Jyty Mikkeli ry:n joulutiedote
Kiitämme teitä kuluneesta vuodesta ja
toivotamme Rauhallista Joulua
sekä menestystä Uudelle Vuodelle

Toimiston uudet aukioloajat
Toimisto palvelee sinua ma-to klo 9-15.
Toimiston kiinni ollessa jäsenistöä palvelevat Jytyn keskustoimisto (puh. 020 789 3799) ja Jytyn työttömyyskassa
(p. 020 690 069).
Toimisto on kiinni 21.12.2018-1.1.2019 välisen ajan.

Syyskokouksen päätöksiä
Yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2019 on Tiina Martikainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymästä. Hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi yksimielisesti syyskokouksessa 29.11.2018 Original
Sokos Hotel vaakunassa. Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet v. 2019 ovat: Marjaana Kolehmainen, Marja-Leena
Laitinen, Jarmo Pulliainen, Katja Parkkola, Jaana Kallio, Sirpa Viljakainen, Ulla Vuorinen ja Marjo Siiriäinen.
Vuoden 2019 jäsenmaksuksi vahvistettiin 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräiseksi
jäsenmaksuksi 5 €/kk niiltä jäseniltä, jotka ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa vähintään kolmenkymmenen (30)
päivän ajaksi palkattoman virkavapaan/työloman, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta,
äitiys-, isyys-, vanhempainloman, hoitovapaan sekä opintovapaan johdosta. Myös ne työttömät jäsenet, joiden
karenssiaika on vähintään 30 päivää, suorittavat euromääräistä jäsenmaksua samoin kuin Kelan päivärahalla ja
kuntoutustuella olevat jäsenet. Ne työttömät jäsenet, jotka eivät saa Jyty:n työttömyyskassan maksamaa
työttömyyspäivärahaa, maksavat euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kalenterikuukausi. Jytyn työttömyyskassan
maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa, koulutustukea tai vuorotteluvapaakorvausta saavilta jäseniltä ei peritä
erillistä jäsenmaksua yhdistykselle. Eläkeläisjäseniltä peritään vuosikohtainen 50 €:n kannatusjäsenmaksu.
Opiskelijajäseniltä peritään jäsenmaksua liiton ohjeistuksen mukaisesti 36 €/vuosi.

Jyty Mikkeli ry 70 vuotta
Tämä vuosi on ollut juhlavuosi. Jytyliitto täytti tänä vuonna 100 vuotta ja Jyty Mikkeli ry 70 vuotta. Jyty Mikkeli ry:n 70
vuotisjuhlaa juhlittiin 13.1.2018 kulttuuritalo Tempossa. Juhlavuotta juhlistettiin myös joulukuun alussa tehdyn
Tallinnan matkan merkeissä.

Luottamusmiesvaalit
Jytyn uudet luottamusmiehet valittiin vaaleilla seuraavalle kaudelle 1.1.2019-31.12.2020.

Mäntyharju ja Mikkeli yhdistyy
Jyty Mäntyharju ry on päättänyt yhdistyä Jyty Mikkeli ry:hyn 1.1.2019 alkaen.

Sinustako vuoden 2019 uusi aktiivijäsen
Tule mukaan tapahtumatoimikuntaan, joka järjestää vuoden aikana tapahtuvia virkistys- ja koulutustapahtumia
jäsenille.
Tule mukaan myös tiedotustoimikuntaan, joka vastaa yhdistyksen tiedottamisesta sekä jäsenlinkin ideoinnista ja
julkaisemisesta. Apuna toimikunnilla on jäsenpalvelusihteeri ja tarvittaessa muita hallituksen jäseniä. Anna
ideasi/työpanoksesi käyttöömme ja ilmoittaudu Jyty Mikkeli ry:n toimistolle viimeistään 31.12.2018 mennessä.

