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År 2017 har lagts till historien och år 2018 har inletts med friska tag.

Medlemsavgift 2018
En medlem som befinner sig i förvärvsarbete betalar en procentuell medlemsavgift, som beräknas
på all skattepliktig löneinkomst. I denna ingår naturaförmåner, arbetstidsersättningar, semesterpenningar och semesterersättningar. Du betalar även medlemsavgift på deltidsarbete och på arbete
som ger dig jämkad arbetslöshetsdagpenning. Medlemsavgiften som uppbärs månadsvis innehåller
både medlemsföreningens, förbundets och arbetslöshetskassans andelar. Fackorganisationens
medlemsavgift får avdras i beskattningen.
Jytys förbundsfullmäktige fastställde vid sitt höstmöte att en enhetlig medlemsavgift träder ikraft
från och med 1.1.2018. I praktiken innebär detta, att medlemsavgiften uppgår till 1,32 %. Den eurobestämda medlemsavgiften är 5 euro per månad. Denna avgift uppbärs av alla arbetskraftsmedlemmar, dock ej av de som fullgör sin värnplikt eller civiltjänstgöring eller av s.k. frimedlemmar (t.ex.
aktiva aktörer inom föreningen som belönats för sin tidigare aktivitet).

Avtalsförhandlingarna fortsätter inom kommunsektorn inom huvudavtalsgrupperna AKTA och AVAINTA
AKTA – Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft till utgången av januari
2018 och avtalsförhandlingar pågår som bäst. Konkurrenskraftavtalet (KIKY) som innebar en förlängning av arbetstiden och nedskärning i semesterpenningen under tre års tid skaver fortfarande, och
Jyty-förbundets målsättning är att få löneförhöjningar som minst motsvarar exportsektorernas nivå.
Jytys målsättning är en så kallad blandad förhöjning, eftersom enbart en procentuell förhöjning inte
innebär tillräckliga löneförhöjningar för lågavlönade arbetstagare.
Inom AVAINTA – huvudgruppen gick man tillsammans med alla avtalsparter igenom bl.a. organisationernas gemensamma framställan om utveckling av avlöningssystemet. I smågrupperna fanns på
agenda en förnyelse av reglerna för arbetstid, närmast gällande frånvaro. Jytys målsättning är framför allt en lönejustering enligt den allmänna linjen men även utveckling av textinnehållet i kollektivavtalet. Det finns ännu mycket arbete framför oss innan vi når ett förhandlingsresultat, men förhandlingarna har förts i en positiv anda. Förhandlingarna fortsätter.

Mico Botnia Ab och TeeSe Botnia Ab
Vasa stad och Vasa centralsjukhus ingick ett avtal om att via överlåtelse av rörelse grunda Mico
Botnia Ab. I Mico Botnias verksamhet ingår redovisning, betalningstrafik, köp- och försäljningsreskontra, indrivning, löneräkning, ICT samt stödtjänster. Som en följd av detta avtal mellan Vasa stad
och Vasa centralsjukhus övergår personalen inom dessa funktioner till Mico Botnia Ab.
Vasa stad och Vasa centralsjukhus ingick även ett avtal om att via överlåtelse av rörelse grunda
TeeSe Botnia Ab. Inom TeeSe Botnia ingår följande funktioner: inköp/upphandling, fastighetsservice, transportservice, matservice, städservice och lagerservice. Som en följd av arrangemangen
kring de tekniska stödtjänsterna övergår i TeeSe Botnias tjänst den personal vars tjänsteförhållande
och arbetsuppgifter ingår i verksamhet som omfattas av det nya bolaget.
Personalen övergår i de nya bolagens tjänst enligt arbetsavtalslagens bestämmelser i 1 kapitlet 10§
2 momentet om överlåtelse av rörelse. De som ingår i överlåtelseavtalet övergår som s.k. gamla
arbetstagare i bolagens tjänst från och med 1.4.2018.
En stor del av vår förenings medlemmar berörs av denna bolagisering. Ta modigt kontakt med vår
förenings förtroendemän, om du känner osäkerhet eller om du vill kolla upp något ärende gällande
övergången till bolagens tjänst.
Vasa stad
Huvudförtroendeman
Seija Paakkinen (seija.paakkinen@vaasa.fi)
Vice huvudförtroendeman Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)
Förtroendemän
Maire Rajala (maire.rajala@vaasa.fi)
Tarja Porttila (tarja.porttila@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)
Vasa centralsjukhus
Huvudförtroendeman
Lea Sundman (lea.sundman@vshp.fi)
Vice huvudförtroendeman Agneta Honkala (agneta.honkala@vshp.fi)

Meddela om förändringar
Byte av arbetsplats
Meddela till den egna föreningen eller Jytys medlemsservice om alla förändringar: Din nya arbetsgivare och det nya anställningsförhållandets inledningsdatum. Se till att det inte blir avbrott i din
medlemsavgift. Du kan göra ändringen enkelt och smidigt i Jytyförbundets Jässäri. Jässäri hittar du
på Jyty-förbundets hemsida www.jytyliitto.fi/jäsentiedot.

12 goda skäl att höra till Jyty!
Varför löns det att vara medlem i Jyty-fackförbundet? Vad har jag för nytta och vilka förmåner får
jag som medlem?













Yrkesrelaterad intressebevakning. Vi arbetar aktivt med löne- och andra avtalsfrågor.
Du får tillgång till förtroendemannens tjänster och arbetsavtalsrådgivning på din arbetsplats.
Du får avgiftsfri avtals- och juridisk hjälp vid problem i arbetslivet.
Ekonomisk trygghet vid permittering och arbetslöshet.
Fritidsolycksfalls- och resenärsförsäkring samt rabatter på IF:s övriga försäkringar, t.ex. marknadens förmånligaste Primus-livförsäkring.
Du får en rättsskydds- och ansvarsförsäkring.
Som jytyit kan du utveckla dig själv genom Jytys mångsidiga utbud av skolningar och kurser. Vi
erbjuder både utbildning som siktar på examen och yrkesinriktad fortbildning.
Medlemsavgiften är förmånligare än i många andra fackförbund.
Information, både yrkesinriktad och intressebevakningsfokuserad, t.ex. Jyty-lehti.
Aktiv synlighet vid olika evenemang, t.ex. på mässor och seminarier.
Du får ta del av förmånliga semester- och rekreationsmöjligheter, t.ex. Jytys semesterstugor.
Rabatter hos olika samarbetspartners, bl.a. banker, servicestationer och inom resebranschen.

Vad är JAU?
JAU är en av de tre huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn, som förhandlar om
tjänste- och arbetskollektivavtal i samarbete med avtalsparten KT Kommunarbetsgivarna. JAU representerar ungefär en tredjedel av alla anställda inom kommunsektorn. Social- och hälsovårdsbranschens yrkespersoner hör till Unionen, i den ingår bland annat närvårdare, sjukskötare, anstaltsvårdare och avdelningssekreterare.

Jytyförbundet och Jyty Vasa rf fyller 100 år
I år 2018 fyller Jytyförbundet 100 år. För att uppmärksamma detta ordnas olika evenemang och
kampanjer. Jubileumsseminarium, festmottagning och festfullmäktige går av stapeln i Helsingfors
28–30.11.2018. Jyty vill också satsa på samhällsutveckling och inom förbundet tar man tacksamt
emot projektidéer, som förbundet kunde ha intresse av att delta i. Mejla alltså in dina idéer till
ari.sauros@jytyliitto.fi och hjälp förbundet att uppnå positiv synlighet och nå ut till viktiga målgrupper!
Jubileumsårets huvudevenemang Höstdagarna går av stapeln .-9.9.2018 i Tammerfors. Jytys höstdagar riktas till alla Jytymedlemmar. Som ansvarig arrangör för det mångsidiga och digra programmet fungerar Jyty Pirkanmaa ry. Notera detta datum redan nu i din kalender, så att vi kan åka dit i
en större grupp. ”Det är ju bara en gång man fyller 100 år!”. Mer information från fritidskommittén.

Jyty Vasa rf är en av förbundets grundande föreningar och vi firar därmed även vårt eget 100 års
jubileum 13.10.2018. Dessutom ordnas föreningen andra evenemang under jubileumsåret. Önskemål och idéer tas tacksamt emot, du kan kontakta styrelsemedlemmarna om du har bra idéer eller
önskemål. Kontaktuppgifter hittar du på föreningens hemsidor https://vaasa.jytyliitto.net/ samt
som bilaga till denna avis.

Föreningens styrelse, förtroendemän och funktionärer år 2018
Styrelse
Marttina Rahja, ordförande, Vasa kyrkliga samfällighet/Matbanken
Ordinarie medlem

Suppleant

Tarja Mäkitalo, vice ordf. Soster/diavas
Maire Rajala, Personalservice/löner
Tarja Porttila, grundläggande undervisning fi
Seija Paakkinen, Soster/hemservice
Arja Sandvik/Stadsbiblioteket
Gunlög Ingves, Fritidsverket
Lea Sundman, VCS/centrallagret
Tarja Teppo, Hallintopalvelut
Maarit Simelius, Vamia, Krutkällarvägen 2
Raija Porre, VCS
Marita Panttila, Laihela kommun

Päivi Laaksoharju, Soster
Raija Sivula, Ekonomi- och ägarstyrning
Virpi Peräneva, Stadsbiblioteket
Johanna Haapamäki, Soster
Irma Kivisaari, Stadsbiblioteket
Arja Laakso, Soster
Paula Granbacka, VCS
Annikki Korkiavuori, VAMK
Hanna Hattar, VCS
Arja Karhula, Laihela kommun

Förtroendemän
Vasa stad
Huvudförtroendeman
Seija Paakkinen (seija.paakkinen@vaasa.fi)
Vice huvudförtroendeman Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)
Förtroendemän
Maire Rajala (maire.rajala@vaasa.fi)
Tarja Porttila (tarja.porttila@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)
Vasa centralsjukhus
Huvudförtroendeman
Lea Sundman (lea.sundman@vshp.fi)
Vice huvudförtroendeman Agneta Honkala (agneta.honkala@vshp.fi)
Österbottens förbund
Förtroendeman
Vice förtroendeman

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

Vaasan Ammattikorkeakoulu
Förtroendeman
Annikki Korkiavuori (annikki.korkiavuori@vamk.fi)
Vice förtroendeman
Hanna-Leena Raja-aho (hanna-leena.raja-aho@vamk.fi)

Evangeliska Folkhögskolan
Förtroendeman
Camilla Nordblad (camilla@efo.fi)
Laihela
Förtroendeman
Vice förtroendeman

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

Vår förenings funktionärer
Arkivskötare
Medlemssekreterare
Klubbvärdinna
Bokförare
Skolningsansvarig
Ungdomsansvarig
Kassör
Informationskommittén
Fritidskommittén

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

Vi bär ljuset inom oss, vi är starka,
tillsammans är vi ljusstarka.
Låt ljuset synas, låt det lysa
Jyty är bäst på att blåsa bort dina bekymmer.
Hos oss spelar vi schysst,
inget sololir, inget rävspel.
Vi spelar samma melodi.

Ett fantastiskt nytt år 2018!

Jyty Vaasa ry:s styrelse
________________________________________________________________________________
Marttina Rahja, ordförande, marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, medlemsärenden, 06 325 1611, tina.lempinen@vaasa.fi
Seija Paakkinen, hfm, 040 686 1261, seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Sundman, hfm, 06 323 1283, lea.sundman@vshp.fi

