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YHDISTYKSEN PÄÄLUOTTAMUSMIES
Yhdistyksemme pitkäaikainen pääluottamusmies (Vaasan kaupunki) Anja Somppi on
siirtynyt viettämään eläkepäiviä 1.5.2014 lukien. Hänen tilalleen on nimetty varapääluottamusmiehenä toiminut Seija Paakkinen. Seijan tavoittaa email. osoitteesta seija.paakkinen@vaasa.fi tai puh. 040-6861261

MITEN TOIMIA TYÖPAIKALLA ONGELMATILANTEESSA?
Lähin kontaktihenkilösi ongelmatilanteissa on työpaikallasi toimiva Jytyn luottamusmies.
 Keskustele ensin asiasta esimiehesi kanssa.
 Jos esimiehesi ei voi auttaa tai teillä on erilaiset näkemykset asiasta, ota yhteys
luottamusmieheesi.
 Mikäli asiaa ei saada korjattua, ota yhteys yhdistyksen pääluottamusmieheen.

JYTY VAASA SPONSOROI
Jyty Vaasa ry sponsoroi jäseniään max. 20 euroa/hlöä osallistumismaksusta Lady Runiin 10.6.2014 ja Vaasan Marssiin 8.-10.8.2014 kuittia vastaan. Ota yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan Riitta-Liisa Korpeen emai. riitta-liisa.korpi@vaasa.fi ja sovi
toimintatavasta. Riitta-Liisa tarvitsee nimesi, pankkitilisinumeron ja kuitin maksetusta
osallistumismaksusta.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA
Jytyliitto Helsingistä on haastanut paikallisyhdistykset mittavaan jäsenhankintakampanjaan. Jyty Vaasa on mukana kampanjassa. Jäsenhankintakampanja kestää 1.6. –
31.12.2014.
Jos sinulla on ideoita jäsenhankintaan tai toivot että yhdistyksemme/liiton edustajat tulisivat käymään työpaikallasi päiväkahvin merkeissä (Jyty maksaa kahvin ja kahvipullan). Kahvitteluun voivat osallistua myös työkaverisi. Ota yhteyttä yhdistyksemme
puheenjohtaja Marttina Rahjaan emai. marttina.rahja@evl.fi tai varapuheenjohtaja
Tarja Mäkitaloon emai. tarja.makitalo@vaasa.fi ja kerro ajatuksistasi ja toiveistasi.

Jokaiselle uudelle jäsenelle 14.5.2014 lukien on luvassa 30 euron lahjakortti Studio
Tickettiin.

JYTYN JÄSENTUTKIMUS
Jytyliitto teettää jäsenkyselyn työhyvinvointiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvistä
asioista. Koetko työn imua? Millaisia työajan joustoja sinulla on käytössä? Mikä saa
sinut motivoitumaan työssäsi? Miten jaksat?
Toivomme, että Sinulla on hetki aikaa vastata kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie aikaasi noin 5-10 min.
Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan pääpalkintona taulutietokone sekä
10 kpl Jytyn tuotepalkintoja. Pääset osallistumaan arvontaan täyttämällä kyselyn lopussa erillisen yhteystietolomakkeen. Kyselyvastauksia ja vastaajia ei pystytä yhdistämään toisiinsa, joten vastaaminen tapahtuu anonyymisti.
Kyselytuloksia julkaistaan heinäkuussa SuomiArena-tilaisuuden yhteydessä sekä alkusyksystä jatkuvan Keneen Sinä luotat-kampanjan yhteydessä. Vastausaikaa on 31.5.
asti.
Vastausohjeet:
Pääset
vastaamaan
kyselyyn
oheisen
sähköisen
kyselylinkin
kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/714EE6B1FE621A41.par Kiitos jo etukäteen
osallistumisestasi! Lisätietoja kyselystä: työmarkkinatutkija Mari Huuhtanen mari.huuhtanen (ät) jytyliitto.fi

Marttina Rahja, puheenjohtaja/ordförande, email marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, jäsenasiat/medlemsärenden, puh/tfn 06-325 1611,
email tina.lempinen@vaasa.fi
Seija Paakkinen, plm/huvudförtroendeman, puh/tfn 040-6861261
email seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Sundman, plm/huvudförtroendeman, puh/tfn 06-323 1283, email lea.sundman@vshp.fi

