Jytyaviisi 1/2018

Vuoden 2017 ahkeroinnit ovat takanapäin ja vuosi 2018 hyvällä alulla.

Jäsenmaksu 2018
Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus.
Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.
Jytyn liittovaltuusto vahvisti syyskokouksessaan yhtenäisen jäsenmaksun 1.1.2018 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaksun suuruus on 1,32 %. Euromääräinen jäsenmaksu on 5
euroa kuukaudelta, joka peritään kaikilta työvoimajäseniltä, ei kuitenkaan varusmies- tai siviilipalveluksessa olevilta tai vapaajäseniltä (esimerkiksi aikaisemmasta aktiivisuudesta palkitut yhdistyksen aktiiviset toimijat).

Sopimusneuvottelut jatkuvat kunta-alalla KVTES:n ja AVAINTES:n pääneuvotteluryhmissä
KVTES - Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2018 loppuun saakka ja
sopimusneuvotteluja käydään parhaillaan. Kilpailukykysopimuksen tuoma työajan pidennys ja kolmen vuoden lomarahaleikkaukset hiertävät edelleen, ja Jytyliiton tavoitteena on saada palkankorotuksia vähintään vientialojen tasolle. Jytyn tavoitteena on niin sanottu sekakorotus, sillä pelkkä prosentuaalinen korotus ei tuo riittäviä korotuksia matalapalkkaisille työntekijöille.
AVAINTES - Pääryhmässä kaikkien sopijaosapuolten kesken käytiin läpi mm. järjestöjen yhteistä esitystä palkkausjärjestelmän kehittämiseksi. Pienryhmässä asialistalla oli työaikaa, lähinnä poissaoloja, koskevien määräysten uudistaminen. Jytyn tavoitteena on etenkin yleisen linjan mukainen
palkantarkistus mutta myös työehtosopimuksen tekstimääräysten kehittäminen. Työtä on vielä runsaasti ennen kuin neuvottelutulokseen päästään, mutta keskusteluja on käyty hyvässä hengessä.
Neuvottelut jatkuvat edelleen.

Mico Botnia Oy ja TeeSe Botnia Oy
Vaasan kaupunki ja Vaasan keskussairaala tekivät siirtosopimuksen perustetun Mico Botnia Oy:n
kanssa kirjanpidon, maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskujen, perinnän, palkanlaskennan, ICT:n sekä
tukipalvelujen hoitamisesta. Hallinnollisten tukipalvelujen hoitamista koskevien järjestelyjen seurauksena kaupungilta ja keskussairaalalta siirtyy yhtiön palvelukseen henkilöstöä, joiden palvelussuhde ja tehtävät ovat liittyneet siirtyvään toimintaan.
Vaasan kaupunki ja Vaasan keskussairaala tekivät myös siirtosopimuksen perustetun TeeSe Oy:n
kanssa hankintapalveluluiden, kiinteistön hoito- ja rakentamispalveluiden, kuljetuspalveluiden, ruokapalveluiden, siivouspalveluiden ja varastopalveluiden hoitamisesta. Teknisten tukipalvelujen hoitamista koskevien järjestelyjen seurauksena kaupungilta siirtyy yhtiön palvelukseen henkilöstöä, joiden palvelussuhde ja tehtävät ovat liittyneet siirtyvään toimintaan.
Henkilöstöjen siirto tapahtuu työsopimuslain 1 luvun 10 § 2 momentissa säädettyjen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti. Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat siirtyvät ns. vanhoina
työntekijöinä yhtiöiden palvelukseen 1.4.2018 lukien.
Tämä koskee suurta joukkoa yhdistyksemme jäseniä. Ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksemme luottamusmiehiin, mikäli tunnet epävarmuutta tai haluat saada vahvistusta tai tietoa siirtymiseen liittyvistä asioista.
Vaasan kaupunki
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Luottamusmiehet

Vaasan keskussairaala
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies

Seija Paakkinen (seija.paakkinen@vaasa.fi)
Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)
Maire Rajala (maire.rajala@vaasa.fi)
Tarja Porttila (tarja.porttila@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)

Lea Sundman (lea.sundman@vshp.fi)
Agneta Honkala (agneta.honkala@vshp.fi)

Ilmoita muutoksista
Työpaikan vaihto
Ilmoita omaan yhdistykseen tai Jytyn jäsenpalveluun uusi työnantajasi sekä työsuhteen alkamispäivä. Huolehdi ettei jäsenmaksuun tule katkosta. Voit tehdä ilmoituksen helposti Jytyliiton Jässärissä. Jässäri löytyy Jytyliiton sivuilta www.jytyliitto.fi/jäsentiedot.

12 hyvää syytä kuulua Jytyyn!
Miksi kannattaa olla ammattiliitto Jytyn jäsen? Mitä hyötyä ja etuja saan liiton jäsenenä?













Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään aktiivisesti.
Saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa työpaikallasi.
Saat ilmaista sopimus- ja oikeusapua työelämän ongelmiin.
Taloudellinen turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa.
Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus sekä alennuksia IF:n muista vakuutuksistasi,
esim. markkinoiden edullisimmasta Primus-henkivakuutuksesta.
Saat oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen.
Jytyläisenä voit kehittää itseäsi monipuolisen koulutus- ja kurssitarjonnan avulla. Tarjolla on
sekä tutkintoihin tähtääviä opintoja että ammatillista täydennyskoulutusta.
Jäsenmaksusi on edullisempi kuin monissa liitoissa.
Ammatillista ja edunvalvonnallista viestintää, esim. Jyty-lehti.
Aktiivinen näkyvyys tapahtumissa, messuilla ja seminaareissa.
Hyödyt edullisista loma- ja virkistyskohteista, esim. Jytyn lomamökeistä
Alennuksia eri yhteistyökumppaneiltamme mm. pankeista, huoltamoilta ja matkailusta.

Mikä on JAU
JAU on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöistä, jotka neuvottelevat alan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Sote-alan ammattilaisista Unioniin kuuluvien liittojen jäseninä on muun muassa lähihoitajia,
sairaanhoitajia, laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä.

Jytyliitto ja Jyty Vaasa ry 100 vuotta
Jytyliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2018. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään erilaisia tapahtumia
ja kampanjoita. Juhlaseminaari, juhlavastaanotto ja juhlavaltuusto pidetään Helsingissä 28.–
30.11.2018. Jyty haluaa panostaa myös yhteiskunnan kehittämiseen ja liitossa otetaan mielellään
vastaan ideoita hankkeista, joihin liiton toivotaan panostavan. Lähetäpä siis ideasi osoitteella
ari.sauros@jytyliitto.fi ja auta liittoa saavuttamaan positiivista näkyvyyttä ja idean kohderyhmää
elämässään!
Juhlavuoden päätapahtuma Syyspäivät pidetään 7.-9.9.2018 Tampereella. Jytyn syyspäivät suunnataan kaikille Jytyn jäsenille. Monipuolisen ja runsaan ohjelman vastuullisena järjestäjänä toimii Jyty
Pirkanmaa ry. Laita päivämäärä jo kalenteriisi, mennään sinne yhdessä suurella joukolla. ”Kerran
tässä vain 100 vuotta täytetään”. Lisätietoja vapaa-aikatoimikunnalta.
Jyty Vaasa ry on yksi liiton perustajajäsenistä viettäen myös 100-vuotisjuhlaansa 13.10.2018. Lisäksi
yhdistys järjestää tapahtumia pitkin vuotta. Tapahtumatoiveita ja ideoita otetaan innolla vastaan,
näitä voi lähettää kaikille hallituksen jäsenille. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta
osoitteessa https://vaasa.jytyliitto.net/ sekä tiedotteen liitteenä.

Yhdistyksen hallitus, luottamusmiehet ja toimihenkilöt vuonna 2018
Hallitus
Marttina Rahja, puheenjohtaja, Vaasan seurakuntayhtymä/Ruokapankki
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Tarja Mäkitalo, varapj. Soster/diavas
Maire Rajala, Henkilöstöpalvelut/palkat
Tarja Porttila, Suomenkielen perusopetus
Seija Paakkinen, Soster/kotihoito
Arja Sandvik/Kaupungin kirjasto
Gunlög Ingves, Vapaa-aika
Lea Sundman, VKS/keskusvarasto
Tarja Teppo, Hallintopalvelut
Maarit Simelius, Vamia, Ruutikellarintie 2
Raija Porre, VKS
Marita Panttila, Laihian kunta

Päivi Laaksoharju, Soster
Raija Sivula, Talous- ja omistajaohjaus
Virpi Peräneva, Kaupungin kirjasto
Johanna Haapamäki, Soster
Irma Kivisaari, Kaupungin kirjasto
Arja Laakso, Soster
Paula Granbacka, VKS
Annikki Korkiavuori, VAMK
Hanna Hattar, VKS
Arja Karhula, Laihian kunta

Luottamusmiehet
Vaasan kaupunki
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Luottamusmiehet

Seija Paakkinen (seija.paakkinen@vaasa.fi)
Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)
Maire Rajala (maire.rajala@vaasa.fi)
Tarja Porttila (tarja.porttila@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)

Vaasan keskussairaala
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies

Lea Sundman (lea.sundman@vshp.fi)
Agneta Honkala (agneta.honkala@vshp.fi)

Pohjanmaan liitto
Luottamusmies
Varaluottamusmies

Siv Lundberg (siv.lundberg@obotnia.fi)
Marianne Höglund (marianne.hoglund@obotnia.fi)

Vaasan Ammattikorkeakoulu
Luottamusmies
Annikki Korkiavuori (annikki.korkiavuori@vamk.fi)
Varaluottamusmies
Hanna-Leena Raja-aho (hanna-leena.raja-aho@vamk.fi)
Evangeliska Folkhögskolan
Luottamusmies
Camilla Nordblad (camilla@efo.fi)
Laihia
Luottamusmies
Varaluottamusmies

Liisa Nikkilä (liisa.nikkila@laihia.fi)
Tiina Jutila (tiina.jutila@laihia.fi)

Yhdistyksemme toimihenkilöt
Arkistonhoitaja
Jäsenasiainhoitaja
Kerhoemäntä
Kirjanpitäjä
Koulutusvastaava
Nuorisovastaava
Taloudenhoitaja
Tiedotustoimikunta
Vapaa-aikatoimikunta

Sirpa Haapanen
Tina Lempinen
Seija Paakkinen
Liisa Nikkilä
Tarja Mäkitalo
Noora Armilo
Riitta-Liisa Korpi
Irma Kivisaari, Marttina Rahja, Agneta Honkala, Tarja Mäkitalo, Liisa Nikkilä
Irma Kivisaari, Gunlög Ingves, Arja Laakso,
Johanna Haapamäki

Meissä on valoa, meissä on voimaa,
yhdessä meissä on valovoimaa.
Annetaan sen näkyä, annetaan sen loistaa
Jyty on parasta, se huolesi voi poistaa.
Meillä pelataan reilua peliä
ei sooloilla, ei pelleillä.
Soitetaan yhteistä säveltä

Upeaa uutta vuotta 2018!
Jyty Vaasa ry:n hallitus
________________________________________________________________________________
Marttina Rahja, puheenjohtaja, marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, jäsenasiat, 06 325 1611, tina.lempinen@vaasa.fi
Seija Paakkinen, plm, 040 686 1261, seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Sundman, plm, 06 323 1283, lea.sundman@vshp.fi

