Tiedote

Tammikuu 2019

Hyvä tosilainen!
Toivottavasti vuosi 2019 on alkanut hyvin. TOSI ry:n uusi hallitus kokoontui heti 4-5.1.2019 tutustumaan ja
käymään läpi tulevaa vuotta. Hallituksella oli alussa aktiivinen tarkastelu toimintamalleihin ja päätimme
hieman myllätä koko prosessia.
Sen sijaan että meillä olisi vanhaan tyyliin erilaisia ”vastaavia” (esim. tiedotusvastaava, nuorisovastaava)
päädyimme jakamaan tehtäviä tiimeihin, jossa on jäsenet ja tiimivetäjät. Näin toiminta on dynaamisempaa
ja saamme enemmän irti kaikesta osaamisesta mitä meillä on mukana hallituksessa.

2019 TOSI ry:n hallitus ja tiimit
(tiiminvetäjät lihavoituna, hallituksen varajäsenet kursivoituna):
Puheenjohtaja: Kaija Vauhkonen
Varapuheenjohtaja: Tarja Meriluoto
Viestintä: Kai Liitola
Sihteeri: Viena Peltoniemi
Edunvalvonta- ja nuorisotiimi: Päivi Siitari, Tiina Hiltunen ja Kaija Vauhkonen
Koulutus- ja hyvinvointitiimi: Tarja Meriluoto, Timo Tervo, Anne-Leena Rapo,
Viestintätiimi: Kai Liitola, Jaana Volanto, Viena Peltoniemi
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 8.-10.2.2019.

Luottamusmiesraha, työpaikan hyvinvointiraha
Hallitus haluaa vielä muistuttaa luottamusmiesrahasta ja hyvinvointirahasta.
TOSIn jäsenten matkakuluihin tai hyvinvointitilaisuuksiin liittyvät ennakkopyynnöt päättää puheenjohtaja ja
maksaa taloudenhoitaja. Luottamusmiestilaisuuksista (20€/hlö) lähetetään vapaamuotoinen
sähköpostiviesti puheenjohtajalle. Luottamusmiestilaisuuksia voi järjestää kaksi kertaa vuodessa.
Hyvinvointirahasta (30€/hlö) lähetetään vapaamuotoinen sähköpostiviesti puheenjohtajalle.
Hyvinvointirahaa voi anoa kerran vuodessa.
Tilaisuuksista toimitetaan osallistujien nimilista ja lyhyt yhteenveto tapatuman sisällöstä puheenjohtajalle.
Hallitus toivottaa hyvää alkavaa vuotta 2019!
Nähdään viimeistään Megaristeilyllä, josta tarkemmat tiedot seuraavalla sivulla.
Hallituksen puolesta,
Kai Liitola

Megaristeily Tukholmaan 3.-5.5.2019
Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry:n kevään 2019
hyvinvointitilaisuus - Jytyn Megaristeily
Tukholmaan 3.-5.5.2019

Aika ja paikka: 3.-5.5.2019, M/S Silja Symphony (Helsinki-Tukholma-Helsinki),
laiva lähtee Helsingin Eteläsatamasta, Olympiaterminaalista klo 17.00.
TOSI ry:n jäsenille on varattuna 50 paikkaa.
Hinta, omavastuu 50€.
Omavastuu sisältää:
•
•
•
•
•

•

Risteilyn kahden hengen B-hytissä
2 x buffetillallinen ja 2 x meriaamiainen (menopaluu)
Jyty-liiton ohjelma
Varustamon risteilyohjelma
Matkavekan bussikuljetus tai Finnairin lennot kotipaikkakunnalta Helsinkiin
ja takaisin. Mikäli et voi käyttää liityntäkuljetusta,
ota yhteyttä tarja.meriluoto@haaga-helia.fi tai voit soittaa
Tarjalle puh. 040-488 7471.
laivalla myös TOSI ry:n yhteistä ohjelmaa
(ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin ilmoittautuneille).

Lisämaksusta, omakustanteinen:
•
•
•

Opastettu vierailu Kansallismuseossa,
29 e/hlö, 2,5 t (lähtö 10.30, paluu laivalle n. 13.00)
Kuninkaallinen Tukholma-kiertoajelu,
39 e/hlö (lähtö 10.15, paluu laivalle n. 13.00)
Kuljetus Mall of Scandinavia-ostoskeskukseen,
19 e/hlö (lähtö 10.15, paluu n. 13.00)

Ilmoittautuminen risteilylle vain TOSI ry:n kautta
(muuta ilmoittautumista et tarvitse)
viimeistään torstaina 7.2.2019 klo 16.00 tällä lomakkeella
https://e-lomake.fi/lomakkeet/5594/lomake.html
kopio linkki osoitekenttään

Lisätietoja risteilyn ohjelmasta ja liityntäkuljetuksista
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Sivut/default.aspx

tai TOSI ry:n koulutus- ja hyvinvointitiimiltä

Tarja Meriluoto tarja.meriluoto@haaga-helia.fi, puh. 040-488 7471

