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Paikka

Hotelli-Ravintola Lounatuuli, takkahuone
Tulolantie 23,Ylivieska

Käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen tarjoamme jouluaterian kokoukseen osallistuneille.
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen 11.11.2019 mennessä
sari.laitala@ylivieska.fi tai tekstiviestit 0400 198 768.
Myös tänä vuonna eläkkeelle jääneet sekä jäsenmaksun maksaneet eläkeläisjäsenet ovat tervetulleita kokoukseen ja ruokailuun!
Lounatuulen joulupöydän runsaat antimet on esitelty nettisivuilla
http://www.lounatuuli.com/ajankohtaista/
Tervetuloa!

Puheenjohtajan palsta
Marraskuinen tervehdys teille kaikille!
Kuluvan vuoden aikana yhdistyksemme hallitus on miettinyt useaan kertaan alueelliseen isoon
yhdistykseen liittymistä ja oman Jyty Ylivieskan purkamista. Meillä on jo asiasta kevätkokouksen
päätös, että näin toimitaan. Ennen kuin päätöksen voisi panna toimeen, tarvittaisiin vielä toinenkin yleisen kokouksen päätös asiasta 4/5 enemmistön kannatuksella. Syyskokouksen asialistalle emme asiaa kuitenkaan ottaneet.
Kävimme syyskuussa tapaamassa lähialueen muiden yhdistysten hallitusväkeä Linnakalliolla ja
sen jälkeen asiaa käsiteltiin vielä omassa hallituksessa. Mutta kuinka ollakaan, noiden kokoontumisten jälkeen alkoi oma yhdistys tuntua sittenkin paremmalta vaihtoehdolta. Näin saisimme
pitää oman hallituksemme ja päättää toiminnastamme sekä varojen käytöstä paikallisesti, taloudellinen tilamme on tällä hetkellä hyvä. Toisin sanoen aika ei ollut vielä kypsä lopettaa omaa,
”rakasta” yhdistystämme, mutta oli kuitenkin välttämätöntä tuulettaa ajatuksia ja käydä kaikki
nämä keskustelut, miettiä vaihtoehdot sekä asian hyvät ja huonot puolet. Yhdistyksemme 8.11.
järjestämässä jäsenillassa asiasta voidaan keskustella ja vaihtaa mielipiteitä.
Jos olisimme nyt päättäneet fuusioitua, purkaneet oman Ylivieskan yhdistyksemme ja sitten tulleet katumapäälle, emme olisi enää voineet palata entiseen. Yksittäiset jäsenethän kuuluvat
suoraan paikallisyhdistyksiin ja sitä kautta Jytyliittoon, joten jäsenet olisivat sitten siirtyneet alueen yhdistykseen. Aluetoimiston väeltä saimme myös vahvan toivomuksen perustaa Ylivieskaan oma paikallistoimikunta / alaosasto / tiimi tai vastaava, että toiminta voisi täällä kuitenkin
jatkua. Siihenkin tarvittaisiin toimijat, joten malli ensin purkamisesta ja sitten taas perustamisesta ei oikein houkutellut sekään.
Toisaalta, jos joskus tulevaisuudessa tulisi ajankohtaiseksi liittyä isoon yhdistykseen, sekin olisi
vielä mahdollista. Pidetään ovet auki siihenkin suuntaan ja yhteistyömme jatkukoon naapuriyhdistysten kanssa edelleen.
Oman yhdistyksemme jatkuminen edellyttää uusia toimijoita yhdistyksessä, sillä vaihtuvuutta ja
nuorta voimaa on toimijoissa oltava. Jopa liitto on lähestynyt kaikkia paikallisyhdistyksiä kirjeitse, jossa toivotaan hallitusten uusiutumista ja siihen suuntaan ollaan luonnollisestikin menossa.
Itse en aio jatkaa enää puheenjohtajana, tämä olkoon viimeinen kirjoitukseni tällä palstalla. Sattuma-lehteä olen tehnyt syksystä 1992 lähtien, jolloin siirryin varapuheenjohtajan paikalta puheenjohtajaksi silloisessa Ylivieskan Kunnallisvirkamiesyhdistyksessä. Aika, tavat ja työelämä
ovat ehtineet tuona aikana kokea paljon muutoksia. Monenlaista tehtävää on yhdistystoiminnassa eteen tullut ja paljon uutta olen saanut oppia ja opetella, käydä kursseilla ja tapahtumissa
sekä tutustua uusiin ihmisiin. Tästä kaikesta on ollut hyötyä työssä ja muissakin toimissa. Työelämässä olen vielä muutaman vuoden ja samoin Jytyssä jäsenenä, mutta kuten sanonta kuuluu, ”aika alkaa ja aika laata”. Tervetuloa, uudet toimijat ja teidän mukananne uusi toimintakulttuuri, luotan siihen, että toimijoita löytyy!
Nähdään jäsenillassa Liikuntakeskuksen takkahuoneessa ja sitten Lounatuulessa syyskokouksen ja jouluruokailun merkeissä!

Syysterveisin

Tarja Ilomäki,
puheenjohtaja 2019

Jyty Ylivieska ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika
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Paikka

Hotelli-Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 23, Ylivieska
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Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden kulukorvaukset, palkkiot
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
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Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
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Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2020
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Muut asiat
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Kokouksen päättäminen

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

Kokouksen jälkeen ruokailu Lounatuulen buffet-pöydästä klo 19 alkaen

TALOUSARVIO VUODELLE 2020
TUOTOT

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

euro

euro

euro

euro

7 282

10 468

9 980

10 250

Korkotulot

7,25

16,44

20

50

Muut tuotot

477

520

0

0

7 766

11 004

10 000

10 300

Jäsenmaksutulot

Tuotot yhteensä

KULUT

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

euro

euro

euro

euro

Henkilöstökulut
Vuosipalkkiot

0

0

0

2300

Sosiaalikulut

0

0

0

100

2 187

2 355

2 500

100

Kulukorvaukset
Henkilöstökulut yhteensä

2 187

2 355

2 500

2 500

Muut kulut
Koulutus, kurssit matkakuluineen
Tiedotus (lehti-ilmoitukset, jäsenlehti,
kopiot, postimaksut, kotisivujen ylläpitomaksu)
Vuosikokousmenot (alue 2, yhdistys 2,
hallitus n. 7 kokousta)
Työkykyä ylläpitävä toiminta, virkistysmäärärahat
vapaa-ajan toiminta

1 217

1 515

1 000

1 300

741

1 313

930

930

689

2 569

1 900

1 900

1 556

2 324

2 200

2 500

-

1 706

1 000

-

Toimistokulut

14

55

100

300

Pankkikulut
Muut menot
(jäsenhankinta, muistamiset ym.)

81

91

120

120

114

592

250

750

4 412

10 165

7 500

7 800

Kulut yhteensä

6 599

12 520

10 000

10 300

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

1 167

1 516

-

-

Jytyn kalenterit jäsenille

Muut kulut yhteensä

-

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
JÄSENISTÖN EDUNVALVONTA
Avaintulosalue

Tavoite

Keinot / menetelmät

Ajoitus

Paikallinen neuvottelutoiminta,

Työnjako

Seuranta

Jäsenten ansio- Työpaikkojen ja ansiotason
tason
säilyttäminen
turvaaminen ja
ammatillinen
edunvalvonta
Työpaikkojen vakinaistaminen

Pääluottamusmiehet
luottamusmiehet
yhteistoimintaryhmän jäsenet, Hallitus
puheenjohtaja
+ plm:t

Työkykyä
ylläpitävän
toiminnan
tukeminen

Hallitus
yhdessä
jäsenistön
kanssa

Hallitus

Hallitus ja
toimihenkilöt,
varahenkilöt

Hallitus

yhteistyö muiden ammattijärjestöjen sekä kaupungin / kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston jä- Jatkusenten kanssa
vaa
Osallistuminen jäsenten liikunta- ja
kulttuuriharrastusten maksuihin
(uimaliput, pelit, tapahtumien osalHenkilöstön työkykyisenä säily- listumismaksut),
minen
pitempään, sosiaalinen kans- hyvinvoinnin teemaillat, mahdollisakäyminen
set retket,
ja virkistyminen, kannustus
omaehtoiseen
Akustiikan kulttuuriseteli
Koko
kunnon ylläpitämiseen
vuosi
Uusien jäsenten hankinta,
yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden paikat saatava halutuiksi,
varahenkilöiden koulutus,

Yhdistyksen
toiminnan
jatkuvuuden
turvaaminen

Toiminnan ylläpitäminen, uusien aktiivijäsenten saaminen
mukaan toimintaan
entisten tilalle.
Jäsenhankinta

virkistystoiminta, teemaillat,
liiton kurssit myös jäsenistölle,
nuorten jäsenten saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan

Koko
vuosi

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan jäsenten ammattialakohtaisia
liiton koulutuksia
Jäsenistön tieto- Jäsenten ammattialakohtainen
taito-tason
koulutus
Liiton ja aluetoimiston kurssit ja jäparantaminen
senillat,
Toimi- ja luottamushenkilöiden Jytyn kotisivut internetissä, omien
koulutus tehtävien hoitamiseen kotisivujen pitäminen ajan tasalla,
Koko
jäsentiedote,
vuosi
Tiedotus jäsenistölle koulutuk- tarvittaessa lehti-ilmoitukset ja
Tiedotus
sista
sähköpostitiedotus

Luottamus- ja
toimihenkilöt,
näiden varahenkilöt
Alueen toimihenkilöt,
yhdistyksen
hallitus ja toimihenkilöt
Hallitus

YHDISTYKSEMME TOIMIJOITTEN YHTEYSTIETOJA
Jyty Ylivieska ry:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2019
Puheenjohtaja

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

Hallituksen jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jaana Autio

Kerttu Sorvisto

Paula Vapola

Jaana Jaakkonen

Sari Laitala

Mervi Savukoski

Eine Haapakoski (vpj.)

Essi Kääntä

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.korho-

isabella-oljymaki@hotmail.com

nen@oja.fi
Toiminnantarkastajat
Tuulikki Somero

varalla Vuokko Salander

Pidetään yhteyttä yhdistyksen asioissa – ja muutenkin

Suosittele Jytyn jäsenyyttä – voit ansaita 150 € lahjakortin!
Kun jäsenenä hankit 4 uutta
jäsentä 15.5.-31.12.2019,
saat 150 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin!
Katso kampanjaohjeet netistä
www.jytyliitto.fi/

Jytyliiton jäsenmaksutiimi tiedottaa
Opiskelijajäsenten laskutus tapahtuu 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

Megaristeilyllä toukokuussa
Tarjosimme jäsenillemme ”jytyisän”
risteilyn keväiseen Tukholmaan toukokuussa. Ylivieskasta oli mukana 11
jäsentä ja matka taittui linja-auton
tunnelmassa yhdessä muiden alueen
yhdistysväen kanssa. Ohjelmaa oli
suunniteltu myös automatkoja varten,
bingoa pelattiin ja voittojakin tuli.
Laivassa oli hyvän ruoan lisäksi Jytyn
järjestämää ohjelmaa kuten kiinnostavia luentoja, työpajoja eri aiheista,
Jyty-suunnistusta ja upeaa iltaohjelmaa. Jytyläisiä eri puolilta Suomea
olikin laivassa runsaasti koolla, joten
verkostoituminen sujui samalla kun
matkaa tehtiin.
Perillä oli mahdollisuus osallistua
kiertoajelulle ja katsella Tukholman
monia nähtävyyksiä tai tehdä ostoksia, joten vastaavanlaisia tapahtumia
voi hyvillä mielin suositella jatkossakin kaikille jäsenille.

TIEDOTUS ELÄKKEELLE JÄÄVILLE JÄSENILLE
Jytyliiton liittohallitus on päättänyt, että eläkeläisjäseniltä eli kannatusjäseniltä peritään jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruus on paikallisyhdistyksen syyskokouksen
päättämä summa, kuitenkin vähintään 36 euroa vuodessa.
Jyty Ylivieskan syyskokous vahvistanee kannatusjäsenmaksuksi 36 euroa vuodelle 2020
(tai 3 € / kk, jos ei ole koko vuotta eläkkeellä).

Kannatusjäsenmaksu maksetaan 31.1.2020 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 liitossa ja työttömyyskassassa päättyy,
mutta voit jäädä kannatusjäseneksi Jyty Ylivieskan paikallisyhdistykseen.
Jos et kuitenkaan halua ruveta maksamaan kannatusjäsenmaksua, katsomme jäsenyytesi Jyty Ylivieska ry:ssä päättyvän 31.1.2020 alkaen.

Mitä kannatusjäsenmaksulla saa?
Maksettuasi kannatusjäsenmaksun eläkeläisjäsenenä voit osallistua yhteisiin tapahtumiimme kuten yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin sekä muihin tapahtumiin, jos niissä 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
Jyty-senioreihin. Liittyessäsi jäseneksi ja osallistuessasi aluekerhojen toimintaan
olet edelleenkin tutussa seurassa ja mukana monipuolisessa toiminnassa. Lisätietoja netistä: http://jytyseniorit.jytyliitto.net/ tai senioriyhdyshenkilöltämme.

Virkisty liikunnasta!
Muistithan että JYTY Ylivieskan työvoimajäsenet pääsevät uimaan Ylivieskan Liikuntakeskuksessa (max 1
kerta / viikko). Laita nimi kassalla olevaan listaan!
Jos haluat mieluummin pelata tennistä, squashia, sulkapalloa tai käydä keilaamassa, voit käyttää 5 euron
Jyty-edun vaihtoehtoisesti näihin (näissäkin max 1
kerta / viikko). Laita nimi kassalla olevaan listaan!

Virkistysmääräraha
Virkistysmääräraha työvoimajäsenille on 50 euroa vuonna 2019. Avustus maksetaan rahastonhoitajalle toimitettavaa kirjallista vapaamuotoista hakemusta vastaan, jossa on mukana pankkiyhteystiedot sekä kuitti tai muu luotettavaksi katsottava selvitys aiheutuneista vähintään 50 euron kustannuksista.
Virkistysmäärärahaa voi käyttää työnantajien ja ammattiyhdistysten järjestämiin
retkiin, tapahtumiin, teatterinäytöksiin ja konsertteihin, kuntourheiluun (jumppaan
ja kuntosali-maksuihin, hierojalla käyntiin). Jos aktiviteetit maksavat alle 50 euroa,
kerää useamman tapahtuman kuitti ja lähetä ne yhdellä kertaa rahastonhoitajalle.
Huom! Jos asut toisella paikkakunnalla, on tämä etu silti voimassa, voit käydä tapahtumissa kotipaikkakunnallasi.

KULTTUURISETELI
JYTY Ylivieska ry:n työvoimajäsenenä saat yhden 20 euron alennuksen
31.12.2019 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.
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 31.12.2019 saakka
Allekirjoitus
_____________________________________________

Nimen selvennys

___________________________________________

Seteli liitettävä laskuun

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

Jyty Ylivieskan jäsenilta
Ylivieskan Liikuntakeskuksen takkahuoneessa
perjantaina 8.11.2019 klo 18 alkaen.
Illan ohjelmassa keskustelua ja ideointia yhdistyksen tulevasta toiminnasta, iltapalaa, makkaranpaistoa, sauna- ja uintimahdollisuus.
Ilmoittaudu 6.11. mennessä tarjoilun vuoksi sari.laitala@ylivieska.fi
(tai viesti 0400 198 768)
Uudet jäsenet myös rohkeasti mukaan!

Tervetuloa!

