Sattuma
2020

Jyty Ylivieska ry
Joulukuu 2020

http://jytyylivieska.jytyliitto.net

Kokouskutsu
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Jyty Ylivieska ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
Aika

Maanantaina 14.12.2020 klo 17:00 alkaen

Paikka

Teams-kokous, linkki lähetetään sähköpostiisi

Käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat.
Syyskokoukseen osallistuville Ravintola Lounatuulen lounaskupongit.
Teams-linkki kokoukseen lähetetään kaikille osallistuvaksi ilmoittautuville sähköpostitse.
Tarkistathan, että sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla Jässärissä.

ilmoittautuminen kokoukseen 11.12. mennessä
maria.isotalus1@gmail.com

************************

Jyty Ylivieska ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika

Maanantaina 14.12.2020 klo 17:00 alkaen

Paikka

Teams-linkki

1§

Kokouksen avaus

2§

Syyskokouksen puheenjohtajan valinta

3§

Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 §

Jäsenmaksu vuodelle 2021

6§

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden kulukorvaukset, palkkiot
ja matkakorvaukset vuodelle 2021

7§

Talousarvio vuodelle 2021

8§

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

9§

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

10 §

Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2021

11 §

Edustajien valinta Jytyn Pohjois-Suomen alueen kokouksiin vuonna 2021

13 §

Muut asiat
- keskustelua

14 §

Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtajan terveisiä
Mennyt vuosi on ollut haasteellinen koronaviruksen takia. Monet meistä on tehnyt etätyötä
kotoa käsin. Maailman tilanne on ollut stressaava viruksen uhan alla. Jossain määrin työnantajat ovat ottaneet koronavuoden vetonaruksi taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Oulussa jopa lakkoiltiin, kun kaupunki päätti ulkoistaa henkilökuntaa. Tässä näimme, että yhdistyksen tuki on tärkeää, yksittäinen työntekijä on aika voimaton päättäjien edessä ilman
oman yhdistyksen tukea. On tärkeää, että työpaikalta löytyy Jytyläinen luottamushenkilö,
joka pitää yhdistyksen jäsenten ja työntekijöiden puolta. Luottamushenkilöille Jyty tarjoaa
koulutusta ja pitää ajan tasalla työehtojen ja työntekijöiden ajankohtaisissa asioissa. Muistathan siis, että voit kääntyä luottamushenkilön puoleen aina työsopimus- ja ehtojen askarruttaessa.
Jäsenmaksut pysyvät samana ensi vuonna. Jytyn jäsenmaksu on edelleen 1,32 %. Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan
osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. Joitakin yhdistyksiä
on, jotka perustellusta syystä perivät 1,4 %. Jyty Ylivieska ry:n jäsenmaksu on 1,32 %.
Opiskelijajäsenten jäsenmaksu on 3 e / kk (yht. 36 e/vuosi). Kannatus- eli eläkeläisjäsenet,
jotka haluavat osallistua yhdistyksemme toimintaan, maksavat samaa maksua kuin opiskelijat, eli 36 e/vuosi. Jäsen, jolta ei palkasta/päivärahasta peritä 1,32 %, maksaa euromääräistä kk-maksua 5 e/kk. Näihin kuukausimaksuihin saa maksuviitteet liitosta. jasenmaksut@jytyliitto.fi

Meillä on mukava pieni oma paikallisyhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen konkreettisia etuja.
Toivotaan, että ensi vuonna saisimme järjestää jäsentapahtumia, makkaranpaisto-iltoja,
virkistäytymistä ja yhdessäoloa. Yritämme järjestää jäseniltoja siten, että sinne olisi matala
kynnys tulla.
Porukkamme on mukavan yhteishenkistä ja idearikasta. Olen ylpeä, että saan kuulua tähän porukkaan! Haluan kiittää kaikkia toimihenkilöitä Jyty Ylivieska ry:ssä. Asiat ovat sujuneet mutkattomasti ja puheenjohtajana voin todeta, että yhteistyö on voimaa
Ammattiliitto Jytyn uusi slogan ”Sillä sinun työsi on tärkeä” kuvaa nykyaikaista jäsenlähtöistä osaavaa palvelua, yhteistyötä ja oikeudenmukaisuutta.

Päivi Sorvisto
puheenjohtaja

Pääluottamusmiehen paikalta
Marraskuinen tervehdys Sinulle Jytyläinen!
Meidän kaikkien työhaasteet ja tehtävät ovat olleet kovin erilaisia ja haasteellisia ke-

väästä lähtien.
Meillä on ollut haastava ja raskas vuosi, varsinkin heillä joita koronanaikainen työnesto
ja lomautukset koskettivat. Sen jälkeen kaupungin säästötoimenpiteinä lomautettiin miltei, koko kaupungin henkilökunta. Erityishalaukset Teille ja jaksamista!
On tapahtunut monia muutoksia lyhyellä ajalla. On siirrytty etätöihin ja on pitänyt opetella uusia työtapoja, peruttu ja uudelleen rakennettu tapahtumia ja kokouksia, jälleen
peruttu, siirretty ja toteutettu etäyhteyksin.
Yhdistyksenkin toimintaan tämä poikkeuksellinen tilanne toi haasteita. Kevätkokous pidettiin syksyllä ja kohta onkin aika syyskokouksen.
Sähköinen sattuma mahdollistaa monenlaista. Ohessa alla on muutamia ajankohtaisia
linkkejä ja videoita, mm. uudesta kvtes:stä, kiky-sopimuksen poistumisesta. Tutustukaa
niihin.
Ilman jäseniä ei olisi meidän yhdistystämme eikä liittoa. Muistattehan olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä, jotta voimme parhaimmalla tavalla hoitaa yhteisiä asioitamme.
Hyvää loppuvuotta toivottaa pääluottamusmies, Ylivieskan kaupunki,
Marita Öljymäki-Maarala

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) neuvottelutulos hyväksyttiin torstaina
28.5.2020.
Sopimusneuvotteluissa saatiin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja kiky-sopimuksen työajan
pidennykset poistuvat. Kunta-alan sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk).
Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa kertoo videolla, mitä kunta-alan sopimus pitää sisällään ja kuinka neuvottelut etenivät.

Katso videolta, mitä kunta-alan sopimusratkaisu pitää sisällään
Katso Jyty:n videoita Youtubesta: https://www.youtube.com/user/JytyVideot
Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa: Kunta-alan sopimusratkaisu 2020 (youtube.com)
Lue lisää sopimusneuvotteluista:
Sopimusneuvottelut 2020

Jytyn uuteen liittovaltuustoon valittiin suoralla jäsenvaalilla 37 jäsentä.
Jyty-vaalien äänestysaika oli 25.9.–8.10. ja ehdokkaita oli 76. Vaalipiireittäin liittovaltuutettuja valittiin Etelä-Suomesta 10 (5 yleisvaraa), Itä-Suomesta 10 (5 yleisvaraa), Länsi-Suomesta 10 (5 yleisvaraa) ja Pohjois-Suomesta 7 (4 yleisvaraa). Uusista valtuutetuista naisia on
30 ja miehiä 7, joka vastaa liiton jäsenistön sukupuolijakaumaa.
Äänestysprosentti oli koko Suomessa 14,7 %. Äänestysprosentti oli Etelä-Suomen vaalipiirissä 12
%, Itä-Suomen 15 %, Länsi-Suomen 12 % ja Pohjois-Suomen 18 %.
Suurimman äänisaaliin Etelä-Suomessa sai Elina Kajanto (129) Itä-Suomessa Seija Hovi-Kuikko
(173), Länsi-Suomessa Anne Ahola (124) ja Pohjois-Suomessa Hanna Nikupaavo, Kalajoelta
(163). Lämpimät onnittelut Hannalle!
Liittovaltuuston tehtävät: Liittovaltuustossa on 37 jäsentä, ja se kokoontuu ainakin kaksi kertaa
vuodessa, mutta tarvittaessa myös useammin. Liittovaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja ohjaa vuosittaista toimintaa. Valtuusto päättää mm. sopimustoiminnasta ja sopimusten hyväksymisestä
liittotasolla, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä järjestäytymisperiaatteista. Valtuusto valitsee liitolle päätoimisen puheenjohtajan nelivuotiskaudeksi.

www.jytyliitto.fi

Jässäri - Jäsenten sähköinen
asiointipalvelu
- tarkoitettu kaikille liiton jäsenille
- omien jäsentietojen päivittäminen
- omat jäsenmaksutiedot
- Jytyn koulutuksiin ja kursseille
ilmoittautuminen (Jässärin Kurssit -osio)
- oman yhdistyksen ja luottamusmiesten yhteystietoja

YHDISTYKSEMME TOIMIJOIDEN YHTEYSTIETOJA
2021-2024 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.
Ota yhteyttä!

Jyty Ylivieska ry:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2020
Puheenjohtaja

Päivi Sorvisto

paivi.sorvisto@ylivieska.fi

Hallituksen jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jaana Autio Kallio
Tuula Laitila Kallio
Maria Isotalus
Sirpa Raudaskoski Kallio
Kerttu Sorvisto kaupunki
Heli Ekdahl, Kuntien Hetapalv. Oy

Tarja Ilomäki
Mervi Savukoski
Jaana Jaakkonen
Isabella Öljymäki
Essi Kääntä
Kirsi Kääntä

Yivieskan kaupunki
R-kylän kr. opisto
kaupunki
kaupunki
R-kylän kr. opisto
Emilio Kids Oy

Sihteeri

Maria Isotalus

maria.isotalus1@gmail.com

Jäsenasiainhoitajarahastonhoitaja

Heli Ekdahl

heli.ekdahl1@gmail.com

Nuorisovastaava

Isabella Öljymäki

isabella-oljymaki@hotmail.com

Senioriyhdyshenkilö

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

Toiminnantarkastajat
Tuulikki Somero

varalla Margit Kontinaho

Eläkeläinen, voit maksaa Jyty Ylivieska ry:n kannatusjäsenmaksun halutessasi osallistua paikallisyhdistyksemme toimintaan
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 on päättynyt, mutta olet
jäänyt kannatusjäseneksi Ylivieskan paikallisyhdistykseen.
Maksettuasi kannatusjäsenmaksun eläkeläisjäsenenä voit osallistua yhteisiin tapahtumiimme kuten yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin sekä muihin tapahtumiin.
Voimassa on rajoitetusti myös Jytyliiton ja IF:in vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus.
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.
Jyty Ylivieska ry (entinen Ylivieskan Kunnallisvirkamiesyhdistys ry) kiittää kaikkia eläkeläisjäseniään yhteistyöstä ja mukanaolosta yhdistystoiminnassa.
Toivotamme kaikille teille leppoisia eläkepäiviä ja hyvää joulun aikaa!

Mukavia jäsenetuja – käytä pois!

Ylivieska ry:n henkilökohtainen

KULTTUURISETELI 20 €
työvoimajäsenille
Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikan
tapahtumiin
voimassa 31.7.2021 saakka
Allekirjoitus

_____________________________________________

Nimen selvennys

______________________________________________

Seteli liitetään laskuun.Lippu on ostettava ennakkoon. Huom.! Kulttuuriseteliä ei voi käyttää Lippupalvelun, Lippupisteen ym. kautta myytäviin konsertteihin

.

Hyvä jäsenemme, voit käyttää 2020 virkistysrahan myös urheiluvälineiden ostoon, kun voit
kuitilla osoittaa käyttötarkoituksen

Jyty on ammattiliitto meille, jotka tartumme toimeen ja saamme
työllämme arjen rullaamaan. Jytyläisiä toimii kunta-alalla, yksityisellä
sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus.
Ammattiliitto Jyty on tukenasi työelämässä ja vapaa-ajalla. Olemme
STTK:n jäsenliitto.

Jytyn arvot
1 Jäsenlähtöinen osaava palvelu
2 Yhteistyö
3 Oikeudenmukaisuus
4 Nykyaikaisuus

Sillä sinun työsi on tärkeä

