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Voimassaolevat yhdistyksen jäsenedut
➢ Mikkelin elokuvateattereihin voi ostaa lippuja yhdistyksen toimistolta jäsenhintaan 8 €
➢ Jäsen voi lunastaa kaksi elokuvalippua / vuosi Elokuvateatteri Kangastukseen Kangasniemellä. Lipun saa näyttämällä jäsen korttia
➢ Viihdeuimala Rantakeitaaseen 10 kerran sarjalippuja hintaan 37 € (sarjalippu voimassa
kaksi vuotta)
➢ Naisvuoren uimahalliin 10 kpl sarjalippu 30 € (edun saa jäsenkorttia näyttämällä)
➢ Puumalassa Väri & Vapaa-aika Tiusanen Oy antaa 10 %:n alennuksen vapaa-ajan normaalihintaisista tuotteista 1.1.2018 alkaen. Alennuksen saa jäsenkorttia näyttämällä.
➢ Hauki-Hallin kuntosalin vuosikortista 10 € jäsenetu, jonka jäsen saa kuittia vastaan toimistolta
➢ Jyty ry:n jäsenedut löydät kattavasti www.jytyliitto.fi/jasenedut

Tiedoksi asiat
➢ Hallituksen kokoukset ovat kevätkaudella ti 9.1. ja su 18.2., 15.3., 12.4., 17.5., 15.6.2018
klo 16:15, ellei toisin sovita.
➢ Yhdistyksen kevätkokous on 22.3.2018 klo 17.00 elokuvan kera (kutsu lähetetään myöhemmin)
➢ Yhdistyksen järjestämistä matkoista tai tapahtumista peritään jäseneltä matkan hinta, jos
hän ei peru matkaa tai tapahtumaa, vaikka olisi estynyt osallistumasta tilaisuuteen.
➢ Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Martikainen ja hallituksen jäseniksi Marjaana Kolehmainen
(varapuheenjohtaja) Mikkelin kaupunki, Marja-Leena Laitinen Kangasniemen kunta, Katja
Parkkola Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Jarmo Pulliainen EteläSavon koulutus Oy, Kari Rämö Kunnan Taitoa Oy, Marianne Tavast-Pasonen Mikkelin
kaupunki, Sirpa Viljakainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Ulla
Vuorinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
➢ Tapahtumatoimikunnan jäseniksi valittiin Minna Sukakoski-Lepistö, Pälvi Liukkonen, Tuija
Leinonen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), Marjaana Kolehmainen,
Päivi Koponen ja Marianne Tavast-Pasonen (Mikkelin Kaupunki). Marjaana Kolehmainen
valittiin toimikunnan vetäjäksi.
➢ Tiedotustoimikunnan jäseniksi valittiin Sirpa Viljakainen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) ja Ulla Vuorinen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy).
➢ Toimikuntien koollekutsujana ja sihteerinä toimii jäsenpalvelusihteeri Tuula Pylkkänen.

Jäsenhankintakampanja 2018
Jokaisesta uudesta jäsenestä tarjoamme nykyiselle jäsenelle (hankkijalle) sekä uudelle liittyvälle jäsenelle yhteisen lounaan heidän valitsemassa paikassa. Lisäksi jäsenhankkija ja uusi
jäsen saavat kaksi elokuvalippua lahjaksi.
Kampanjaan osallistuneiden kesken arvomme 200 € tablettitietokoneen heti 2019 vuoden
alussa. Kampanja on voimassa ajalla 1.1. - 31.12.2018.

Jyty:n järjestämät kurssit / koulutukset
Näistä löytyy tietoa Jyty-lehdestä sekä liiton nettisivuilta www.jytyliitto.fi > koulutukset.
Yhdistys kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista Jytyn järjestämiin kursseihin/koulutuksiin. Yhdistys maksaa osallistuvien matkat halvinta yleistä kulkuneuvoa käyttäen,
ellei liitto niitä kustanna sekä harkinnan mukaan maksaa koko kurssimaksun tai osan siitä
(max. 250 €).
Kurssihakemukset lähetetään jäsensihteerille osoitteella: Jyty Mikkeli ry, Vuorikatu 11 A 13,
50100 Mikkeli tai toimisto@jytymikkeli.fi, joka lähettää ne eteenpäin liittoon tai aluetoimistoon.
Yhdistys käsittelee kaikki hakemukset hallituksen kokouksissa.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen omavastuuosuus on
muuttunut
Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat
vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka
on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.
Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata
johonkin lakiin perustuen. Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6 424 € tapaturmaa kohti. Omavastuuosuus on 1.1.2018 alkaen 50 €.

Missä mennään sopimusneuvotteluissa
Vuosi on vaihtunut ja sopimusneuvottelut ovat taas lähteneet käyntiin pienen tauon jälkeen.
Kunta-alan neuvotteluissa pääsopijajärjestöt eli Julkisen alan unioni JAU(entinen Kunta-alan
unioni), jonka muodostavat Jyty ja JHL, Juko ja KoHo antoivat yhteiset tavoitteet työnantajaosapuolelle eli KT:lle jo joulukuun puolessa välissä. Seuraa neuvotteluja Jyty ry:n nettisivuilta.
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/

Hyvää uutta vuotta toivottaa tiedotustoimikunta

