Jyty Mikkeli ry:n ajankohtaistiedote
Toimisto on suljettu 9.10 – 16.10.2017
Tuona aikana jäsenistöä palvelevat Jytyn keskustoimisto (p. 020 789 3799) ja JYTK
työttömyyskassa (p. 020 690 069).
Vuoden 2018 alusta liitto siirtyy yhtenäiseen jäsenmaksuun ja yhdistys siirtyy
liittoperintään. Jytyn valtuusto päätti alustavan jäsenmaksuprosentin toukokuun
kokouksessa. Yhtenäinen jäsenmaksu on 1,32 % tai 1,40 %. Yhdistys saa itse valita kahdesta
prosentista. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää syyskokous.
Nyt on erityisen tärkeää, että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Jäsentiedot voit päivittää
helposti Jässärin kautta. Varsinkin ammattinimikkeiden pitäminen aja tasalla on liiton
edunvalvonnan kannalta tärkeää. Tärkeää on myös, että työnantajasi on oikein
jäsenrekisterissä. Liitto lähettää vuoden vaihteessa viitelistat kaikille itsemaksaville jäsenille
prosentti- ja euromääräistä jäsenmaksua maksaville. Työnantajille lähtee viitelistat ja osalle
työnantajista myöskin selvityslistat.
Julkisen alan unioni JAU ry. Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena Jytyn ja JHL:n
muodostaman neuvottelujärjestön nimi muutettiin ja uusi nimi on Julkisen alan unioni JAU ry,
joka edustaa jatkossa myös maakuntia. Myös kuntien työnantajapuolen KT. Kuntatyönantajien nimi on vaihtumassa Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:ksi.
Jyty Mikkeli ry:n jäsenetuja
• Elokuvaliput Mikkelin elokuvateattereihin 8,00 €/kpl
• Viihdeuimala Rantakeitaaseen 10 kpl sarjalippu 35,00 €
• Naisvuoren uimahalliin 10 kpl sarjalippu 28,00 €, toimistolla on vielä paperisia lippuja
jotka käyvät Naisvuoren uimahalliin 31.12.2017 saakka
• Jyty Mikkeli ry:n sukkia 3,50 €/pari
• Jäsen voi lunastaa kaksi elokuvalippua/vuosi Elokuvateatteri Kangastukseen
Kangasniemellä. Lipun saa näyttämällä jäsenkorttia.
• Jurassic lipusta 20 euron tuki maksetaan vielä syyskuun loppuun mennessä.
Tervetuloa osa-aluetapaamiseen ja nauttimaan aidosta englantilaisesta teetarjoilusta Juvalle
keskiviikkona 25.10 klo 16.30 alkaen; Teahouse of Wehmais, Pieksämäentie 234, 51900 Juva,
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Illan aikana keskustellaan mm. alueuudistuksesta
ja sen etenemisestä, Jytyn syysvaltuustossa käsiteltävistä asioista alueen tapahtumista ja
koulutuksista sekä yhdistys- ja työpaikkavierailuista sekä muista esille tulevista asioista, joita
toivomme teidän tuovan tullessanne.
Ilmoittautumiset pyydetään toimisto@jytymikkeli.fi viimeistään keskiviikkoon 18.10 mennessä
(ruoka-aineallergiat mainittava).
Lisätietoja saat toimistolta p. 044 0360676 tai toimisto@jytymikkeli.fi
Hallitus, toimikunnat ja luottamusmiehet toivottavat Sinulle voimia ja
tsemppiä syksyyn
-yhdessä olemme enemmän-

