JYTY YLIVIESKA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1.

Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2018 oli 270, joista 166 oli varsinaista jäsentä ja 104
eläkeläisjäsentä. 31.12.2018 jäsenmäärä oli, varsinaisia jäseniä oli ja eläkeläisjäseniä.
Eläkeläisjäseniä pyydettiin maksamaan kannatusjäsenmaksu 31.1.2018 mennessä
Keväällä yhdistys sai kerralla viisi uutta jäsentä kaupungin
nuorisotoimesta ja Jytyliitto antoi palkinnoksi
jäsenhankinnasta Jyty-Jopon. Kuvassa jopoilijat Mari
Rättyä, Elisa Männistö, Merja Järvinen ja Kirsi Rättyä.

2.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista kevätkokous
pidettiin lauantaina 19.5.2018 Kalajoen Hiekkasärkillä
Hotelli Santa’s Resort Spa & Hotel Sanissa, kokoukseen
osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Kevätkokousasioiden
lisäksi käsiteltiin sääntömuutos yhtenäisen jäsenmaksun
osalta vastaamaan liiton sääntöjä.
Matka toteutettiin samalla kylpyläretkenä. Kokoukseen osallistujille tarjottiin lounas
buffet-pöydästä, kahvi ja kylpylälippu Sani-Faniin.
Syyskokous pidettiin 29.11. Ravintola Lounatuulessa, jossa oli mukana 23 jäsentä.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käytiin läpi jäsenkyselyn vastauksia halukkuudesta
alueelliseen yhdistykseen liittymisestä ja arvottiin 100 €:n lahjakortti kyselyyn
vastanneiden kesken. Syyskokouksen osallistujille tarjottiin jouluateria runsaasta
buffet-pöydästä.

3.

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen hallitus vuonna 2018 oli seuraava
Tarja Ilomäki
Eine Haapakoski
Sari Laitala
Paula Vapola
Jaana Autio
Sirpa Raudaskoski
Päivi Sorvisto

puheenjohtaja
jäsen (vpj.)
”
”
”
”
”

varajäsen
Anna Päivärinta (30.4.2018 asti)
Mervi Savukoski
Jaana Jaakkonen
Ulla Koivu
Isabella Öljymäki
Tuula Laitila

Vuoden 2018 varapuheenjohtajana toimi Eine Haapakoski, jäsenasiainhoitajana ja
rahastonhoitajana Päivi Sorvisto, sihteerinä Sari Laitala, nuorisovastaavana Isabella
Öljymäki, koulutusvastaavana pj. Tarja Ilomäki sekä senioriyhdyshenkilönä MarjaLeena Korhonen. Yhdistyksen tiedotusta ovat hoitaneet puheenjohtaja, sihteeri ja
pääluottamusmiehet. Toiminnantarkastajina olivat Tuulikki Somero ja varalla Vuokko
Salander.

Työryhmä ”Hanskaan” oli nimetty puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
jäsenasiainhoitaja-rahastonhoitaja. Hanska käsitteli kiireelliset tai valmistelua vaativat
asiat hallitukselle.
4.

Hallituksen toiminta
Hallitus on hoitanut sääntöjen määräämät tehtävät. Tiedottamisesta, koulutusasioista ja
virkistystoiminnasta ovat huolehtineet yhdessä yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri,
pääluottamusmiehet ja hallituksen jäsenet.
Hallitus kokoontui kuusi kertaa ja asiakohtia kertyi yhteensä 69 pykälää. Hallituksen
kokoukset pidettiin Jäähallin kabinetissa, Liikuntakeskuksen takkahuoneessa, Origon
tiloissa, lukiolla ja Häggmanin kahvilassa. Varajäsenten ja luottamusmiesten toivottiin
osallistuvan kokouksiin.
5.

Edunvalvonta ja luottamusmiehet
Seuraavat Jyty Ylivieskan luottamusmiehet toimivat kaudella 1.1.2018 – 31.12.2018
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio,
Kallion koko toimialue
pääluottamusmies

Aija Tirkkonen (Jyty Nivala ry)

Ylivieskan kaupunki

Marita Öljymäki-Maarala

pääluottamusmies

Centria-ammattikorkeakoulu, pääluottamusmies
Ylivieska, Kokkola, Pietarsaari

Esa Isokoski

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa yhteistoimintaryhmässä Jytyn edustajana on
toiminut Aija Tirkkonen. Ylivieskan kaupungin yhteistoimintaryhmässä on toiminut
Marita Öljymäki-Maarala. Centria-ammattikorkeakoulun yhteistoiminta-ryhmässä on
toiminut Esa Isokoski.
Mainitut luottamushenkilöt ovat osallistuneet Peruspalvelukuntayhtymä Kallion,
Ylivieskan kaupungin ja Centria AMK:n henkilöstön edunvalvontaan liittyviä asioita
koskeviin neuvotteluihin. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on tehty sopimus
lomarahojen vaihdosta vapaapäiviksi.
Järjestettiin luottamusmiesvaalit marraskuussa. Kaudelle 2019 – 2019 tulivat
valituiksi: Ylivieskan kaupunki: plm Marita Öljymäki-Maarala ja vplm Päivi Sorvisto,
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio: plm Aija Tirkkonen (Jyty Nivala ry) ja vplm Paula
Vapola, Centria AMK: plm Esa Isokoski.
Työsuojeluvaltuutettuna on Ylivieskan kaupungilla Jytyn edustajana toiminut Tarja
Linnala, 1. varavaltuutettu Sari Laitala, 2. varavaltuutettu Päivi Sorvisto. (PPKY
Kallion edustaja Eeva Koutonen Nivalasta, ei yhdistyksemme jäsen).
6.

Osallistuminen alueen tapaamisiin
Vuoden päätapahtuma yhdistysaktiiveille oli Pohjois-Suomen aluetapaaminen ja
yhdistyspäivät Rukalla 5. – 6.5. ja siihen osallistuivat sihteeri Sari Laitala ja pj. Tarja
Ilomäki. Tapahtuma kokosi väkeä entisten Oulun ja Lapin läänien alueilta Jytyn 100vuotisjuhlien hengessä. Tässä yhteydessä yhdistys sai aluetoimistolta stipendin
maininnalla ”Tulevaisuuden yhdistys”, joka oikeutti osallistumaan Jytyn kurssille.
Yhdistyksen puheenjohtajan haastattelu huomionosoituksesta oli Jyty-lehden
kesäkuun numerossa.

100-vuotiasta Jytyä juhlittiin toukokuussa Rukalla Oulun ja Rovaniemen
toimipisteiden väen (vasemmalla) ja koko Pohjois-Suomen aktiivien voimin (oikealla)
Pohjois-Suomen aluetapaaminen Oulussa oli 16.11., osallistui pj. Tarja Ilomäki.
Kala- ja Pyhäjokilaakson alueen yhdistykset jatkoivat suunnittelua alueellisen
yhdistyksen perustamisesta. Päivi Sorvisto, Sari Laitala, Eine Haapakoski ja Tarja
Ilomäki osallistuivat tapaamisiin. Mukana olivat osallistujat Alavieskan, Kalajoen,
Haapaveden, Nivalan, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan yhdistyksistä. Syksyllä tehtiin
jäsenkysely asiasta jäsenlehti Sattumassa, vastauksia tuli 33 kpl.
7.

Koulutus
Jytyn 100-vuotiskiertueen yhteydessä huhtikuussa järjestimme ammattialojen
jäsentapaamisen Ravintola Lounatuulessa, johon kutsuttiin myös naapuriyhdistysten
väkeä. Alueasiamies Teuvo Siikaluoma kertoi maakunta- ja sote-uudistuksen
ajankohtaisia kuulumisia. Osallistujia oli 16 henkilöä meiltä ja lähialueelta.
Päivi Sorvisto ja Kerttu Sorvisto osallistuivat työhyvinvointipäiville ”Tie kestävään
hyvinvointiin” Santa Sport Rovaniemellä 3. – 4.11. Yhdistyksemme saama
palkintostipendi käytettiin tähän kurssiin.
Ravitsemusalan ammatillisille opintopäiville Tampereella 17. – 18.11. osallistuivat
Marjukka Säisä ja Tiina Vesaluoma.

8.

Tiedotus
Jäsentiedote Sattuma ilmestyi paperisena ja se postitettiin marraskuun alussa
työvoimajäsenille sekä eläkeläisjäsenille. Kevätkokousasiat julkaistiin yhdistyksen
nettisivuilla.
Kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitetuista tapahtumista tiedotettiin Sattuman lisäksi
kaupunkilehti Vieskan Viikon yhdistyspalstalla tai Sanomalehti Kalajokilaaksossa ja
yhdistyksen nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä.
Jytyliitto tiedotti yhdistyksen toimihenkilöille sähköpostitse uutiskirjeiden avulla.
Liiton tiedotteista suurin osa tulee sähköpostitse toimihenkilöille, jotka kääntävät
postit tarpeen mukaan jäsenille. Sähköpostitiedotusta varten kaikkien jäsenten
toivotaan pitävän osoitteensa ajan tasalla Jytyn Jässäri-ohjelman avulla.

Yhdistyksemme nettisivut tuottaa Yhdistysavain, osoite on
jytyylivieska.jytyliitto.net. Sivuilta löytyy yhdistystietoa, tapahtumia,
toimihenkilöasiaa ym. Myös Jytyliiton www-sivut tarjoavat runsaasti tietoa.
Tiedotusta, tapahtumien markkinointia ja kommentointia varten on Facebookissa
suljettu ryhmä Jyty Ylivieska. Ryhmään toivotaan liittyvän lisää yhdistyksemme
jäseniä, mainitut tapahtumat löytyvät myös yhdistyksemme nettisivuilta. Hallituksella
ja toimihenkilöillä on lisäksi Whats App –ryhmä nopeaa tiedotusta varten.
9.

Muu toiminta
Vastattiin Jytyliiton yhdistyskyselyyn yhtenäiseen yhdistysten tulevaisuusrakenteesta.
Tilattiin Jyty-kalenterit kaikille työvoimajäsenille,
liitto postitti kalenterit Jyty-lehden yhteydessä
joulukuussa.
Jytyn 100-vuotiskiertue pysähtyi Ylivieskassa 24.4.,
jolloin esiteltiin liiton toimintaa ja tarjottiin pullakahveja
kaupunginkirjastossa ja Jedun Ylivieskan toimipaikassa.
Tapahtumiin saatiin 100-vuotisvuoden ”kakkurahoja”
liitosta. Mukana olivat aluetoimistosta Pirjo Huusko,
Teuvo Siikaluoma ja Jamina Pietikäinen
(kuvassa Jamina vasemmalla ja Pirjo oikealla). Väkeä
kävi molemmissa paikoissa arviolta noin 50 henkilöä.
Osallistuimme kaupungin liikuntatoimen Liikunnan Yö –
tapahtumaan Liikuntakeskuksessa huhtikuussa ja teimme
yhdistystämme näkyväksi illan aikana. Pöydässä oli
arvontaa, tarjoilua, Jyty-tietoa ja vetonaulana Dartstikanheittoa. Tapahtumaan saimme 400 euron avustuksen
liitosta. Osastollemme pysähtyi arviolta noin 50 – 60
henkilöä.
Uusille jäsenille annettiin liittymislahjaksi Jytyn
tuubihuiveja, avaimenperiä ja Jyty-kalenterit.

10.

Virkistystoiminta
Yhdistyksen virkistysmääräraha oli 25 euroa / työikäinen jäsen ja sen sai käyttää mm.
työnantajan tai ammattiyhdistysten järjestämiin retkiin, paikallisiin teatterinäytöksiin,
konsertteihin, kuntourheiluun, kuntosalimaksuihin, uimalippujen hankintaan sekä
hierojalla käymiseen. Virkistysmäärärahaa käytettiin eniten työkykyä ylläpitävään
toimintaan. Myös konsertit Kulttuurikeskus Akustiikassa ovat olleet suosittuja, niihin
tarjottiin erikseen vielä kulttuuriseteli, jolla sai 20 euron alennuksen Kulttuurikeskus
Akustiikan järjestämiin tapahtumiin.
Tarjottiin jäsenille Niemelänkylän, Nivalan tai Eskolan kesäteattereiden esityksiin
ilmainen lippu. Osallistuttiin uimalippujen hankintaan toukokuun alusta 3 eurolla /
jäsen, kaksi kertaa / kk. Tuettiin 20 eurolla osallistumista Likkojen lenkille Oulussa tai
NiceRunille Kalajoella. Liiton viimeisille syyspäiville Tampereelle osallistumista olisi
myös tuettu, jos olisi löytynyt lähtijöitä.

