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Jyty Kokemäki ry

TIEDOTE I
13.3.2017

Hei! Käsissäsi on vuoden 2017 Jyty Kokemäki ry:n ensimmäinen tiedote.

A. JYTY KOKEMÄKI RY
HALLITUKSEN kokoonpano v. 2017
Raili Rajaoja, väliaikainen puheenjohtaja, puh. 040 488 6235 raili.rajaoja@kokemaki.fi
Anne Hurri, sihteeri, puh. 040 488 6232 anne.hurri@kokemaki.fi
Muut jäsenet:

Anja Karjalainen (varalla Jenna Hakuni), Tarja Lehtimäki (Heidi Seppälä), Satu Lankinen (Kirsi Mäkinen), Hanna Mäkinen (Tiina Hämäläinen), Kaarina Kivenmaa (Irmeli Vehkala), Erja Ekberg (Sirkka
Vanhatalo), Anitta Ojala (Elina Rosvall)
TOIMIHENKILÖT v. 2017
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenasiainhoitaja & tiedottaja
Rahastonhoitaja
Koulutusvastaava
Virkistystoimikunta
Talkoovin vastaava
Toiminnantarkastaja

Tarja Lehtimäki
Anne Hurri
Marjo Lehtinen
Erja Ekberg
Satu Lankinen
Elina Rosvall, Hanna Mäkinen ja Kirsi Mäkinen
Kaarina Kivenmaa
Sari Mäkinen, varalla Anne Peltonen

JÄSENMAKSUT v. 2017
Jäsenmaksu peritään palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
Syyskokous on 17.11.2016 vahvistanut v. 2017 jäsenmaksuiksi seuraavaa:
- Jäsenmaksu on 1,30 %; liiton osuus 1,01 % ja yhdistyksen osuus 0,29 %
- Euromääräistä jäsenmaksua maksavilta peritään 5 €/kk. Kassan etuutta saavilta ei jatkossa peritä jäsenmaksua
- Kannatusjäsenmaksu on 20 €/v, samoin opiskelijajäsenmaksu 36 €/v
Jos vaihdat työpaikkaa, jäät jollekin vapaalle, eläkkeelle, työttömäksi tai joudut lomautetuksi
 OTA HETI YHTEYTTÄ Erja Ekbergiin tai Marjo Lehtiseen. Liiton sääntöjen mukaan jäsenen täytyy tehdä
ilmoitus jäsenrekisteriin muuttuneista tiedoista! Ilmoitus onnistuu myös Jytyn sivuilla osoitteessa
http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/Ilmoita-muutoksista.aspx
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B. TULEVAT KOKOUKSET
Jyty Kokemäki ry:n kevätkokous ja puheenjohtajan valinta torstaina 4.5.2017 klo 18.00 Ilmijärven majalla, Kokemäentie 511.Ilmoittautuminen Eeva Tawastille 18.4. mennessä puh. 040 488 6111 tai eeva.tawast@kokemaki.fi
Tervetuloa!

C. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kevättervehdys!
Tänä vuonna näiden yhteisten asioiden hoitaminen on vähän pitkittynyt, mutta eiköhän tästä vauhtiin päästä!Ja
sitten vaan asiaan:
Hallituskin viimein järjestäytyi ja tästä tiedot löytyy tämän tiedotteen alkusivuilta kuten monta muutakin tärkeää
jäsenasiaa. Pahoittelen, että tiedotteen julkaiseminen on viivästynyt!
Kuten varmaan kaikilla on jo tiedossa yhdistyksemme koko toiminnan jatkuminen on nyt vaakalaudalla. Pitkäaikainen puheenjohtajamme siirtyi sivuun ja uuden puheenjohtajan valinta on ollut… sanoisinko haastavaa. Allekirjoittanut on lupautunut hoitamaan pestiä väliaikaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavassa yleisessä kokouksessa
pitää löytyä uusi puheenjohtaja, joka alkaa yhdistystämme luotsaamaan eteenpäin. Myös hallituksen varajäsen olisi
hakulistalla. Seuraava yleinen kokous on kevätkokous, josta tarkempaa tietoa ja ajankohta selvinnee myös tämän
tiedotteen riveiltä.
Mikäli puheenjohtajaa ei löydy, vaihtoehtona on yhdistyksen ”alasajo” tai ehkä yhdistyminen naapurikuntien yhdistysten kanssa. Miten tulee hoidettua jäsentemme paikallinen edunvalvonta, virkistystoiminta, ja mahdollisesti Talkoovistakin pitää luopua yms. Nämä vaihtoehdot ovat tietenkin aivan viimesijaisia, koska uskon ja luotan
siihen, että joukostamme puheenjohtaja löytyy… 
Mikäli olet yhtään kiinnostunut yhdistyksen toiminnan jatkumisesta, astu rohkeasti remmiin! Koulutusta ja apuja on
runsaasti saatavilla aktiiviselta hallitukseltamme ja muilta toimijoilta!
Ole yhteydessä asiassa allekirjoittaneeseen tai muihin hallituksen jäseniin, niin voimme kertoa toiminnasta enemmän.

Raili Rajaoja
va. puheenjohtaja
Jyty Kokemäki ry
raili.rajaoja@kokemaki.fi
puh. 040 488 6235

D. PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET
Jonkin verran on aikaa edellisestä tiedotteestani. Pitkin vuotta olen jotain infonnut, mutta edellinen ”kunnon” info on
lähtenyt viime keväänä. Mutta vielä painiskellaan samojen asioiden kanssa kuin tuolloinkin.
Kokemäen kaupungin talouden tasapainotuspaketti sai uusia käänteitä ja neuvotteluja jatketaan, kunhan kuullaan,
mistä luottamushenkilöt saavat aikaan lisäsäästöjä, koska Risten koulua ei lopeteta. Se meille on luvattu, että lomautuksia ei tule.
Viime vuonna tähän aikaan oli Satasote-neuvottelut alussa. Nyt ne ovat edenneet ja luottamushenkilöt ovat päättäneet, että Satasote alkaa 1.1.2019. Mutta kyllä kaikki käytännön asiat ovat siinä vielä kesken. Toivottavasti saamme loppuvuonna lisäinfoa. Kokonaisuudessaan Satasote vaikuttaa Satakunnassa 10 000 työntekijän työsuhteeseen. Myös kuntiin sillä on kovastikin vaikutusta.
Kiky-sopimus tuli voimaan ja vaikuttaa meidän lomarahoihimme pienentävästi. Myös työaika piteni. Juuri nyt EK:n
Veli-Matti Mattila nostattaa suuttumusta lausunnoillaan. Jotenkin on sellainen kutina, että kiivaita puheenvuoroja
tullaan julkisuudessa käymään puolin ja toisin. Vien mielelläni teidän mielipiteitänne liiton edustajille.
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Muista aina välillä käydä www.jytyliitto.fi –sivuilla katsomassa liiton asioita. https://jytykokemakiry.jytyliitto.net/ kertoo oman yhdistyksemme tapahtumista. Muistathan hyödyntää omaa kesämökkiämme. Ja talkooporukkaa aina
kaivataan! Pitkin vuotta meillä on myös mukavia yhteisiä tapahtumia. Käy myös tsekkaamassa www.satasote.fi.
Toimin yhdistyksemme koulutusvastaavana, joten jos olet kiinnostunut Jytyn ammatillisista koulutuksista, niin otahan rohkeasti yhteyttä. Minulla on nykyisin oma luottamusmiespuhelin 040 488 3997, johon voit soitella arkipäivisin. Tottakai myös sähköpostiini vastailen, satu.lankinen@kokemaki.fi.
Aurinkoista kevättä!
Terveisin

Satu Lankinen
pääluottamusmies, Jyty
Kokemäen kaupunki

E. MUUT ASIAT
Virkistystoimikunta tiedottaa myöhemmin keväällä tulevista riennoista 
Ennaltaehkäisevää, toistuvaa kunnosta huolehtimista tuetaan entiseen tapaan 50 €/vuosi/hlö (hyvinvointiraha),
jonka voi käyttää esim. hierontaan, uimahalliin, kuntosalikäynteihin, jumpparyhmien kausimaksuihin yms.
 toimita kuitit Erja Ekbergille kaupungintalolle tilitietojesi kanssa.
Huom! Jatkossa Jytyn jäsenkortti on esitettävä joka kerta uimaan mentäessä.

Tiedotteen laatija
Marjo Lehtinen, tiedottaja
marjo.lehtinen@kokemaki.fi

