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Hyvä tosilainen!
Vuosi 2018 on jo tarmokkaasti vierähtänyt käyntiin. Toivottavasti kaikilla on alkanut vuosi mallikkaasti (TESneuvottelujen rasituksesta huolimatta).
Tässä viestissä on lyhykäinen hallituksen esittely, tietoja TES-neuvottelujen edistymisestä, Tulevan TOSI ry:n
jäsenmatkatiedote, tietoja laskujen lähetyksestä ja korvauskäytännöistä, TOSI ry sponsorointi
liikuntatapahtumiin osallistujille ja lisätietoja vielä ”pongaa tosi” -kilpailusta.

Hallituksen esittely
Hallitus kokoontui 20.1. ja jakoi tehtäviä ja vastuualueita. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja eri toimintojen
vastaavat ovat:
Mervi Kivirinta (tosi.mkivirinta(at)gmail.com)
- Puheenjohtaja, edunvalvontavastaava
Tarja Meriluoto (tosikoulutus(at)gmail.com)
- Varapuheenjohtaja
- Koulutus- ja virkistysvastaava
Kai Liitola (kai.liitola(at)haaga-helia.fi)
- Tiedotus
- Nuorisovastaava
Tiina Hiltunen
Katja Vesa
Hallituksen varajäsenet:
Anne-Leena Rapo (Kain varajäsen)
Päivi Siitari (Katjan varajäsen)
Kristina Walden (Tarjan varajäsen)
Jaana Volanto (Tiinan varajäsen)
Koulutus- ja virkistystoimintaan valittiin toimikunta (Tarja Meriluoto, Anne-Leena Rapo ja Kristiina Walden)
sekä edunvalvontavastaavalle työpari (Päivi Siitari).

Edunvalvonta
Yksityisen opetusalan sopimusneuvotteluja ei ole vieläkään saatu päätökseen. OAJ, JHL ja Jytyliitto jättivät
ensimmäisen lakkovaroituksen jo 19.2. Työtaistelut on suunniteltu eteläisen Suomen ammatillisiin
oppilaitoksiin ja aikuiskoulutuskeskuksiin. 26.2. ilmestyneet tiedotteen mukaan lakko laajenee Helsingin
yksityisiin kouluihin ja lukioihin.
Oppilaitokset, joita lakko koskee: Kaikki virallinen tiedotus ja ohjeistus tulee Jytyliitolta. Seuratkaa
sähköposti- tai tekstiviestitiedotuksia sekä Jytyliiton sivuilla olevia tiedotuksia. Ongelmatilanteissa
kääntykää aluetoimiston tai keskustoimiston puoleen. Jytyliiton ajankohtaiset tiedotteet päivittyvät myös
TOSIn etusivulle.
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/Sivut/default.aspx
Huomioi Usein kysyttyä –palstan vastaukset Jytyn etusivulta:
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/usein-kysyttya-lakko-yksityisella-opetusalalla-jaaikuiskoulutuskeskuksissa.aspx
Jytyn tiedotteissa on pyydetty päivittämään jässäriin myös muut osoitetiedot kuin työpaikan sähköposti /
puhelinnumero. Jässäriin on mahdollista viedä myös ns. kakkososoitetiedot. Työtaistelujen aikana
työnantajalla on oikeus sulkea työnantajan tarjoama sähköpostiyhteys sekä puhelinnumero.
TOSI tukee työtaisteluun osallistuvia oppilaitoksia näin: Kokoontukaa, keskustelkaa ja lähettäkää kuitit
kahvituksista ja tarjoiluista TOSIlle. (tosi.mkivirinta (at)gmail.com). TOSIn hallitus kuulee mielellään
lakkokuulumisianne: miten kaikki on sujunut ja mitä tuntoja teillä on. Ottakaa yhteyttä
edunvalvontavastaavaan: tosi.mkivirinta@gmail.com, puh. 040 725 3407.
Tällä hetkellä on myös voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Meillä monella on myös liukuva työaika. Ei
tehdä myöskään ylimääräisiä liukumia työnantajan hyväksi.
Toivotaan, että neuvottelut saadaan päätökseen ja palkankorotukset sille tasolle, mitä muillekin on sovittu.

Tapahtumien korvaukset
Hallitus tarkisti ja hyväksyi 20.1.2018 jäsenelle tarkoitetut ohjeet tapahtumien ja koulutusten korvaamisista
sekä ilmoittautumiskäytänteistä. Katso www-sivuilta Jäsenelle-osiosta:
https://www.tosiry.fi/jasenelle/tapahtumien-korvaukset/

TOSI ry järjestää jäsenmatkan Vilnaan 16.-18.6.2018
Edellisessä vuosikokouksessa osallistujat päättivät, että kesäkuussa järjestetään jäsenmatka.
Matkakohteiksi esitettiin mm. Vilnaa, Berliiniä tai Krakovaa. Tammikuussa hallituksen kokouksessa
kävimme läpi esitetyt kohteet ja kilpailutimme matkatoimistot.
Kilpailutuksen tuloksena parhaaksi osoittautui Vilnan tarjous, jonka hallitus näki myös parhaaksi
vaihtoehdoksi.
Omavastuu: 120 e
Ilmoittautuminen 5.-15.3.2018: TOSIn sivuilla 5.3. aukeavalla ilmoittautumislomakkeella.
Täytä ilmoittautumislomake 15.3. mennessä. Jos ilmoittautuneita tulee yli 30, niin hallitus arpoo matkalle
lähtijät 17.3.2018.
Matkakulut sekä tarvittavat yöpymiset kotimaassa korvataan edullisimman tavan mukaan.
Lisätietoja: Tarja Meriluoto, puh. 040 488 7471, tosikoulutus(at)gmail.com
Alustava ohjelma
https://www.tosiry.fi/@Bin/894563/TOSI+ry_VILNA_alustavaohjelma.pdf

La 16.6. 2018
klo 08.00 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan
klo 09.30 Finnairin lento Helsinki – Vilna klo 11.15 Saapuminen Vilnaan
Klo 12.00 Opastettu kaupunkikierros suomenkielisen oppaan johdolla (bussissa välipala)
Klo 15.00 Sisäänkirjautuminen Comfort hotel LT - huoneiden jako
Klo 15.00 - Vapaata aikaa tutustua kaupunkiin
klo 19.30 - Yhteinen buffet illallinen hotellin ravintolassa
Su 17.6.2018
Klo 8.00 - Aamiainen hotellissa klo 10.00 Retki Trakaihin – Trakain linna n.30 km päässä Vilnasta Retki
sisältää matkat n. 30 km/suunta, suomenkielisen opastuksen ja sisäänpääsymaksun linnaan)
klo 14.00 Saapuminen hotellille
Klo 14.00 - Vapaata aikaa tutustua kaupunkiin
Klo 20.00 - Illallinen SAULA restaurant

Pongaa TOSI -kilpailu
Viimevuodelta jatkamme pongaa TOSI - kilpailua! Eli TOSIn www-sivuja on taas hieman päivitelty, kannattaa
käydä vilkaisemassa säännöllisesti, ja samalla voit osallistua kilpailuun!
Ohjeet ovat simppelit, käy etsimässä sivuilta TOSI eli kuva logosta punaisella kehyksellä.

Kopioi sen 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. Pongaa TOSI -kilpailu on auki 15.3. saakka.
TOSIn hallitus toivottaa hyvää ja odotuksellista vuotta!

Terveisin,
Kai Liitola

