Jyty Jyväskylä ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1 Yleistä
1.1. Yhdistyksen toiminta-ajatus
Jyty Jyväskylä ry on kasvava yhdistys ja varmistaa vahvan edunvalvonnan. Jäsen
saa laadukkaat palvelut läheltä itseään. Yhdistys verkostoituu muiden
paikallisyhdistysten kanssa.
1.2. Kattojärjestöt
Yhdistys on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäsen, Jytyn
edunvalvontaa hoitaa Kunta-alan Unioni.
2 Hallinto
2.1. Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia pidetään vuosittain kaksi
- kevätkokous
- syyskokous
2.2. Ylimääräiset kokoukset
Jäsenistölle järjestetään ylimääräisiä kokouksia tarpeen niin vaatiessa.
2.3. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kuukauden toinen keskiviikko sekä
tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Varsinaisesta kokouksesta pidetään
pöytäkirjaa.
2.4 Hallituksen kehittämispäivä
Hallitus pitää 1-2 kehittämispäivää vuodessa.
3 Toiminta
3.1. Jäsenhankinta
Yhdistys kannustaa jäsenistöä aktiiviseen jäsenhankintaan. Palkitaan 3 eniten
jäseniä hankkinutta puoli vuosittain. Opiskelijajäsenuudistuksen myötä
jäsenhankinnassa panostetaan myös oppilaitosyhteistyöhön. Kannustetaan
jäseniä yhdistystoimintaan.
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Tavoitteeksi v. 2020 opiskelijajäsenten sekä järjestäytymättömien saaminen
jäseniksi.
3.2. Koulutus
Yhdistyksen jäseniä ja luottamusmiehiä kannustetaan osallistumaan liiton
järjestämiin koulutuksiin, hallituksen linjauksen mukaisesti. Koulutuksista
pyritään tiedottamaan aktiivisesti.
3.3. Tiedotus
Jäsentiedote lähetetään pääsääntöisesti Jytyliiton sähköisten jäsenpalveluiden
kautta sähköpostitse yhdistyksen jäsenille. Jäsentiedote kertoo ajankohtaisista
paikallisyhdistyksen asioista ja tapahtumista. Lisää yhdistysasioita löytyy
yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://jyvaskyla.jytyliitto.net. Yhdistys löytyy
myös facebookista www.facebook.com/JytyJyvaskyla sekä Twitteristä
https://twitter.com/JJyvaskyla ja Instagramista
https://www.instagram.com/jyty_jyvaskyla/
Jäsenet saavat tietoa Jytystä liiton sivuilta internetissä ja Jässärissä eli
sähköisissä jäsenpalveluissa. Jäsenrekisterissä jäsenet päivittävät omia tietojaan,
osoite on www.jytyliitto.fi.
Tiedotustilaisuudet: Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusjärjestön
(STTK), liiton ja alueen järjestämiin sopimus- ja järjestöasioita koskeviin
tiedotustilaisuuksiin.
3.4. Edunvalvonta
Yhdistys hoitaa jäsentensä edunvalvontaa luottamusmiestensä välityksellä
työnantajaan päin.
Tavoitteena valita jokaiselle toimialueelle oma luottamusmies, joka toimii
ensisijaisena edunvalvojana.
Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy v. 2020.
3.5. Yhteistyö muiden ammattijärjestöjen kanssa
Toimitaan yhteistyössä muiden paikallisten ammattijärjestöjen kanssa.
3.6. Vapaa-aikatoiminta
Yhdistys järjestää monipuolista vapaa-ajan toimintaa kaikenikäisille, huomioiden
myös koko perheet. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon jäseniä
mukaan. Ääneseudulla toimii oma vapaa-aikatoimikunta, joka järjestää toimintaa
Ääneseudulla.
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Jäsenistön osallistumista Jytyn tapahtumiin tuetaan talousarvion puitteissa.
3.7 Opiskelijatoiminta ja nuoret aikuiset
Jäsenrekrytointi panostetaan koulutiedotukseen kohdennetuille aloille, kuten
esimerkiksi sosionomeille, merkonomeille, koulunkäynninohjaajille ja
tradenomeille. Koulutiedotusta hoitavat yhdistyksen aktiivit ja hallituksen jäsenet
mahdollisuuksien mukaan.
4 Talous
Yhdistyksen taloutta hoidetaan hyväksytyn talousarvioehdotuksen mukaisesti.
5 Yhteenveto
Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena edunvalvonnan lisäksi on jäsenistön
aktivoiminen mm. toimimaan työyhteisön parhaaksi. Pelin henki on yhteispeli.

