Jytyaviisi 3/2018

Vaikuttava menneisyys – valoisa tulevaisuus!
Kevään saapumista odotettiin pitkään, mutta vihdoin kevät koitti melkein yhdessä yössä. Nyt ollaankin jo kesäkaudella.

Mico Botnia Oy ja TeeSe Botnia Oy
Mico Botnia Oy ja TeeSe Botnia Oy aloittivat toimintansa 1.5.2018. Mico Botniaan siirtyi Vaasan
kaupungin ja keskussairaalan henkilökunnasta 113 henkilöä ja TeeSe Botniaan siirtyi yli 700 henkilöä. Yhtiöissä oleviin työntekijöihin ja yhdistyksemme jäseniin noudatetaan Avaintesia. Kaikkien siirtyvien jäsentemme yhteystiedot muuttuivat siirtymisen yhteydessä; sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@micobotnia.fi ja etunimi.sukunimi@teese.fi. Luonnollisesti myös puhelinnumerot
muuttuivat. Ilmoitathan muuttuneet henkilötietosi yhdistyksemme jäsensihteerille tina.lempinen@micobotnia.fi.

Myös Jytyliitossa olevien jäsentietojesi päivitys on tärkeää
Tietojen muuttuessa kaikkien meidän on hyvä muistaa päivittää myös omat tietomme Jässäriin
(www.jytyliitto.fi > Jässäri), jotta mm. liiton lähettämä jäsenposti löytää perille. Jässärissä, sähköisessä asiointijärjestelmässä voit:








Ylläpitää yhteys- ja muita jäsenyystietojasi
Tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtäväsi
Tarkastella jäsenmaksutietojasi ja tulostaa jäsenmaksulaskun
Ilmoittautua kursseille
Lähettää viestiä jäsenyys- ja jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista
Katsoa yhdistyksesi yhteyshenkilöiden yhteystiedot
Voit tulostaa jäsenyystodistuksen

Jos haluat tai sinun tarvitsee lähettää liittoon henkilökohtaista sähköpostia. Jytyliitto suosittelee,
että luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostiviestit lähetetään Turvapostilla (jos luet tämän
tiedotteen s-postilla, voit vain klikata vihreällä olevaa sanaa Turvaposti ja avata linkin esille tulleiden
ohjeiden mukaisesti. Näin pääset suoraan turvapostin lähetyssivulle).

Jässärin kautta voit myös ilmoittaa muista muutoksista: Palkaton aika, Eläkkeelle jäänti, Työpaikan
vaihto, Yhdistyksen vaihto, Opiskelijajäsenen valmistuminen, Opiskelijajäsenen ilmoitus työskentelystä opintojen ohella tai Eroaminen. Jos luet tämän tiedotteen s-postilla, voit vain klikata tarvitsemaasi muutoskohtaan, niin saat lisäohjeet tai näytölle ilmestyy lomake, joka sinun tulee täyttää ja
lähettää jytyliiton jäsenrekisteriin LÄHETÄ -painikkeesta.

Yhdistyksen tiedottaminen siirtyy syksyllä Yhdistysavaimen (kotisivujen) kautta
jaettaviin tiedotteisiin, tarkistathan yhteystietosi!
Jatkossa yhdistyksen Aviisi ja vapaa-aikatoimikunnan tiedotteet lähetetään kotisivupalvelujen tuottajan Yhdistysavaimen kautta. Se on yhdistykselle edullinen (maksuton) ja vaivattomampi tapa.
Tiedotteet tulevat myös kotisivuille luettavaksi. Pyrimme kokonaan Yhdistysavaimen kautta toimitettaviin tiedotteisiin, myös paperitiedotteen vastaanottajille.
Olet saanut sähköpostiisi kevään aikana yhteystietojen tarkistamispyynnön - yhdistyksen kotisivuilla https://vaasa.jytyliitto.net/ on linkki JÄSENSIVUT, joista pääset omiin tietoihisi. Mikäli tunnus
puuttuu laita viesti otsikolla "Jäsensivut" sähköpostiin jyty.vaasa@gmail.com - toimitamme uuden
linkin yhteystietojen päivittämistä varten. Kunnossa olevat yhteystiedot (sähköpostiosoite/osoite)
on edellytys tiedotteiden toimittamiselle.

Tietosuoja-asetus
Tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018, minkä vuoksi tietosuoja-asioihin on kiinnitetty monilla tahoilla erityistä huomiota. Jyty Vaasa ry:n kotisivuillekin (www.vaasa.jytyliitto.net) on ilmestynyt tietosuojaseloste, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä yhdistyksessämme.
Myös Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry pitää yllä jäsenrekisteriä jäsenmaksujen perintää, edunvalvonta-asioiden hoitamista, jäsenpalveluja ja tilastotietojen kokoamista varten. Tietoja luovutetaan jäsenmaksujen osalta verottajalle ja jäsentietojen osalta Jytyn jäsenvakuutuksen
toimittavalle vakuutusyhtiölle. Yhteystietoja luovutetaan vain jäsenetujen markkinointiin. Jäsen
voi halutessaan kieltää tietojen luovuttamisen.

”Toivomuskaivo”
Yhdistyksen kotisivuilla on myös ”toivomuskaivo”, jossa voit kertoa toiveitasi yhdistyksen järjestämään vapaa-ajan toimintaan. Heitäpä lanttisi kaivoon, toiveesi saattaa toteutua! Toivomuksesi voit
jättää seuraavan linkin kautta: https://vaasa.jytyliitto.net/jasenasiat-medlemsarenden/

Jyty Vaasa 100 vuotta – juhla 13.10. Waskiassa
Jyty Vaasa ry:llä on myös ”sata lasissa” ja meidän omaa 100-vuotisjuhlaan vietetään 13.10.2018 Scandic Waskiassa Vaasassa. Juhlasta tulee ikimuistoisen upea,
ns. pönötysosio on hyvin pieni, suuremmassa osassa on iloisen rento yhdessäolo
herkullisen ruoan kera. Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat illan ohjelmaan, saattaapa olla, että monista löytyy yllättäviäkin kykyjä! Musiikista vastaa: mm. Vielä virtaa,
Kuulaopiston nuoret, Miriam Sandhu & orkesteri ja Popvatkain.
OHJELMA JA BUFFE:
17–17.45 Tervehdysten vastaanotto
18.00 Jyty Vaasa ry 100 vuotta-juhla
Tervetuloa, Marttina Rahja, Jyty Vaasa ry puheenjohtaja
Vaasan kaupungin tervehdys
Juhlapuhe Maija Pihlajamäki, Jytyliiton puheenjohtaja
Ansiomerkit

19.30 illallisvaihtoehdot
Lämminsavustettua merilohta
Marinoitua fetaa ja oliiveja
Naudan paahtopaistia ja
mustaherukkahyytelöä
Vihersalaatti cocktail
Kana-Ceasarsalaattia
Hedelmäinen juustosalaatti
Waskian perunasalaatti
Talon sinappikastiketta
Yrttiöljyä
Talon leipä & levite

tai
Yrttikuorrutettua lohta,
Limemajoneesi
Porsaanfilettä Calvadoskastikkeella
Kauden vihannekset
Kermaperunaa
Tilliperunaa
Yrttiriisiä
Lime-mangojuustokakku
Kahvi / Tee

21.00 -> Tanssimusiikkia
Jyty Vaasa ry:n 100-vuotisjuhla on tilaisuus, jota ei kannata jättää väliin, juhlaan ovat tervetulleita
kaikki Jyty Vaasa ry:n jäsenet + avec eli KUTSU KAHDELLE, Pukukoodi: Tumma puku. Itse kutsu postitetaan kaikille elokuun alkupuolella, mutta ilmoittautua saa jo nyt osoitteessa
jyty.vaasa@gmail.com viite: Jyty 100. Ilmoittautumisia vastaanotetaan 15.9.2018 asti.

Tervetuloa!
________________________________________________________________________________
Marttina Rahja, puheenjohtaja, marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, jäsenasiat, tina.lempinen@micobotnia.fi
Seija Paakkinen, plm, 040 686 1261, seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Martin-Storbacka, plm, 06 323 1283, lea.sundman@vshp.fi

Ilmoittautuminen Syyspäiville 7.-9.9.2018
jatkuu - saimme lisäaikaa!!!
Jytyn 100-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma on syyspäivät, joka suunnataan kaikille JYTYN jäsenille. Ohjelmassa on mm. liikuntaa, kisailuja, yhteistyökumppaneiden esittelyjä, virkistäytymistä,
musiikkia ja ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa. Lauantai-illan tähtiesiintyjinä nähdään Heikki
Silvennoinen band ja Heikki Hela. Tapahtumapaikkoina ovat kaunis Pyynikin alue, Pyynikin kesäteatteri ja Hotelli Rosendahl.

Lähdetään porukalla Tampereelle juhlistamaan
vuosisadan liittoa!
Hinta vain 50 euroa/jäsen.
40 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.

Saadaksesi alennuksen SITOVA ilmoittautuminen
jyty.vaasa@gmail.com viite: syyspäivät 2018
Ilmoittautuessasi tarvitsemme seuraavat tiedot,
koska maksamme osallistumismaksun ja juhlaillallisen puolestasi.


Etunimi, sukunimi, matkapuhelinnumero, s-postiosoite, katuosoite ja postinumero, postitoimipaikka.



Ruokavaliot: Laktoositon, gluteeniton, maidoton, kasvisruoka, joku muu, mikä?



Haluatko osallistua Pyynikin kentän leikkimielisiin kisailuihin klo 10.30 *
o

Haluatko osallistua Varalan Urheiluopiston aktiviteetteihin la klo 14–17.30?

o

Liikuntalajit klo 14–15

o

Liikuntalajit klo 15.30 – 16.30

o

Aktiviteetit molemmissa: Kulttuurikävely lähtö Varala, kulttuurikävely lähtö Rosendahl, kirkkovenesoutu, melonta kajakeilla, kallioilta laskeutuminen ja trapetsihyppy, jättiläisen tikkaat
ja korikiipeily, kahvakuula ja venyttely, kuntonyrkkeily ja venyttely, lavis ja venyttely, toiminnallinen kuntosali tai lattari ja venyttely

o


Liikuntalajit klo 14 – 17.30 Flowpark (lisämaksu 25 €) tai beachvolley (Pyynikin ranta)

Saunominen rantasaunalla on mahdollista klo 14–15.30 tai 16–17.30 (ilmoita kumpi ajankohta)

50 eurolla saat:


2 yötä Nokian kylpylähotelli Edenissä (pe-su) aamupaloineen



Linja-autokuljetukset (tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin):
o

Lähtö on perjantaina 7.9. Vaasan kaupungintalon edestä – Nokia Edeniin

o

Lauantaina on kuljetus Tampereen Pyynikkiin (juhlapaikka) ja sieltä takaisin hotelliin

o

Sunnuntaina lähdetään sovitusti Tampereen Ikean kautta kohti Vaasaa

o

Jokainen osallistuja saa Tampereella infopisteeseen ilmoittautuessaan syyspäivien selviytymispaketin.

o

Osallistumismaksu sekä lauantain iltajuhla, joka on maksettu puolestasi sisältää:


Pyynikin urheilukentällä on leikkimielistä kisailua, yhteistyökumppaneiden esittelyä,
musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. Kenttälounas.



Iltapäivällä Varalan urheiluopistolla liikutaan liikunnanohjaajien vetämänä: mm. kalliolaskeutumista, lattareita ja kulttuurikävelyä Pyynikin maisemissa. Varalassa pääsee
myös saunomaan ja uimaan.



Illalla ”terassitreffien” kautta lähdetään juhlimaan 100-vuotiasta liittoa Pyynikin kesäteatterille. Pyynikillä esiintyvät Heikki Silvennoinen band + Heikki Hela. Mukana on
myös joukko muita tamperelaisia muusikoita, jotka julkistetaan kevään aikana. Hotelli Rosendahlin yökerho Joselin’sissa Olli Kärjen bändi tanssittaa ja viihdyttää.

Tervetuloa Tampereelle!

Leppoisaa kesää kaikille!
toivottaa Jyty Vaasa ry:n hallitus
Meissä on valoa, meissä on voimaa,
yhdessä meissä on valovoimaa.
Annetaan sen näkyä, annetaan sen loistaa
Jyty on parasta, se huolesi voi poistaa.

