Jytyavisen 3/2016

En sensommarhälsning till alla jytyiter!
Förhoppningsvis har sommaren det myckna regnet till trots varit stärkande och jag hoppas att ni
kunnat ta vara på de solstrålar som då och då tittat fram. Hösten anländer småningom och
Jytyförbundet och föreningen fungerar redan med full kraft och planer smids för den kommande
hösten. Inkommande höst blir en valhöst. På kommande är: förbundsfullmäktigeval (elektronisk
röstning), förbundsstyrelseval (möte för valdistriktet för Västra Finlands område) och föreningens
egna val av förtroendemän (höstmötet).

JYTYFÖRBUNDETS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGEVAL 26.9 – 9.10.2016.
Många förändringar står för dörren i Finland och i Österbotten, varför det är viktigare än någonsin
med arbetstagarnas intressebevakning. I och med Jyty-förbundets nya områdesindelning hör Vasa
till Västra Finlands område, som är en mycket större region än det tidigare Österbotten-området.
Därför är det viktigt att försäkra sig om att Österbotten-området hörs och syns på riksnivå.
Jyty Vasa rf:s kandidat till förbundsfullmäktige är Tarja Mäkitalo, som har lång erfarenhet som avdelningssekreterare och som föreningsaktiv. Vi önskar att varje Jytyit ska rösta på vår förenings
egna kandidat i det kommande valet. Tarjas ”valreklam” finns i slutet av denna avis.
Till förbundsfullmäktige inväljs (1) fullmäktigledamot per varje nytt tusental (1000) arbetskraftsmedlemmar. Till Västra Finlands område kommer man sålunda att få endast 11 förbundsfullmäktigeplatser. Suppleanter som är allmänna (ej längre personliga) väljs per valdistrikt ett antal som
uppgår till hälften av antalet fullmäktigeledamöter, så suppleanter kommer vi alltså att få 5 – 6
stycken. Som förbundsfullmäktige inväljs de, som fått mest röster i valet. Som allmänna suppleanter utnämns de som fått mest röster efter de egentliga fullmäktigeledamöterna, i ordningsföljd
enligt röstantal. Efter valet fastställer förbundsstyrelsen slutresultatet.
Elektronisk röstning med Jässäri-lösenordet
För första gången genomförs Jytyvalet som ett elektroniskt val. Valsystemet är internet-baserat
och lätt att använda. Det går behändigt att rösta antingen via dator, tablett eller mobiltelefon. Det

enda som krävs är en internetanslutning. Röstningstiden börjar 26.9 kl 8.00 och slutar 9.10 kl
20.00. Röstningstiden uppgår alltså till två veckor.
Identifieringen till valsystemet görs på Jytyförbundets sidor med hjälp av personsignum och det
egna lösenordet, samma som när du loggar in dig på Jässäri. Om du inte tidigare har loggat in på
Jässäri eller i valprogrammet, är lösenordet ditt eget efternamn. Medlemskapet måste vara i kraft
för att du ska kunna logga in dig och rösta.
Mer info: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/jytyvaalit/Sivut/default.aspx

I det kommande valet är det alltså ytterst viktigt, att var och en av oss använder sig
av sin rösträtt och röstar – naturligtvis helst på en kandidat från den egna föreningen/tidigare Österbotten-områdets kandidater.

HUR RÖSTAR JAG OCH VAD ÄR JÄSSÄRI?
Du är välkommen med på de infotillfällen som arrangeras av föreningen, där man går igenom det
elektroniska röstningssystemet, bekantar sig med Jässäri och dess fördelar. Det är också möjligt att
rösta under dessa medlemskvällar. Infotillfällenas tidtabell:
27.9. På Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, Y-huset, vån III (Kiuru) kl 15 - 16
3.10. Föreningens klubbrum, Strandgatan 10 D kl 15 – 16
5.10. Styrelsegårdens kafe, Vasaespl. 10 kl 15 - 16
Obs!
Valhemligheten är tryggad och ingen kan se vem man röstat på. Det som man däremot kan se, är
huruvida medlemmen röstat eller ej. För att aktivera medlemmarna till ett högt valdeltagande
lottar Jytyförbundet ut Jopo-cyklar bland de som röstat. Jyty Vasa rf å sin sida vill försäkra sig om
att alla föreningens medlemmar utnyttjar sin rösträtt genom att ge en Jyty-present till alla sina
medlemmar som röstat i förbundsfullmäktigevalet.

FÖRBUNDSSTYRELSEVALET
Förbundsstyrelsens kandidatnominering utförs inom området (Västra Finland) valdistriktsmöte i
oktober. Tillvägagångssättet är det samma som inom Österbotten-området hittills. Val- och
stadgeutskottet gör ett förslag till kandidatnominering enligt medlemsföreningarnas förslag.
Västra Finlands område/valdistrikt får ställa upp två kandidater till egentlig ledamot inom förbundsstyrelsen och om man så önskar, också kandidater till allmänna suppleanter.
Förbundsstyrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Styrelsen ombesörjer bl.a. avtalsoch förhandlingsverksamheten enligt förbundsfullmäktiges beslut, godkänner och säger upp medlemsföreningar, sköter om förbundets egendom och övervakar förbundets ekonomi, förbunds-

verksamhet, informationsverksamhet och utbildningsverksamhet samt gör framställningar till
fullmäktige. En medlem i förbundsstyrelsen måste vara beredd att hugga i och jobba hårt, driva
medlemmarnas intressen, vara upplyst eller intresserad av att ta reda på saker och ting. Målsättningen är jämlikhet och rättvisa.
Man söker fortfarande efter kandidater till förbundsstyrelsen så om du känner att detta kunde
vara något för dig, meddela ditt intresse till Marttina per e-post, marttina.rahja@evl.fi.

FÖRTROENDEMANNAVALET
Jytys förtroendemannaval hålls före utgången av november 2016. I valet väljs huvudförtroendemän, förtroendemän samt deras vicehuvudförtroendemän och viceförtroendemän. Jytys styrelse
har fastställt förtroendemännens mandatperiod till två år, så i valet nu år 2016 väljs förtroendemän för perioden 1.1.2017 - 31.12.2018.
Förtroendemannasystemet är ett samarbetssystem, vars syfte är att övervaka att tjänste- och arbetskollektivavtalen följs, främja en ändamålsenlig, rättvis och snabb behandling och utredning av
konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare/tjänsteinnehavarare samt upprätthålla arbetsfreden. Förtroendemännen tillsätts arbetsgivarvis. Förtroendemannen representerar i huvudsak de
Jyty-medlemmar som är anställda hos samma arbetsgivare som förtroendemannen, ifall ingen
annan överenskommelse finns.
Varje Jyty-medlemsgrupp har rätt att ställa upp kandidater i förtroendemannavalet. Medlemsgruppen/kandidaten meddelar sitt medgivande till att kandidera till valutskottet (arbetsutskottet)
före utgången av det angivna datumet. Röstberättigade i valet är de Jyty-medlemmar, som vid
tidpunkten för valet befinner sig i anställningsförhållande hos arbetsgivaren.
Förtroendemannavalet inom Jyty Vasa rf förverkligas vid höstmötet som hålls i november. Om du
är intresserad av att komma med i verksamheten, ställ upp som kandidat i valet och meddela ditt
intresse till huvudförtroedeman Seija Paakkinen, seija.paakkinen@vaasa.fi, eller om du vill få till
stånd förändringar i den nuvarande förtroendemannaorganisationen så har du nu möjlighet att
påverka. Mera information och noggrannare instruktioner i följande Jyty-avis. Vår förenings nuvarande förtroendemän hittar du på nästa sida.

En frejdig inledning på hösten till er alla!
önskar
styrelsen
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Tina Lempinen (tina.lempinen@vaasa.fi)
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Evangeliska Folkhögskolan
Förtroendeman
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Laihela kommun
Förtroendeman
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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
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Jyty Vasa rf:s kandidat till förbundsfullmäktige
Tarja Mäkitalo

Jag har länge arbetat som avdelningssekreterare, och övervägande delen av min arbetshistoria finns inom
Vasa centralsjukhus, medan jag numera fungerar som avdelningssekreterare i Vasa stads tjänst.
Samarbete och skötsel av gemensamma ärenden ligger mig varmt om hjärtat. Jag har redan i många år
fungerat som aktiv medlem inom Jyty Vasa rf och jag innehar en styrelseplats i Terveydenhuollon Sihteerit
ry. Jag är Jyty Vasa rf:s representant i STTK:s regionkommitté och representerar Terveydenhuollon Sihteerit
ry i Jytyförbundets samkommunssektion.
Nätverkande och att lära sig nya saker är en viktig del av mitt liv. Ärlighet, rättvisa, öppenhet och att
försvara de svagares rättigheter ingår i mina grundvärden.
Mina rötter finns i Kajanaland, därifrån jag en gång i tiderna flyttade till Sverige. Det blev så pass många år i
Sverige, att jag lärde mig flytande svenska. I Österbotten har jag redan hunnit bo ett antal år och jag har
också tillägnat mig den österbottniska orubbligheten och insett vikten av samarbete.

