Toimintasuunnitelma ja - kertomus vuodelta
2017
1. Yleistä
Suunnitelma:
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on jäsenistön ammatillisten, palkkauksellisten ja yhteiskunnallisten etujen
ajaminen, yhteenkuuluvaisuuden syventäminen sekä toimiminen työpaikkojen säilyttämisen puolesta.
Toteutunut:
Toimittu suunnitelman mukaan.
2. Hallinto
Suunnitelma:
Kevätkokous maaliskuussa
Syyskokous syys – joulukuussa
Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia
Hallitus kokoontuu toiminnan edellyttämiin kokouksiin.
Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan syys- ja kevätkokouksiin
Toteutunut:
Kevätkokous 6.4.2017 Astrum-keskuksessa. Osallistujat 30 jäsentä.
Syyskokous 7.12.2017 Lounasravintola Rosmariinia. Osallistujat 17 jäsentä
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 2017 Sirpa Junnila
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017: jäsen Tero Joronen vara Minna Korpela; jäsen Satu Rantanen vara
Anni Hatakka; jäsen Iris Riikonen vara Maija Kalevo; jäsen Taina Humalamäki vara Tanja Lepistö.
Hallitus kokoontui kaudella 2017 yhdeksän kertaa.
Varapuheenjohtajana on kaudella toiminut Taina Humalamäki, rahastonhoitajana kaudella on toiminut
Jouni Saarinen, jäsenasiainhoitajana Tanja Lepistö ja sihteerinä Satu Rantanen.
3. Koulutus
Suunnitelma:
Avustetaan varsinaisen työn ulkopuolella suoritettavaan, ammatillista osaamista parantavaan koulutukseen
osallistumista mm. liiton ja alueen koulutukset.
Toteutunut:
Tiedotettu koulutuksista. Avustettu liiton ja alueen koulutuksiin osallistumista yht. 237,86 eur:lla.
4. Tiedotus
Suunnitelma:
Tiedotustoimintaa hoidetaan pääsääntöisesti jäsenille lähetettävillä jäsenkirjeillä sähköpostitse sekä Jyty
Salon Seutu ry:n kotisivulla osoitteessa: http://www.jytyliitto.net/salonseutu.
Lisäksi tiedotetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla ja yhdistyksen Facebook-sivuilla.
Yleiskokoukset kutsutaan virallisesti koolle paikallislehdessä julkaistavalla lehti-ilmoituksella.
Toteutunut:
Tiedotusta hoidettu suunnitelman mukaan muutoin, mutta Kevätkokouksessa 2017 päätetty luopua lehtiilmoituksista.
5. Edunvalvonta
Työsuhteessa noudatetaan virka- ja työehtosopimuksia sekä ajantasaista lainsäädäntöä. Kunta-alan virkaja työehtosopimuksen 2014 – 2016 sopimuskausi on 1.3.2014 – 31.1.2017.Jyty on sopijapuolena
kuntasektorin työ- ja virkaehtosopimuksissa Kunta-alan unionin kautta.
Suunnitelma:
Jyty tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Jäsenen on oikeus saada neuvoja ja apua työsuhteeseen
liittyvien kysymysten ja ongelmien hoitamiseen. Luottamusmiehet ovat käytettävissäsi työpaikalla.
Edustetaan jäsenistöä pääsopimuksen mukaisissa paikallisneuvotteluissa.
Jatketaan yhteydenpitoa aluehallitukseen, muihin yhdistyksiin ja liiton elimiin.

Toteutunut:
Kaudella toteutettiin yllä mainitun lisäksi 1.2.2017-31.1.2018 voimassa olevaa virka- ja työehtosopimusta
KVTES 2017. Kunta-alan unionin nimi muuttui loppuvuonna 2017 Julkisen alan unioniksi.
Salon kaupungin pääluottamusmiehenä toimi Tanja Lepistö, Varapääluottamusmiehenä Tero Joronen,
luottamusmies Taina Humalamäki, luottamusmies Jari Engström (maatalouslomittajat)
luottamusmies Minna Korpela.
Pääluottamusmies toimi 2017Jytyn jäsenten edustajana työnantajan yt-elimessä, yt- neuvotteluissa, ytryhmissä. Luottamusmies osallistui työntekijän pyytäessä kokouksiin ja palavereihin tukena ja
edunvalvojana.
Tukea ja ohjeistusta sai myös liiton edunvalvontaosastolta jäsenen edunvalvonta-asioissa.
Salon kaupungin pää- ja varapääluottamusmies ovat osallistuneet liiton luottamusmies koulutuksiin 2017.
Yhdistyksestä on myös osallistuttu puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäiville 2017.
Alueasiamies Kimmo Holmén oli syyskokouksessa kertomassa ajankohtaisista asioista.
6. Vapaa-aikatoiminta
Suunnitelma:
- Avustetaan osallistumista piirin ja alueen tilaisuuksiin
- Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien jäsenistölle järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan.
- Tuetaan jäsenistön osallistumista kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin 10 €/jäsen enintään 3 krt/vuosi.
- Järjestetään jäsenistön ehdottamaa yhteistä toimintaa.
Toteutunut:
Tiedotettu yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tilaisuuksista ja tapahtumista.
Jaettu kulttuuriavustuksia 27 kpl.
Järjestetty osallistuminen teatteri Provinssin järjestämään ”Huippuosaajat” näytökseen kevätkokouksen
yhteydessä 6.4.2017 (osallistujia 30), lisäksi tarjottu elokuvalippuja kaikille syyskokkoukseen 7.12.2017
osallistujille (17 kpl).
7. Talous
Suunnitelma:
Hallitus hoitaa taloutta syyskokouksen vahvistaman talousarvion puitteissa.
Toteutunut:
Suunnitelman mukaan. Jäsenmaksu oli vuonna 2017 1,2% euromääräinen 5 eur/kk ja eläkeläis- ja
kannatusjäsenmaksu 10 eur/vuosi.
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