on voimassa
sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle. Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin
perustuen.

Eläkkeellä oleva voi liittyä myös valtakunnalliseen Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin. Liittyessäsi jäseneksi ja osallistuessasi aluekerhojen toimintaan olet edelleenkin
tutussa seurassa ja mukana monipuolisessa toiminnassa. Lisätietoja netistä:

http://jytyseniorit.jytyliitto.net/

Muistithan että JYTY Ylivieskan työvoimajäsenet pääsevät uimaan Ylivieskan Liikuntakeskuksessa 2,50 euron omavastuuhinnalla (max 2 kertaa / kk). Laita nimi kassalla olevaan listaan!
Talvikauden aikana järjestetään myös tunnelmallisia kynttiläuinteja perjantaisin
- aamulla, Unelmien työpäivä, pe 14.12. klo 6.30 - 8.30
- Iltaisin pe 30.11. ja pe 28.12. klo 19.30-21.30

Virkistysmääräraha
Virkistysmääräraha työvoimajäsenille on 25 euroa vuonna 2018. Avustus maksetaan
rahastonhoitajalle toimitettavaa kirjallista hakemusta vastaan, jossa on oltava mukana
pankkiyhteystiedot sekä kuitti tai muu luotettavaksi katsottava selvitys aiheutuneista vähintään
25 euron kustannuksista.
Virkistysmäärärahaa voi käyttää työnantajien ja ammattiyhdistysten järjestämiin retkiin,
tapahtumiin, teatterinäytöksiin ja konsertteihin, kuntourheiluun (jumppaan ja kuntosalimaksuihin), uimalippujen hankintaan ja hierojalla käymiseen.

Jyty Ylivieskan yhdistys sai nuorta voimaa, kun nuorisotoimeen tuli peräti viisi uutta jäsentä. He
saivat samalla käyttöönsä Jyty-Jopon.
Kuvassa heistä neljä, Mari Rättyä, Elisa Männistö, Merja Järvinen ja Kirsi Rättyä.

JYTY Ylivieska ry:n työvoimajäsenenä saat yhden 20 euron alennuksen
31.5.2019 saakka Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumiin. Setelin voi käyttää yhteen tapahtumaan (tai vaihtoehtoisesti kahteen samalla kertaa ostamaasi alle 20
euroa maksavaan tapahtumaan).
Liitteenä on Jyty-kulttuuriseteli, joka on sinulle henkilökohtainen. Täytä seteli valmiiksi ja palauta se Akustiikkaan pääsylippua ostaessasi.
Pääsylippu on ostettava ennakkoon Akustiikan lipunmyynnistä, ei konserttiin
mennessä, koska silloin on ruuhkaa. Sujuvan asioinnin vuoksi seteli kannattaa
täyttää jo valmiiksi ennen lipun ostoa. Netissä ostettaviin lippuihin
(www.lipputoimisto) seteliä ei voi käyttää.
Hyvää ja antoisaa konserttikautta, toivoo yhdistyksen väki!

JYTY Ylivieska ry:n

KULTTUURISETELI
20 €
Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumiin
voimassa 31.5.2019 saakka
Allekirjoitus
_____________________________________________

Nimen selvennys

___________________________________________

Seteli liitettävä laskuun

Huom.! Kulttuuriseteli ei käy Lippupalvelun, Lippupisteen ym.
kautta
myytäviin konsertteihin tai tapahtumiin.

Ylivieskan kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palveluksessa
olevien JYTY:n jäsenten

LUOTTAMUSMIESVAALIKOKOUS
Aika
torstaina 29.11.2018 klo 17.00
Paikka Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 23, Ylivieska
Kokouksessa valitaan pääluottamusmiehet kaudelle 2019 – 2020.
Tehtävästä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä nykyisiin pääluottamusmiehiin
28.11.2018 mennessä.

Toivomme aktiivista osallistumista!

Vaalitoimikunta

