Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Jäsentiedote joulukuu 2018

Hyvä tosilainen

Tässä vuoden viimeisessä jäsentiedotteessa muistelemme vähän kulunutta vuotta sekä valmistaudumme tulevaan. Löydät tiedotteesta vuoden alussa aloittavan hallituksen kokoonpanon sekä tiedot
ensi vuoden jäsenmaksuista.
Kuluva vuosi alkoi sopimusneuvotteluilla. Työnantajapuoli ajoi sellaisia heikennyksiä työehtoihimme,
että alojamme edustavien liittojen oli valmistauduttava työtaisteluihin. Sovittelun kautta sopimus
sitten syntyi. Myös loppuvuodesta, kun hallitus suunnitteli heikentävänsä pienten työpaikkojen irtisanomisehtoja, olimme valmiita taas mm. ylityö- ja vuoronvaihtokieltoihin.
Vuoden aikana jäsenemme ovat osallistuneet niin TOSIn järjestämään toimintaan kuin Jytyn järjestämiin koulutuksiin ja hyvinvointitilaisuuksiin. TOSI on tukenut jäsenten lomia, harrastustoimintaa ja
opintoja stipendeillä.
Vuoden 2019 kalenterit
Ensi vuoden Jytyn kalenterit on lähetetty marraskuun puolivälissä niille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa painetun kalenterin. Jos vielä haluat kalenterin, niin ota yhteyttä Tarja Meriluotoon
(tarja.meriluoto@haaga-helia.fi, puh. 040 488 7471).
Jytyn sähköiset asiointipalvelut
Jyty otti käyttöön syksyllä uuden jäsenrekisteriohjelman ja jäsenille avautui uudet sähköiset asiointipalvelut. Jos et vielä ole kirjautunut niihin, niin käy kirjautumassa ja tutustumassa. Linkki asiointipalveluihin löytyy Jytyn etusivulta vasemmasta yläreunasta.
Jos sinulle tulee nyt paperikirje, niin se tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole sähköpostiosoitetta jäsenrekisterissä. Jytyn jäsenpalveluihin kirjautumiseen vaaditaan sähköpostiosoite. Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsenasioiden hoitajalle Tarja Meriluodolle (tarja.meriluoto@haaga-helia.fi, puh.
040 488 7471). Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa tai haluat vaihtaa sähköpostiosoitetta, niin
ota silloinkin yhteyttä Tarjaan. On tärkeää, että jäsenrekisterissä on sen sähköpostin osoite, jota seuraat aktiivisesti.
Koulutukset ja hyvinvointitapahtumat 2019
Seuraavaan on koottu Jytyn tarjoamia koulutuksia henkilöstön edustajille ja kaikille jäsenille. Tarkemmat tiedot Jytyn järjestämiin koulutuksiin löytyy Jytyn koulutuskalenterista, jonka linkki on TOSIn etusivulla. TOSIn järjestämistä hyvinvointitapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä.
Henkilöstön edustajien koulutukset:
•
•
•
•

Yksityisen alan neuvottelupäivät 4.-5.10.2019.
Luottamusmiesten perusopinnot 1 ja 2 (uudet luottamusmiehet)
Luottamusmiesten teemakurssit (voit osallistua sen jälkeen, kun olet suorittanut molemmat perusopinnot)
yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukset

Kaikille jäsenille suunnatut tapahtumat:
•
•
•
•

työhyvinvointiviikonloput
ammatilliset opintopäivät
Enemmän irti Jytystä -koulutus (uusille jäsenille)
Jyty Megaristeily 3.–5.5.2019.

Ennen kuin ilmoittaudut Jytyn järjestämiin tapahtumiin, ota yhteyttä koulutusvastaavaan ja kysy,
onko osallistuminen mahdollista. Kaikille jäsenille suunnatuista tapahtumista maksaa yleensä TOSI
osan.
Jäsenmaksut 2019
Jytyn liittovaltuusto päätti 30.11. vuoden 2019 jäsenmaksut. Jäsenmaksuprosentti
pysyy tosilaisilla ennallaan eli on 1.32 %. Euromääräistä jäsenmaksua 5 € kuukaudessa maksavat työvoimajäsenet, jotka ovat vähintään 30 päivän ajaksi jääneet
vaille palkkaa (esim. virkavapaa, vanhempainvapaa, kuntoutustuki). Opiskelijajäsenten jäsenmaksu on 3 euroa kuukaudessa. Varusmies- ja siviilipalvelusaikana
ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
Kannatusjäsenten jäsenmaksu on 36 euroa. Yhdistys lähettää kannatusjäsenille jäsenmaksulaskut
joulukuun puolessa välissä. Muut jäsenmaksut kulkevat Jytyn kautta.

TOSIn hallitus 1.1.2019 TOSIn vuosikokous pidettiin lokakuussa ja uusi hallitus aloittaa toimintansa vuoden alussa:
Puheenjohtaja: Kaija Vauhkonen
Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Tiina Hiltunen (Jaana Volanto), Kai Liitola
(Anne-Leena Rapo), Tarja Meriluoto (Päivi Siitari) ja Timo Tervo (Viena Peltoniemi).
Hallitus järjestäytyy ja jakaa vastuualueet vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Jos sinulla on asiaa
yhdistykselle vuoden vaihteen jälkeen, ota yhteyttä puheenjohtajaan: Kaija Vauhkonen, kaija.vauhkonen@gmail.com. Yhteystiedot päivittyvät myös TOSIn sivuille.

Puheenjohtajan terveiset
Huomasit varmaan uuden hallituksen kokoonpanosta, että TOSI ry:llä vaihtuu puheenjohtaja vuoden
alussa. Minulla on kulunut seitsemän vuotta nopeasti TOSIn eri toimissa: sihteerinä, taloudenhoitajana ja viime vuosina puheenjohtajana. Näiden vuosien aikana olen oppinut valtavasti niin AY-toiminnasta, edunvalvonnasta kuin yhdistystoiminnasta. Työelämä ja valtakunnalliset työelämää koskevat
päätökset ovat avautuneet aivan uudella tavalla. Samalla olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin. Toivonkin, että kun seuraavan kerran on TOSIn vuosikokous ja valitaan hallituksen jäseniä, niin olet mukana pyrkimässä hallitukseen näköalapaikalle. Uudet toimijat tuovat uusia ajatuksia!
TOSIn hallitus toivottaa kaikille tosilaisille rauhallista
joulun aikaa ja vuodenvaihdetta!
Parhain terveisin
Mervi Kivirinta, puheenjohtaja

