Jyty Ylivieska ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika Tiistaina 30.11.2021 klo 18:00 alkaen
Paikka Vanaha Navetta, Raudaskylä
Läsnä:

1 § Kokouksen avaus
2 § Syyskokouksen puheenjohtajan valinta
Hallitus: Syyskokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.
Syyskokous:
3 § Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Hallitus: Syyskokous valitsee kokoukselle kokousvirkailijat.
Syyskokous:
4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta
lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen kotisivuilla
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen
kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun
on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.
Varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen
on mahdollista.

Hallitus: Syyskokous toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Syyskokous:
5 § Jäsenmaksu vuodelle 2022
Jytyn liittovaltuusto päätti sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2020 vuodelle 2021, että Jytyn prosentuaalinen jäsenmaksu on liiton ja yhdistyksien osuus
yhteenlaskettuna 1,32 % sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneille jäsenyhdistyksien työvoimajäsenille 1,40 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja
työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Liittovaltuusto päätti liiton osuudeksi
1,056 %, johon sisältyy työttömyyskassan jäsenmaksu.
Korotetusta jäsenmaksusta ilmoittavien yhdistysten osalta jäsenmaksu
olisi 1,40% ja korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneet yhdistykset saavat jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32% ja 1,40% välisen erotuksen kokonaisuudessaan. Jyty Ylivieska ei ole päättänyt siirtyä korotetun jäsenmaksun perintään.
Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa
tai vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, maksaa prosen-

tuaalisen Jytyn jäsenmaksun sijasta euromääräistä jäsenmaksua. Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 5 euroa kuukaudelta, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä ja varusmies- tai siviilipalveluksessa
olevia lukuunottamatta. Liiton osuus euromääräisestä jäsenmaksusta on 4,00 euroa kuukaudelta.
Liittovaltuuston päätöksen mukaan Jytyn yhdistysten kannatusjäsenmaksu on vähintään 36 euroa/vuosi. Varusmies- ja siviilipalvelusajalta jäsenmaksu on nolla euroa. Opiskelijoiden jäsenmaksu jäsenyhdistykselle on 3 euroa/kk.
Liittovaltuusto kokoontuu 25.-26.11.2021

Hallitus: Saatetaan tiedoksi jäsenmaksut vuodelle 2022.
Syyskokous:
6 § Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden kulukorvaukset, palkkiot
ja matkakorvaukset vuodelle 2022
Hallitus esittää syyskokoukselle, että kulukorvaukset ja palkkiot maksetaan vuonna 2022 seuraavasti:
Puheenjohtaja 320 €
Sihteeri 270 €, korotus vuodelle 2022: 300 €:n
Jäsensihteeri 150 €,
Rahastonhoitaja 200 €, korotus vuodelle 2022: 250 €:n
Ylivieskan kaupungin pääluottamusmies 200 €
Kuntien Hetapalvelut Oy:n pääluottamusmies 100 €
Centria-ammattikorkeakoulun pääluottamusmies 100 €
Kallion pääluottamusmies 100 €, korotus vuodelle 2022: 200 €:n
Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 200 € kulukorvausta hallituksen kokouksiin osallistumisesta ja hallituksen jäsenille 100 euroa, korotus 150 €:n vuodelta 2022. Muille mahdollisille hallituksen kokouksiin
osallistuville maksetaan kulukorvauksena 15 € / kokous,korotus tähän 20 €:n kuitenkin enintään 100 € vuodessa, korotus tähän 150 €:n.
Toiminnantarkastajille tarjotaan ruokailu.
Matkakustannukset korvataan, mutta päivärahoja ei makseta.
Hallitus: Hallituksen esitys ilmoitettu punaisella tekstillä.
Syyskokous:
7 § Talousarvio vuodelle 2022
Hallitus: Hallitus esittää talousarvioehdotuksen syyskokoukselle liitteen mukaisena.
Syyskokous:
8 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Hallitus: esittää toimintasuunnitelman syyskokoukselle liitteen mukaisena.
Syyskokous:

9 § Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
(vuoden 2021 kokoonpano:
Puheenjohtaja Päivi Sorvisto
Hallituksen jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jaana Autio, Kallio
Tarja Ilomäki, Ylivieskan kaupunki
Tuula Laitila, Kallio
Mervi Savukoski, R-kylän kr. opisto
Maria Isotalus
Jaana Jaakkonen, kaupunki
Sirpa Raudaskoski, Kallio
Isabella Öljymäki, kaupunki
Kerttu Sorvisto, kaupunki
Essi Kääntä, R-kylän kr. opisto
Heli Ekdahl, Kunt.Hetap.Oy
Kirsi Kääntä, Alavieskan kunta
Sihteeri
Jäsenasiainhoitajarahastonhoitaja
Nuorisovastaava
Senioriyhdyshenkilö

Maria Isotalus
Heli Ekdahl
Isabella Öljymäki
-

Toiminnantarkastajat
Tuulikki Somero varalla Margit Kontinaho
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenet valitaan mahdollisuuksien mukaan eri työpaikoilta ja
eri ammattiryhmistä.
Hallitus: esittää, että syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen
jäsenet ja varajäsenet tilalle.
Syyskokous:
10 § Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022
Sääntöjen mukaan valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi vara-toiminnantarkastaja. Vuoden 2021 toiminnantarkastajaksi on valittu Tuulikki Somero ja varalle Margit Kontinaho.
Hallitus: esittää, että syyskokous valitsee toiminnantarkastajan ja tälle varahenkilön vuodelle 2022.
Syyskokous:
11 § Edustajien valinta Jytyn Pohjois-Suomen alueen kokouksiin vuonna 2022
Aikaisempina vuosina hallitus on esittänyt syyskokoukselle, että se antaa
hallitukselle valtuuden tarvittaessa nimetä edustajat alueen kokouksiin
seuraavana vuonna. Tämä käytäntö on ollut toimivampi kuin valita edustajat alueen kokouksiin yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa.
Hallitus: esittää, että syyskokous antaa hallitukselle valtuuden tarvittaessa
nimetä edustajat Jytyn Pohjois-Suomen alueen kokouksiin vuonna 2022.
Syyskokous:

12 § Muut asiat. Nuorisojäsenten tukeminen Sami Hedbergin stand up showhin Akustiikkaan 15.4.22 klo 21.00.

lippui-

Alustavasti varattu 20 lippua. Päätetään Jyty Ylivieska ry:n osuus lipun hinnasta
(ryhmälippu 29.50 e, 20 osallistujaa). Päätetään myös, tukeeko Jyty Ylivieska ry mahdollisesti jäljelle jäävistä lipuista muita Jyty Ylivieska ry:n jäseniä, jotka haluavat lunastaa loput liput.
Hallitus: syyskokous keskustelee ja päättää asiasta
Syyskokous:
13 § Kokouksen päättäminen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ____/___ 2021
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