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Jyty Järvenpää ry
Jyty Kerava ry
Jyty Mäntsälä ry
Jyty Nurmijärvi ry
Jyty Tuusula ry

Sopimuksen tarkoitus

Yhdistyksen säännöt
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Tällä sopimuksella sovitaan yhteisesti siitä, että seuraavat yhdistykset purkautuvat
31.12.2018:
Jyty Kerava ry
Jyty Mäntsälä ry
Jyty Nurmijärvi ry
Jyty Tuusula ry

Edellä mainittujen yhdistysten jäsenet siirretään jäseniksi Jyty Keski-Uusimaa ry:hyn
Jyty Järvenpää ry:n nimi muutetaan vuoden 2019 alusta alkaen, jolloin tehdään
muutkin sopimuksessa sovitut sääntömuutokset. Kaikki uudessa yhdistyksessä
olevat jäsenet ovat tasavertaisessa asemassa paikkakuntaan katsomatta.

Sopimus perustuu yhdistysten fuusioselvitykseen v.2017-2018 ja yhdistysten
hallitukset ovat hyväksyneet ja käsitelleet sopimuksen. Sopijaosapuolet ovat sopineet
fuusiosta.

Jyty Järvenpää ry tarkastaa omat sääntönsä siten, että sen toiminta-alueeseen voivat
liittyä myös em. yhdistysten toiminta-alueilla toimineet Jytyn jäsenet. Jyty Järvenpää
ry muuttaa nimensä uuden toiminta-alueen mukaiseksi. Nimi valitaan nimikilpailun
perusteella. Nimikilpailuun voivat osallistua kaikkien yhdistyvien yhdistysten jäsenet.

Hallituksen koko ja paikkojen jakautuminen

V. 2019 osalta sovitaan seuraavaa; Jyty Järvenpää ry, Jyty Kerava ry, Jyty Mäntsälä
ry, Jyty Nurmijärvi ry ja Jyty Tuusula ry nimeävät kukin yhden hallituspaikan ja
varajäsenen v. 2019 hallitukseen, jotka vahvistetaan Jyty Järvenpää ry:n
syyskokouksessa.
Hallituksen kooksi tulee PJ + 5-8 jäsentä ja se valitaan Jyty Järvenpää ry:n
syyskokouksessa 17.11.2018, jossa myös sääntömuutos käsitellään. Hallituspaikat
jaetaan siten, että jokaisella nykyisellä yhdistyksellä on 1 paikka ja kuntayhtymiin tai
muihin vastaaviin 3 paikkaa. Hallitus on erovuorossa vuosittain.

Toimihenkilöt

Uuden yhdistyksen yleinen kokous valitsee tarvittavat toimihenkilöt. Jos mahdollista
valitaan toim ihenkilöt hallituksen keskuudesta.
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Jyty Järvenpää ry ottaa yhdistymisen huomioon laatiessaan talousarvion ja
toim intasu unn itelman vuodelle 201 9. Toi mintasuu nnitelma ja talousarvio laaditaan
työryhmissä, joissa on koko alueen toimijat mukana.

Paikallistiimeille budjetoidaan vuodelle 2019,2000€ ja sen jälkeen 10€ / jäsen/vuosi,
toimintaan. Lisäksi aktiivinen paikallistiimi saa lisärahoitusta tarpeen vaatiessa.

Jyty Kerava ry, Jyty Mäntsälä ry, Jyty Nurmijärvi ry ja Jyty Tuusula ry eivät lopeta
pankkitilejään ennen kuin vuoden 2018 tilinpäätös on hyväksytty ja kaikkiyhdistyksen
laskut on maksettu. Yhdistys siirtää laskujen maksun jälkeen jääneet rahat Jyty
Keski-Uusimaa ry:n tilille ja toiminta jatkuu yhdistetyillä varoilla.

Kaikki em. purkautuvien yhdistysten jäsenet siirretään Jyty Keski-Uusimaa ry:n
jäseniksija he säilyttävät tällöin aikaisemmassa yhdistyksessä saamansa edut
(vapaajäsenyys). Jäsenten siirtym inen yhd istyksestä toiseen tapahtu u
automaattisesti Jytyn jäsenrekisterin toimesta. Tällöin henkilöjäsenten jäsenyys
jatkuu katkeamattomana Jyty Keski-Uusimaa ry:ssä ja alkavat 1.1.2019
noudattamaan Jyty Keski-Uusimaa ry:n sääntöjä ja maksamaan Jyty Keski-Uusimaa
ry:n määräämää jäsenmaksua.

Jokaisella purkautuvan yhdistyksen jäsenellä on oikeus liittyä tai olla liittymättä Jyty
Keski-Uusimaa ry:hyn. Mikälijäsen ei halua siirtyä Jyty Keski-Uusimaa ry:n
jäseneksi, tulee hänen toimittaa kirjallinen eroilmoitus Jytyn Jäsenrekisteriin.
Eläkeläisjäsenet voivat halutessaan liittyä Jyty Keski-Uusimaa ry:n jäseniksi tai
Uudenmaan alueen senioriyhdistykseen.

Li ittym is I oma kkeet tms. selvitys s i i rtyvistä jäse n istä

Fuusioituvat Jyty ry:t täyttävät liittymislomakkeet jaltai tekevät jäsenten massasiirron
yhteisellä listalla ja toimittavat ne viimeistään marraskuun aikana Jyty Järvenpää
ry:lle ja Jytyn jäsenrekisteriin.

Luottamusmiehet

Fuusioituvan Jyty Keski-Uusimaa ry:n luottamusmiehet jatkavat normaalisti ja
työpaikoil le val itaan tulevaisuudessakin omat edustajat vaaleilla.

Hallituksen kokoukset

Hallitus päättää kokouskäytännöistä ja -paikasta.

Matkakustannukset hallituksen kokouksiin

Matkakustann ukset korvataan vuotuisen verohalli nnon voimassaolevan
kilometrikorvauksen tai julkisen kulkuneuvon taksan m ukaisesti kokouksiin
osallistuville tositetta vastaan.
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Fuusioituvien Jyty ry:n pakolliset ilmoitukset

Fuusioituvien Jyty ry:n pakolliset ilmoitukset yhdistyksen purkamisesta (mm. Patentti-
ja rekisterihallitus ja Jytyn liittohallitus) sekä jäsenten siirtämisestä Jyty Järvenpää
ry:hyn hoitaa nykyinen fuusioituva Jyty ry:n hallitus.

Paikallistiimit

Huomioidaan jatkossa myös jytyläinen paikallistoiminta perustamalla joka kunnan
alueelle 3-8 henkilön paikallistiimi. Paikallistiimi huolehtii luottamusmiesvaalien
käytännön toiminnasta yhteistyössä Jyty Keski-Uusimaa ry:n kanssa. Paikallistiimi
järjestää jäsenyyttä tukevaa ja jäsenhankintaa edistävää paikallistoimintaa.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat paikallistiimien vetäjinä. Yhdistys osoittaa
toimintaan tarvittavat määrärahat. Luodaan tarvittaessa hallituksessa tarkemmat
pelisäännöt ja toimintaohje paikallistiimien toiminnalle.

Nuoriso- ja opiskelijatoiminta

Jyty Keski-Uusimaa ry: hyn muodostetaan nuorisotiimi kokoonpanolla 1 +4
(nuorisovastaava ja jäsenet). Huomioidaan toiminta koko yhdistyksen alueella

Omaisuuden siirrot ja velkojen hoito

Purkautuvat yhdistykset siirtävät purkautumispäivänään olevan omaisuutensa Jyty
Keski-Uusimaa ry:lle käytettäväksi vastikkeetta kaikkia jäseniä hyödyttävään
tarkoitukseen.

Kiinteää omaisuutta tai velkaa ei purkautuvilla yhdistyksillä ole olemassa.

Arkistointi

Purkautuvat yhdistykset hoitavat itse arkistoinnit.

Paikka ja päivä: Helsingissä 18.10.2018
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