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Hyvä tosilainen!
Vuosi 2017 alkaa taas olla lopuillaan. Tässä viestissä on tietoja lokakuussa pidetystä
vuosikokouksesta ja vähän ensi vuodesta. Kirjeen lopussa kerrotaan uudesta ”Pongaa TOSI”
–kilpailusta.
Kaikilla meillä on varmasti kaikenlaisia muistoja kuluneen vuoden varrelta – joillakin isoja
muutoksia elämässä, joillakin pieniä hetkiä. Vuoden aikana on ollut mukavaa tavata
tosilaisia eri tilanteissa. Keväällä tapasimme Jyväskylässä yhteisessä virkistystilaisuudessa,
syksyllä vuosikokouksessa ja illalla teatterissa. Yksityisalojen neuvottelupäivillä oli mukana
aktiivisia luottamusmiehiä. Tosilaisilla työpaikoilla on järjestetty luottamusmiestilaisuuksia ja
virkistystilaisuuksia. Tosilaiset ovat osallistuneet stipendiarvontoihin. Meillä on myös
jäseniä, jotka ovat työn ohella opiskelleet tutkintoja ja heitä olemme muistaneet
opiskelustipendeillä.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Jytyn erilaisiin kokouksiin ja koulutuksiin pysyäkseen
ajan tasalla. Tärkeä yhteistyökanava on ollut Jytyn yksityisalojen ryhmä.
Vuosikokous ja ensi vuoden toiminta
Tosilaisilla oli vuosikokous lokakuussa. Kokouksessa valittiin uusi
hallitus, joka aloittaa vuoden vaihteen jälkeen toimintansa.
Uuden hallituksen kokoonpano sekä varsinaiset hallituksen jäsenet
(suluissa henkilökohtainen varajäsen)
x
x
x
x
x
x

Mervi Kivirinta, puheenjohtaja
Tarja Meriluoto (Kristina Walden)
Katja Vesa (Päivi Siitari)
Tiina Hiltunen (Jaana Volanto)
Kai Liitola (Anne-Leena Rapo)
Toiminnantarkastajana jatkaa Pia Pyötsiä (Paula Halonen)

Hallitus kokoontuu tammikuussa. Silloin jaetaan tehtäviä ja valitaan mm.
varapuheenjohtaja.
Vuosikokousosallistujat päättivät, että kesäkuussa järjestetään jäsenmatka. Matkakohteiksi
esitettiin mm. Vilnaa, Berliiniä tai Krakovaa. Hallitus alkaa valmistella matkaa heti
alkuvuodesta.
Vuosikokouksessa käsiteltiin myös uudet jäsenmaksut. Jyty siirtyy vuoden 2018 alussa
yhtenäiseen jäsenmaksuun eli kaikki Jytyn yhdistykset valitsevat kahdesta päätetystä
prosentista toinen. TOSI valitsi pienemmän prosentin eli 1,32. Jäsenmaksuprosenttimme
nousee nykyisestä 1,29 prosentista 1,32 prosenttiin. Laskimme hallituksessa, mitä tämä
viimeinen nousu tarkoittaa jäsentemme palkoissa. Palkkavälillä 2000 – 3000 e nousu on 7,2
– 14.4 euroa vuodessa (kuukaudessa alle euron tai vähän yli). Jäsenmaksuun sisältyy
työttömyyskassan jäsenmaksu.
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Osa jäsenmaksusta menee Jytyliitolle, joka järjestää edunvalvontaneuvontaa, koulutuksia
henkilöstön edustajille, hyvinvointiviikonloppuja jne. TOSIn toimintaan jäsenmaksustasi
tulee viidennes.
Viime vuosien muutokset ovat vaatineet entistä tarkempaa taloutta myös yhdistykseltä,
mutta edelleen pystymme hyvin tekemään edunvalvontayhteistyötä työpaikkojen
luottamusmiesten kanssa sekä järjestämään erilaista toimintaa jäsenillemme.
Jäsenmäärämme on tippunut muutaman prosentin. Suurimpana syynä on ollut
eläköitymiset. Mutta vielä on tullut uusia jäseniäkin. Parhaiten meille tulee uusia jäseniä
muiden tosilaisten hankkimina. On aina mukavaa lähettää jäsenhankintalahjakortteja
aktiivisille jäsenhankkijoille. Mitä enemmän meillä on jäseniä siellä työpaikoilla, sitä
paremmin voimme turvata asioitamme ja vaikuttaa työehtosopimusneuvotteluihin asti.
Pongaa TOSI
Olemme jonkin verran taas päivittäneet TOSIn www-sivuja. Sivuilla tiedotamme
ajankohtaisista asioista. Siellä kannattaa käydä säännöllisesti. TOSIn sivuilla alkaa mm.
pyörimään jäsenillemme tarkoitettu kilpailu ”Pongaa TOSI” eli:
Käy etsimässä sivuilta TOSI eli logosta kuva, jossa punainen kehys :
Kopioi sivun osoite tai otsikko, jolta löysit sen ja lähetä vastauksesi Yhteystietosivulla olevalla Ota yhteyttä -lomakkeella https://www.tosiry.fi/yhteystiedot/.
Kun klikkaat kuvaa, niin lomake aukeaa suoraan. Kaikkien oikein vastanneiden
kesken arvotaan lahjakortti. Nyt TOSIa voi pongata 6.1.2018 asti.
Tosin www-sivujen ohella käytämme Facebookia ja sähköpostia nopeissa tiedotuksissa.
Muutaman kerran vuodessa lähetämme jäsenillemme tämän tiedotteen, joka lähtee
sähköpostin lisäksi myös paperiversiona niille, jotka haluavat paperiversion. Hallitus
muistuttelee edelleen, että tarkistat Jässärissä, onko yhteystietosi ajan tasalla. Jos voit ottaa
vastaan sähköpostiviestejä, niin anna lupa lähettää jäsenrekisterissä. Näin pystymme
tiedottamaan kaikille nopeammin. Jyty siirtyy ensi vuoden puolella uuteen
jäsenrekisteriohjelmaan Operettiin. Jyty ja varmasti mekin tiedotamme asiasta lisää.

TOSIn hallitus toivottaa teille kaikille
rauhallista joulun aikaa ja onnea uudelle
vuodelle!
Palataan asioihin ensi vuoden puolella.
TOSIn hallituksen puolesta

Mervi Kivirinta
puheenjohtaja

