JYTY YLIVIESKA RY
Sääntömääräinen syyskokous

Asialista - Pöytäkirja

Aika

29.11.2018 klo 17.30 –

Paikka

Hotelli-Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 23, Ylivieska

Läsnä
1§

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa syyskokouksen.

2§

Syyskokouksen puheenjohtajan valinta
Hallitus: Syyskokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.
Syyskokous: Syyskokous valitsee puheenjohtajaksi

3§

Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
Hallitus: Syyskokous valitsee kokoukselle kokousvirkailijat.
Syyskokous: Valitaan sihteeriksi:
ja pöytäkirjantarkastajiksi:
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sääntömääräisen kokouksen kokouskutsu on toimitettava jäsenille
kirjallisesti tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai lehti-ilmoituksella
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava
tärkeimmät käsiteltävät asiat (yhdistyksen sääntöjen 13 §). Syyskokous on
pidettävä vuosittain syys-joulukuussa (sääntöjen 15 §).
Kokouskutsu on postitettu jäsenlehti Sattuman mukana kaikille
työvoima-jäsenille 12.11.2018 ja julkaistu kaupunkilehti Vieskan
Viikossa 16.11. Kutsu on lisäksi julkaistu yhdistyksen nettisivuilla 12.11.
ja Facebook-ryhmässä.
Hallitus: Syyskokous toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Syyskokous:

5 §

Jytyn jäsenmaksu vuodelle 2019
Jytyn liittohallitus on esittänyt liittovaltuustolle, että se hyväksyy Jytyn
yhtenäiseksi jäsenmaksuksi 1,32% ennakkopidätyksen alaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamasta etuudesta, ja että se hyväksyy
yhdistysten saamaksi jäsenmaksupalautukseksi 20% ja päättää liiton
osuudeksi prosentuaalisesta jäsenmaksusta 1,056 %.
Korotetusta jäsenmaksusta ilmoittavien yhdistysten osalta jäsenmaksu
olisi 1,40% ja korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneet yhdistykset saavat

jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32% ja 1,40% välisen erotuksen
kokonaisuudessaan. Jyty Ylivieska ei ole päättänyt siirtyä korotetun
jäsenmaksun perintään.
Lisäksi on esitetty liittovaltuustolle, että se päättäisi euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi 5,00 €/kk, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä ja varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia lukuun ottamatta, palautus yhdistyksille 1,00 €/kk eli 20 %.
Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi yhdistykselle esitetään vähintään 36 €
/ vuosi ja että opiskelijajäsenmaksu yhdistykselle on 3 €/kk eli 36 € /
vuosi.
Syyskokous: Merkitään vuoden 2019 jäsenmaksut tiedoksi ja päätetään kannatusjäsenmaksun suuruus.
6§

Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden kulukorvaukset,
palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2019
Hallitus esittää syyskokoukselle, että kulukorvaukset ja palkkiot
maksetaan vuonna 2019 seuraavasti:
Puheenjohtaja 320 €
Sihteeri 270 €
Jäsensihteeri 150 €,
Rahastonhoitaja 200 €
Ylivieskan kaupungin pääluottamusmies 200 €
Centria-ammattikorkeakoulun pääluottamusmies 100 €
Kallion pääluottamusmies 100 €.
Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 200 € kulukorvausta
hallituksen kokouksiin osallistumisesta ja hallituksen jäsenille 100 euroa
vuodelta 2019. Muille mahdollisille hallituksen kokouksiin osallistuville
maksetaan kulukorvauksena 15 € / kokous, kuitenkin enintään 100 €
vuodessa. Toiminnantarkastajille tarjotaan ruokailu.
Matkakustannukset korvataan, mutta päivärahoja ei makseta.
Syyskokous:

7§

Talousarvio vuodelle 2019
Hallitus esittää talousarvioehdotuksen syyskokoukselle liitteen
mukaisena.
Syyskokous:

8§

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Hallitus esittää toimintasuunnitelman syyskokoukselle liitteen
mukaisena.
Syyskokous:

9§

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kolmasosa (kaksi jäsentä) hallituksen
jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Vuoden 2018 hallitus on seuraava:

Puheenjohtaja

Tarja Ilomäki

(Ylivieskan kaupunki)

Hallituksen jäsen

työpaikka

varajäsen

työpaikka

Jaana Autio
Sari Laitala
Paula Vapola
Sirpa Raudaskoski
Eine Haapakoski
Päivi Sorvisto

Kallio, perhepalv.k.
kaupunki
Kallio, terveyskeskus
Kallio, hallintopalv.
kaupunki, tk, ruokah.
kaupunki, mus.opisto

Ulla Koivu
Mervi Savukoski
Jaana Jaakkonen
Isabella Öljymäki
Anna Päivärinta
Tuula Laitila

Alavieskan kunta
Raudaskylän opisto
kaupunki, ruokah.
kaupunki
(eronnut yhdistyksestä)

Kallio, hallintopalv.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä
erovuorossa ovat Jaana Autio (varajäsen Ulla Koivu) ja Sari Laitala
(varajäsen Mervi Savukoski). Lisäksi hallitukseen tulee valita varajäsen
Anna Päivärinnan tilalle. Hallituksen jäsenet valitaan mahdollisuuksien
mukaan eri työpaikoilta ja eri ammattiryhmistä.
Hallitus esittää, että syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen
jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle ja lisäksi varajäsenen Eine
Haapakoskelle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Syyskokous:
10 §

Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019
Sääntöjen mukaan valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Vuoden 2018 toiminnantarkastajaksi on valittu
Tuulikki Somero ja varalle Vuokko Salander.
Hallitus esittää, että syyskokous valitsee toiminnantarkastajan ja tälle
varahenkilön vuodelle 2019.
Syyskokous:

11 §

Edustajien valinta Jytyn Pohjois-Suomen alueen kokouksiin v.2019
Aikaisempina vuosina hallitus on esittänyt syyskokoukselle, että se antaa
hallitukselle valtuuden nimetä edustajat alueen kokouksiin seuraavana
vuonna. Tämä käytäntö on ollut toimivampi kuin valita edustajat alueen
kokouksiin yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa.
Hallitus esittää, että syyskokous antaa hallitukselle valtuuden nimetä
edustajat Jytyn Pohjois-Suomen alueen kokouksiin vuonna 2019.
Syyskokous:

12 §

Yhdistyskysely sulautumisesta mahdolliseen alueen yhdistykseen
Osa Kala- ja Pyhäjokilaakson yhdistyksistä on valmistellut asiaa yhdistysten sulautumisesta yhdeksi isoksi yhdistykseksi. Jäsenlehti Sattuman mukana on lähetetty kaikille työvoimajäsenille kyselylomake, jossa kysytään
asiaa. Palautettuja kyselylomakkeita on tullut
kpl.
Saatujen vastausten perusteella hallitus päättää mahdollisista jatkovalmisteluista.
Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan S-ryhmän 100 euron lahjakortti.
Syyskokous:

13 §

Muut asiat
Luottamusmiehet kaudelle 2019 – 2020
Jytyn luottamusmiesvaalit 2018 on järjestettävä marraskuun loppuun
mennessä ja valituiksi ovat tulleet seuraavat jytyläiset pääluottamusmiehet
Ylivieskan kaupunki:
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio:
Centria AMK:
Tulevien luottamusmiesten toimikausi on Jytyn liittohallituksen päätöksellä
1.1.2019 - 31.12.2020.

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheejohtaja päätti kokouksen klo

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ____/___ 2018

____________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
pöytäkirjantarkastaja

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019
T

TUOTOT

TA 2019

Jäsenmaksutulot

TA 2018
euro

9980

TA 2017
euro

10000

TP 2017
euro

9 600

7 282

Korkotulot

20

20

7,25

Muut tuotot

0

0

477

10 000

9 620

7 766

TA 2018

TA 2017

Tuotot yhteensä

KULUT

10 000

TA 2019

TP 2017

Henkilöstökulut
Vuosipalkkiot

0

0

0

0

Sosiaalikulut

0

0

0

0

2500

2500

2500

2187

2500

2500

2500

2187

1000

1000

900

1217

Kulukorvaukset
Henkilöstökulut yhteensä
Muut kulut
Koulutus, kurssit matkakuluineen
Tiedotus (lehti-ilmoitukset, jäsenlehti,
kopiot, postimaksut, kotisivujen
ylläpitomaksu)
Vuosikokousmenot (alue 2, yhdistys
2,
hallitus n. 7 kokousta)

930

930

800

741

1900

1900

1850

689

Työkykyä ylläpitävä toiminta,
virkistysmäärärahat
vapaa-ajan toiminta

2200

2200

2100

1556

Jytyn kalenterit jäsenille

1000

1000

1000

0

Toimistokulut

100

100

100

14

Pankkikulut
Muut menot (merkkipäivien
muistamiset ym.)

120

120

120

81

250

250

250

114

7500

7500

7120

4412

10 000

10 000

9 620

6 599

0

1 167

Muut kulut yhteensä

Kulut yhteensä

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /
ALIJÄÄMÄ

TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS VUODELLE 2019
JÄSENISTÖN EDUNVALVONTA
Avaintulosalue

Tavoite

Keinot / menetelmät

Ajoitus

Jäsenten
ansiotason
turvaaminen ja
ammatillinen
edunvalvonta

Paikallinen neuvottelutoiminta,
yhteistyö muiden
Työpaikkojen ja ansiotason
ammattijärjestöjen
säilyttäminen
sekä kaupungin / kuntayhtymän
hallituksen ja valtuuston jäsenten JatkuTyöpaikkojen vakinaistaminen kanssa
vaa

Työkykyä
ylläpitävän
toiminnan
tukeminen:

Henkilöstön työkykyisenä
säilyminen
pitempään, sosiaalinen
kanssakäyminen
ja virkistyminen, kannustus
omaehtoiseen
kunnon ylläpitämiseen

Toiminnan ylläpitäminen,
uusien aktiivijäsenten saaminen mukaan
toimintaan
entisten tilalle.
Yhdistyksen
toiminnan
jatkuvuuden
turvaaminen

Selvitetään fuusioitumista
mahdollisesti
perustettavaan alueelliseen
yhdistykseen.

Osallistuminen kuntosali- ja
hierontamaksuihin, uimalippuihin
ym.,
hyvinvoinnin teemaillat,
mahdolliset retket huomioiden
toivomukset,
Akustiikan kulttuuriseteli,
jäsentapahtuman järjestäminen

Uusien jäsenten hankinta,
yhdistyksen toimi- ja
luottamushenkilöiden paikat
saatava halutuiksi,
varahenkilöiden koulutus,
virkistystoiminta, teemaillat,
liiton kurssit myös jäsenistölle,
nuorten jäsenten saaminen
mukaan yhdistyksen toimintaan

Seuranta

Pääluottamusmiehet
luottamusmiehet
yhteistoimintaryhmän jäsenet, Hallitus
puheenjohtaja
+ plm:t

Koko
vuosi

Hallitus
yhdessä
jäsenistön
kanssa

Hallitus

Koko
vuosi

Hallitus ja
toimihenkilöt,
varahenkilöt

Hallitus

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan
jäsenten ammattialakohtaisia
Jytyliiton koulutuksia
Jäsenistön tieto- Jäsenten ammattialakohtainen Liiton ja aluetoimiston kurssit ja
taito-tason
koulutus
jäsenillat,
parantaminen
Jytyliiton kotisivut internetissä,
Toimi- ja luottamushenkilöiden omien kotisivujen pitäminen ajan
koulutus tehtävien hoitamiseen tasalla, jäsentiedote kaksi kertaa
vuodessa,
Tiedotus jäsenistölle
tarvittaessa lehti-ilmoitukset ja
Tiedotus.
koulutuksista
sähköposti

Työnjako

Luottamus- ja
toimihenkilöt,
näiden
varahenkilöt

Koko
vuosi

Alueen
toimihenkilöt,
yhdistyksen
hallitus ja
toimihenkilöt

Hallitus

