Jytyavisen 2/2016

Sommarhälsningar till alla jytyiter!
JYTYFÖRBUNDETS nya valsystem samt direktiv för stadgarna och regionverksamheten
Jytyförbundet fattade beslut om en ny regionindelning. Finland indelas nu i fyra områden: Norra
Finlands område, Södra Finlands område, Östra Finlands område samt Västra Finlands område.
I det nyinrättade Västra Finlands område ingår alla föreningen som tidigare ingick i Österbottenregionen, nästa alla föreningen inom gamla Tavastland och Mellersta Finland samt dessutom alla
föreningar inom Satakunda och Åland. Detta innebär, att Österbottens region (dit vår förening
hört) upphör att existera från och med 31.12.2016.
Förbundsfullmäktiges vårmöte 17 – 18.5.2016 godkände det nya valsystemet samt förändringarna i stadgar och regionverksamheten
Det nya valsystemet, stadgeändringarna och ändringarna i regionindelningen inverkar på det sätt
man i fortsättningen väljer Jytyförbundets förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsens medlemmar. I framtiden kommer förändringarna även att innebära att vi inom gamla Österbotten regionen får vara ännu aktivare för att göra vår röst hörd och för att de österbottniska specialförhållandena pga svenskspråkigheten ska beaktas även i fortsättningen.
Till förbundsfullmäktige inväljs en (1) fullmäktig per varje tusental (1000) arbetskraftsmedlemmar.
I Jytyförbundet fanns 31.12.2015 sammanlagt 42 596 arbetskraftsmedlemmar, och baserat på
detta kommer förbundsfullmäktiges ledamotsantal att uppgå till 42 personer. Antalet ledamoter
inom förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen kommer att sjunka drastiskt. I nuläget finns 66
ledamoter inom förbundsfullmäktige och de har alla två personliga suppleanter.
Inom Västra Finlands region kommer det att finnas endast 11 st förbundsfullmäktigeplatser. Allmänna suppleanter kommer att väljas inom valdistrikten, till ett antal som uppgår till hälften av
ledamöternas antal, vilket innebär att vi kommer att få 5 – 6 suppleantplatser. Till förbundsfullmäktige väljs de, som i valet fått största antalet röster. Som allmänna suppleanter väljs de som i
valet fått mest röster EFTER de egentliga ledamöterna, i den ordningsföljd som antalet röster berättigar dem till. Efter valet fastställer förbundsstyrelsen resultatet.

Till förbundsstyrelsen igen väljs 11 egentliga medlemmar och för dem 4 allmänna suppleanter. I
nuläget sköts förbundsstyrelsens uppgifter av en 14-mannastyrelse, där alla har två personliga
suppleanter.
Kandidatuppställningen till förbundsstyrelsen genomförs vid regionens (Västra Finlands) valdistriktsmöte. Förfaringssättet är det samma som inom Österbotten-regionen i nuläget. Val- och
stadgeutskottet uppgör ett förslag till kandidatuppställning baserat på medlemsföreningarnas förslag. Västra Finlands region/valdistrikt får ställa upp 2 kandidater till plats som förbundsstyrelsens
egentliga medlem och om man så önskar, också kandidater till allmänna suppleanter.
Kandidatrekryteringen har redan kört igång
Man har bett föreningarna inom Österbotten-regionen att fundera på och föreslå goda kandidater
inför valen till förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen. Regionkansliet behöver få in kandidaternas namn senast 31.7.2016, varefter en lista på områdets alla kandidater sänds till föreningarna. Den slutgiltiga kandidatnomineringen till fullmäktigevalet avslutas 16.9. kl 12. Samma dag fastställs kandidatlistan vid förbundsstyrelsens möte.
Valet av förbundsfullmäktige förverkligas genom direkt val under perioden 26.9. – 9.10.2016. Alla
röstberättigade (arbetande) medlem har rätt att rösta elektroniskt med sin personliga kod. Varje
medlem har en röst i valet.

I de kommande valen är det extremt viktigt, att var och en av oss
använder sin rösträtt och röstar – naturligtvis helst på en kandidat från den egna föreningen/gamla Österbotten-regionen.

Annat aktuellt
Vårmöte 26.4.2016
Jyty Vasa rf:s vårmöte hölls på Loftet i Konsulinnans kammare 26.4.2016. Tack till alla er som deltog, det är alltid roligt att få träffa föreningens medlemmar och höra nyheter från många olika
håll!
Protokollet finns att läsas på föreningens hemsida:
http://vaasa.jytyliitto.net/yhdistys-forening/kevat-ja-syyskokoukset-var-och-h/.
Reformen inom stödfunktionerna och samarbetsförhandlingar
Reformen av stödfunktionerna och samarbetsförhandlingarna inom Vasa stad fortgår. Ibland syns
reformen endast litet i det praktiska arbetet, medan reformen ibland kan vara väldigt konkret. För
en del är reformen välkommen, medan andra åter helst hade fortsatt på samma sätt som hittills.
Det löns att hålla i minnet, att arbetstagaren har rätt att ta med sig förtroendemannen till varje
förhandling som rör arbetet, om inte annat så som ett stöd för minnet. På sista sidan finns en förteckning över förtroendemännen.

Övertidsarbete, arbetslistor och beaktande av lovade ledigheter
Om/när du är tvungen att lämna på övertidsarbete på order av förmannen, har du rätt till övertidsersättning. Inom Vasa stads personalförvaltning har det utarbetats en blankett för detta ändamål. Arbetsgivaren och arbetstagaren fyller tillsammans i blanketten, där man ska anteckna
huruvida arbetstagaren vill ha övertidsersättningen i ledig tid (timme mot timme), eller ersättning
för övertidsarbete enligt AKTA. Arbetsgivaren undertecknar blanketten. Det här är en förutsättning för att ersättning för övertidsarbete ska kunna utbetalas. Det är möjligt att fylla i blanketten i
efterhand (när behovet av övertid uppstår kvällstid eller under veckoslut).
Anhållan om semester- eller tjänst/arbetsledighet ska göras i WebTallennus i så tidigt skede som
möjligt, så att förmannen kan godkänna anhållan och frånvaron kan beaktas när arbetslistan uppgörs. Även en muntligen överenskommen ledighet ska anhållas i WebTallennus i tillräckligt god tid,
så att detta kan beaktas som en planerad frånvaro. Det löns aldrig att pruta på flexibiliteten inom
samarbetet.

Föreningen sponsorerar
Vasa Marsch 12 – 14.8.2016
Vi deltar i Vasa marsch som en grupp med namnet ”Jyty Vasa”. Deltagarantalet måste uppgå till
minst 5 personer, för att vi ska kunna få den rabatt som är riktad till arbetsplatser. Osallistujia tulee olla vähintään viisi henkilöä, jotta saamme ryhmäalennuksen, joka on suunnattu työpaikoille.
Då man deltar som en grupp är priset 10€/en dag och 20€ för 2 – 3 dagar. Ingen behöver binda sig
till någon viss rutt för någon viss dag, man kan fatta beslut om rutten till och med först på marschdagen. Det endagskort som vi får när vi anmäler oss som en grupp, kan ändras till ett 2 – 3 dagars
kort genom att betala till 10€. Ifall ditt deltagande i marschrutterna kräver tilläggsbetalning, står
deltagaren själv för mellankostnaden.
Anmäl ditt deltagande senast 24.7 till Irma Kivisaari:
irma.kivisaari@vaasa.fi.
Föreningen sponsorerar medlemmar som deltar i Vasa Marsch med 10€/person. Om du vill delta
endast i skärgårdsrutten fre 12.8, så sponsorerar föreningen ditt deltagande med 10€.
Alla Jyty Vasa medlemmar som deltar i Vasa Marsch får en gul reflexväst med logga.

Tack till Anja!
Anja Sundström fungerade länge och förtjänstfullt inom Jyty Vasa rf:s styrelse och inom underavdelningen vid centralsjukhus. Anja var även avdelning E5:s hjärta och själ. 3.5.2016 avgick hon med
pension och njuter nu av pensionärslivets många, långa och lediga dagar. Stort tack till dig för din
värdefulla arbetsinsats för allas väl.

Solig och varm sommar till er alla!
ö. Styrelsen

YHDISTYKSEMME LUOTTAMUSMIEHET

Vasa stad
Huvudförtroendeman
Vice huvudförtroendeman

Seija Paakkinen (seija.paakkinen@vaasa.fi)
Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)

Förtroendeman
Förtroendeman
Förtroendeman

Riitta-Liisa Korpi (riitta-liisa.korpi@vaasa.fi)
Tarja Porttila (tarja.porttila@vaasa.fi)
Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)

Vasa centralsjukhus
Huvudförtroendeman
Vice huvudförtroendeman

Lea Sundman (lea.sundman@vshp.fi)
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
vice förtroendeman

Annikki Korkiavuori (annikki.korkiavuori@vamk.fi)
Hanna-Leena Raja-aho
(hanna-leena.raja-aho@vamk.fi)

Evangeliska Folkhögskolan
Förtroendeman

Camilla Nordblad (camilla@efo.fi)

Laihela kommun
Förtroendeman

Liisa Nikkilä (liisa.nikkila@laihia.fi)

Marttina Rahja, ordförande, marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, medlemsärenden, 06 325 1611, tina.lempinen@vaasa.fi
Seija Paakkinen, huvudförtroendeman, 040 686 1261, seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Sundman huvudförtroendeman, 06 323 1283, lea.sundman@vshp.fi

