Tiedote, toukokuu 2017
Hyvä tosilainen
Kevät on edennyt jo toukokuuhun ja on taas jäsenkirjeen aika. Tiedote
sisältää tärkeitä toukokuun päivämääriä sekä ennakkotiedotusta syksyn
toiminnasta.
TOSIn hallitus kokoontui 29.4. Musiikkiopisto Juvenaliassa Espoossa.
Tapaamisen aikana pohdimme erityisesti edunvalvontaa ja sitä, miten
voisimme tukea sitä erikokoisilla työpaikoilla.
TOSIn virkistyspäivät järjestettiin maalis-huhtikuun vaihteessa
Jyväskylässä. Päiville osallistui 18 tosilaista. Palautteen perusteella osallistujat olivat
tyytyväisiä ohjelmaan ja järjestelyihin. Muutamat toivoivat vähän väljempää ohjelmaa.
Kiitoksia osallistujille niin palautteen annosta kuin mukana olemisesta. Oli mukava tavata
joitakin ihan ensimmäistä kertaa.
Kaksi tärkeää päivämäärää
Lomastipendi, ilmoittaudu arvontaan viimeistään ke 31.5.2017
TOSI arpoo taas kesäkuun alussa 15 lomastipendiä. Lähetä ilmoittautuminen osoitteeseen
tosinstipendit@gmail.com Anne Lampelalle(puh. 041 522 6580).
2018 kalenteritilaukset, tilaa viimeistään ke 17.5.2017
Jos haluat saada Jytyn kalenterin vuodelle 2018, lähetä tieto sähköpostilla
tosikoulutus@gmail.com tai tekstiviestillä Tarja Meriluodolle 040 488 7471.
Henkilöstön edustajat ja edunvalvonta
Tosilaisia työskentelee työpaikoilla, joissa ei ole tosilaista tai jytyläistä luottamusmiestä esim.
työntekijöiden vähäisen määrän takia. Ongelmatilanteissa toivomme näiden työntekijöiden
ottavan yhteyttä TOSIn edunvalvontavastaavaan tai suoraan Jytyyn. Jytyliiton etusivulla on
linkki ”Ota yhteyttä”, mistä löytyy yhteystiedot. Muokkaamme TOSIn edunvalvontaa
käsitteleviä sivuja ja katsomme, että sivuilla tulee olemaan selkeästi tietoa myös pienten
työpaikkojen työntekijöiden näkökulmasta.
Hallitus päätti, että TOSI kustantaa viiden (5) luottamusmiehen osallistumiskulut ja
matkakulut TJS Opintokeskuksen järjestämään YT-menettelypäivään 19.10.2017. Mikäli haluat
koulutukseen, lähetä puheenjohtajalle 31.8.2017 mennessä anomus, jossa perustelet lyhyesti,
miksi haluat osallistua. Yhdistys maksaa osallistumismaksun ja matkakulut sekä
ateriakorvauksen.
Lisätietoja: http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/koulutukset-ja-ilmoittautuminen
Tutustu muihin henkilöstön edustajien koulutuksiin Jytyn koulutuskalenterissa.
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx

Jos sinun on vaikea matkustaa koulutuksiin, opiskele verkkokurssilla. Suoritettuasi
verkkokurssin, voit anoa TOSIlta 50 euron opiskelustipendin. Verkko-opintoina tarjotaan ensi
syksynä niin työlainsäädäntöön kuin yhteistoimintaan ja työsuojeluun liittyviä kursseja.
Jo nyt kannattaa varata kalenteriin ensi syksyn yksityisalojen neuvottelupäivien ajankohta 26.27.10.2017.
Koulutus- ja virkistys
Jytyn syyspäivät järjestetään 8.-10.9.2017 Kajaanissa. Syyspäivien ohjelma ei ole vielä
valmistunut. Ilmoittautumiset keskitetysti TOSIn kautta. Älä siis ilmoittaudu Kajaanin Jytyyn
suoraan! Ilmoitamme sähköpostitiedotteella sekä www-sivuillamme, kun ilmoittautuminen
alkaa.
TOSIn www-sivujen Ajankohtaista-palstan tiedotteet ovat myös Facebook-sivullamme.
Käy tykkäämässä Jytyn tosilaiset -sivua, näin varmistat uusien ilmoitusten saannin.
Toivomme uusien jäsenien osallistuvan Jytyn järjestämään ”Enemmän irti Jytystä – koulutus
uusille jäsenille!” -koulutuksiin. Koulutukseen voivat osallistua myös vanhat jäsenet, jos
edellisestä kerrasta on kulunut pitkä aika.
Nuoret
Oulussa järjestettävän Qstockin (28.-29.7.2017) yhteydessä on taas Jytyn piknik-tapahtuma.
Nuorisovastaavamme on lähettänyt tapahtumasta oman tiedotteen nuorille. Jos et ole
tiedotetta saanut, ota yhteyttä Katjaan katjasusannavesa@gmail.com.
Tosin vuosikokous ja syksyn virkistystilaisuus
Tosin vuosikokous järjestetään lokakuun ensimmäisellä viikonlopulla 7.-8.10.2017.
Kokouksen yhteyteen järjestetään myös virkistystä.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran ”livekokoukseen” Tampereelle 17.6. Kokouksessa
pohdimme mm. TOSIn tiedotusta ja viestintää. Jos sinulla on toiveita tai palautetta
tiedottamiseen tai johonkin muuhun asiaan, ota yhteyttä TOSIn sivuilta löytyvällä
palautelomakkeella.
Hyvää loppukevättä ja kesän alkua!
Hallituksen puolesta
Mervi Kivirinta, puheenjohtaja
ja
Tarja Meriluoto, tiedottaja

