Jäsentiedote 1/2017
Hyvä tosilainen
Tässä tulee vuoden ensimmäinen jäsentiedote. Tiedotteesta löydät tietoa kevään
virkistystilaisuudesta, tammikuun alussa toimintansa aloittaneen hallituksen jäsenten
tehtävienjaosta sekä TOSIn tuesta jäsenilleen.
Kevään virkistystilaisuus
TOSIn kevään virkistystapahtuma lähestyy. Kokoonnumme Jyväskylässä 1.-2.4.
Ohjelmaan sisältyy toiminnallisia luentoja hyvinvoinnista ja palautumisesta, pientä käsillä
tekemistä teemapajoissa sekä mukavaa yhdessäoloa Jyväskylän Solo Sokos Hotel
Paviljongissa. SITOVA ilmoittautuminen viimeistään torstaina 16.3.2017 netissä olevalla
lomakkeella
Linkki ilmoittautumiseen ja lisätietoja löytyy nettisivuilta ajankohtaista-palstalta:
https://www.tosiry.fi/?x160145=615074

Hallitus ja tehtävien jako
Uusien sääntöjemme mukaan vuosikokous pidettiin syksyllä ja uusi hallitus aloitti
toimintansa tammikuun alusta. Puheenjohtajana jatkaa vuosikokouksen valitsemana
Mervi Kivirinta. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Tarja Meriluodon.
Tammikuussa pidimme järjestäytymiskokouksen Helsingissä. Tehtäviä jaoimme
seuraavasti:
 Tiedotus: Tarja Meriluoto (tiedotusvastaava) ja Mervi Kivirinta
 Edunvalvonta: Mervi Kivirinta (edunvalvontavastaava) ja Anne Lampela
 Koulutus- ja virkistystoimi: Tarja Meriluoto (koulutus- ja virkistysvastaava), AnneLeena Rapo ja Kristina Walden
 Taloudenhoitaja Tuula Kivioja
 Nuorisovastaava Katja Vesa
 Jäsenasioiden hoitaja Tarja Meriluoto
 Stipendianomusten vastaanottaja Anne Lampela (tosinstipendit@gmail.com)
Hallituksen kokouksissa on kiertävä sihteeriys, sihteerille suunnattu posti osoitetaan
puheenjohtajalle. Hallituksen yhteystiedot löytyvät osoitteesta
https://www.tosiry.fi/yhteystiedot
Eri asioissa toivomme jäsenten ottavan yhteyttä toiminnan vastaavaan.

TOSIn tuki koulutuksiin, virkistykseen ja työpaikkatoimintaan
Hallitus hyväksyi kokouksessaan vähän muokatun tapahtumien korvaustaulukon.
Tarkista siitä, kenen puoleen käännyt missäkin asiassa ja mitä korvataan. Muista, että
TOSIn tuki maksetaan koulutuksiin tai hyvinvointiviikonloppuihin vain, jos olet
ennakkoon ilmoittautunut koulutus- ja virkistysvastaavalle.
https://www.tosiry.fi/jasenelle/tapahtumien-korvaukset/
Työpaikan virkistysraha
Muokkasimme työpaikan virkistysrahan käyttömahdollisuuksia, sillä meillä on yhä
enemmän työnantajia, joilla on yksiköitä usealla paikkakunnalla sekä työpisteitä, joissa
on vain yksi tai muutama tosilainen. Joillakin työpaikoilla voi olla työvuorojen vuoksi
vaikeaa löytää yhteistä aikaa. Virkistysrahan tarkoituksena on tukea entiseen tapaan
työpaikan tosilaisten yhteisöllisyyttä, mutta toiseksi käyttökohteeksi olemme valinneet
myös ammatillisen verkostoitumisen. Katso käyttötavoista enemmän nettisivuiltamme:
https://www.tosiry.fi/jasenelle/jasenedut/
Kysymyksiä koulutuksista ja tapahtumista sekä tuesta voit lähettää osoitteella
tosikoulutus@gmail.com
Edunvalvonta
Viime vuosi oli luottamusmiesvaalivuosi. Monet entiset luottamusmiehet jatkoivat ja
uusia aloitti. Onnea niin vanhoille kuin uusille luottamusmiehille toimissaan ja kiitoksia,
että olette valmiita toimimaan yhdistyksen luottamusmiehinä! Varsinkin uusien
luottamusmiesten toivomme osallistuvan Jytyn luottamusmieskoulutuksiin ja pitempään
luottamusmiehinä olleiden päivittävän tietoja tarpeen mukaan. TOSI maksaa myös
varaluottamusmiesten tai koulutukset, jos Jyty ei maksa. Maksamme myös päivärahat
Jytyn järjestämiin yksityisen alan henkilöstönedustajien koulutuksiin osallistujille, jos
työnantaja ei maksa.
Kevät alkaa olla käsillä. Päivä on pidentynyt ja talitintit laulavat. Toivottavasti tapaamme
Jyväskylässä huhtikuun alussa.
Mukavaa kevään alkua ja voimia päivittäiseen aherrukseen!
TOSIN hallituksen puolesta Tarja ja Mervi

