Jyty Mikkeli ry:n Joulutiedote

Kiitämme teitä kuluneesta vuodesta ja
toivotamme Rauhallista Joulua sekä menestystä Uudelle Vuodelle
Toimisto on suljettu 27.12.2017-1.1.2018
Jäsenistöä palvelevat Jytyn keskustoimisto (puh. 020 789 3799) ja Jytyn työttömyyskassa
(p. 020 690 069).

Alkuvuoden tapahtumia
Jyty Mikkeli ry:n 70-vuotisjuhla 13.1.2018 Kulttuuritalo Tempossa klo 17 alkaen. Ilmoittautuminen
15.12.2017 mennessä toimistolle p. 044 036 0676 tai toimisto@jytymikkeli.fi..

Syyskokouksen päätöksiä
Yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2018 on Tiina Martikainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä. Hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi yksimielisesti syyskokouksessa 4.12.2017 Lounaskahvila Nandassa. Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet v. 2018 ovat:
Marjaana Kolehmainen, Marja-Leena Laitinen, Jarmo Pulliainen, Katja Parkkola, Kari Rämö, Marianne Tavast-Pasonen, Sirpa Viljakainen ja Ulla Vuorinen.
Vuoden 2018 jäsenmaksuksi vahvistettiin 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kk niiltä jäseniltä, jotka ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa.
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 siirtyy liittoperintään 1.1.2018 alkaen
Vuoden 2018 alusta yhdistys siirtyy liittoperintään, jolloin jäsenmaksut maksetaan suoraan liittoon,
ei Jyty Mikkeli ry:n tilille, joten jäsenmaksuja varten tilinumero muuttuu. Liitto lähettää vuoden vaihteessa viitelistat kaikille itsemaksaville jäsenille prosentti- ja euromääräistä jäsenmaksua maksaville.
Työnantajille lähtee viitelistat ja osalle työnantajista myöskin selvityslistat. Jäsenmaksuja ei saa olla
maksamatta yli 4 kuukauden ajalta.

Muistathan päivittää tietosi jässärissä.
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. Lisätietoja saat nettisivuilta
www.jytyliitto.fi ja www.jytymikkeli.fi toimistolta.

Sinustako vuoden 2018 uusi aktiivi
1) Tapahtumatoimikuntaan, joka järjestää vuoden aikana tapahtuvia virkistys- ja koulutustapahtumia jäsenille. 2) 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 31.12.2017 mennessä.

