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TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017 
 
YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS: Jäsenyhdistys toimii Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoi-
tuksena on koota toimialueensa kaupungin/kuntayhtymän/seurakuntien/seurakuntayhtymien/muiden 
kirkollisten yhteisöjen ja muiden kunnallisia ja kirkollisia työ-, virkaehtosopimuksia soveltavien työn-
antajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä 
vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjes-
töön, ja siten 
 
1) valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, 
2) vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä 
3) edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa. 
 
AVAINTULOSALUEET JA TAVOITTEET 
 

1. Jäsenistön edunvalvonta 
- Ves- ja tes-sopimusten toimeenpanon valvonta 
- Palvelusuhdeasioiden turvaaminen 
- Jäsenistön edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 

2. Vahva rooli yhteistoiminnassa 
- Vaikuttaminen päätöksentekoon suunnitteluvaiheessa 
- Yt- ja ts-valtuutetut kaikilla työpaikoilla 
- Jytyn luottamusmies kaikilla työpaikoilla 
- Yhteistyö muiden yhdistysten/liittojen kanssa, yhdistystapaami-

set/luottamusmiestapaamiset 
- Toiminnallisten muutosten seuraaminen 

3. Yhdistyksen toiminta 
- Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten järjestäminen mielenkiintoiseksi 
- Jäsenistön koulutus 
- Jäsenistön sopeuttaminen muutoksiin 
- Yhdistyksen näkyminen 
- Virkistystoiminnan järjestäminen jäsenistölle 
- Opiskelijajäsenten hankinta ja opiskelijajäsenyyden merkityksen korostaminen 
- Työvoimajäsenten hankinta 

 
 
 
 
TOIMINTA / TAPAHTUMAT VUONNA 2017 
 

Tammikuu  
- hallituksen järjestäytymiskokous 
- Tietojen kerääminen toimintakertomukseen – hallitus 
- Ilmoitus toimihenkilöistä liittoon – sihteeri 
- Jäsentiedote ja esitteet – tiedottaja/virkistystoimikunta/hallitus 

 
 

Helmikuu 
- Hallituksen kokous (viikko 2) 
- Jääkiekko-ottelu 4.2. Kalpa-Jukurit Kuopiossa 
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Maaliskuu 
- Hallituksen kokous (viikko 2) 
- Tilinpäätöksen hyväksyminen / toimitus toiminnantarkastajille 
- Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
- Teatteriesitys Järvisydämessä, Rantasalmi 
- Yhdistystoiminnan peruskurssi Kotkassa 18.-19.3.  
- Luottamusmiespäivät 11.-12.3. 

 
Huhtikuu 
- Hallituksen kokous (viikko 2) 
- Hemmotteluilta jäsenille 

 
Toukokuu 
- hallituksen kokous (viikko 2) 
- Keilausta 
- Työhyvinvointipäivät Kuopiossa 6.-7.5. 
 
Kesäkuu 
- hallituksen kokous (viikko 2) 
- päiväretki Helsinkiin 

 
Heinäkuu 
- Teatterimatka 
 
Elokuu 

 
-  hallituksen kokous (viikko 2) 
-   

 
 

Syyskuu 
- hallituksen kokous (viikko 2) 

 
Lokakuu 
- hallituksen kokous (viikko 2) 
- I Love Me-messut Helsingissä 
- Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät Mikkelissä 4.-5.10. 

 
 

Marraskuu 
- hallituksen kokous (viikko 2) 
- sääntömääräinen syyskokous 
- Käsityömessut Tampereella 

 
Joulukuu 
- hallituksen kokous (viikko 2) 

 
 
 


