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FÖRENINGENS HUVUDFÖRTROENDEMAN
Vår förenings mångåriga huvudförtroendeman (Vasa stad) Anja Somppi har gått i
pension från och med 1.5.2014. Som Anjas efterträdare på huvudförtroendemannaposten har utnämnts vicehuvudförtroendeman Seija Paakkinen. Seija kan nås per mejl på
adress seija.paakkinen@vaasa.fi eller tel. 040-6861261

HUR AGERA I PROBLEMSITUATIONER PÅ ARBETSPLATSEN?
I problemsituationer är din närmaste kontaktperson den Jyty-förtroendeman som finns
på din arbetsplats.
 Diskutera först ärendet med din förman.
 Om din förman inte kan hjälpa eller om ni har olika synsätt på ärendet, kontakta då
din förtroendeman.
 Ifall man inte lyckas hitta någon lösning på ärendet, kontakta då din förenings huvudförtroendeman.

JYTY VASA SPONSORERAR
Jyty Vasa rf sponsorerar sina medlemmar med genom att betala max 20 euro/person
av deltagaravgiften i Lady Run 10.6.2014 och Vasa Marsch 8 – 10.8.2014. Betalning
görs mot uppvisande av kvitto på betald deltagaravgift. Kontakta föreningens kassör
Riitta-Liisa Korpi e-mail riitta-liisa.korpi@vaasa.fi och kom närmare överens om hur
ni gör. Riitta-Liisa behöver ditt namn, ditt bankkontonummer och kvitto över betald
deltagaravgift.

MEDLEMSREKRYTERINGSKAMPANJ
Jytyförbundet från Helsingfors har utmanat lokalföreningarna i en omfattande medlemsrekryteringskampanj. Jyty Vasa deltar i kampanjen som pågår under tiden 1.6 –
31.12.2014.
Om du har idéer gällande medlemsrekryteringen eller önskar att representanter för vår
förening/förbund skulle komma till din arbetsplats med kaffe och kaka (Jyty bekostar
kaffet och kaffebrödet). Även din arbetskamrat kan delta i kaffetillfället. Kontakta vår
förenings ordförande Marttina Rahja, e-mail marttina.rahja@evl.fi eller viceordföran-

de Tarja Mäkitalo, e-mail tarja.makitalo@vaasa.fi och berätta om dina funderingar
och önskemål. Varje ny medlem som ansluter sig från och med 14.5.2014 får ett presentkort på 30 euro till Studio Ticket.

JYTYS MEDLEMSUNDERSÖKNING
Jytyförbundet utför en medlemsenkät gällande arbetsvälmåendet och ärenden i anslutning till allmänt välbefinnande. Känner du flow i ditt arbete? Hurudana flexibla arbetstidsarrangemang har du möjlighet att använda? Vad motiverar dig i ditt arbete?
Vad får dig att orka?
Vi hoppas att du tar dig tid att besvara enkäten, det tar ca 5 – 10 minuter av din tid.
Bland alla som svarat på enkäten utlottas som huvudpris en tablettdator samt 10 st
Jyty-produktpaket. Du deltar i utlottningen genom att fylla i dina kontaktuppgifter på
blanketten i slutet av enkäten. Det går inte att identifiera de som deltagit i enkäten med
hjälp av kontaktuppgiftsblanketten, så du svarar helt anonymt på frågorna.
Resultaten av enkäten offentliggörs i juli i samband med SuomiArena-tillfället samt i
början av hösten i samband med den pågående ”Vem litar du på?” – kampanjen.
Svarstiden utgår 31.5.2014.
Anvisningar för enkätdeltagande:
Du kommer åt enkäten med hjälp av följande elektroniska länk:
https://www.webropolsurveys.com/S/714EE6B1FE621A41.par Vi tackar dig redan
på förhand för ditt deltagande! Mera information fås av arbetsmarknadsforskare Mari
Huuhtanen på adress mari.huuhtanen@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

