Jytyavisen 3/2018

Ett imponerande förflutet - en strålande framtid!
Vi fick vänta länge på vårens ankomst, men ett, tu så var våren här nästan över en natt. Och nu har
redan också sommaren anlänt.

Mico Botnia Ab och TeeSe Botnia Ab
Mico Botnia Ab och TeeSe Botnia Ab inledde sin verksamhet 1.5.2018. I Mico Botnias tjänst övergick
från Vasa stad och centralsjukhuset totalt 113 personer och i TeeSe Botnias tjänst övergick över 700
personer. För personalen inom dessa bolag och för våra medlemmar tillämpas Avain-TES kollektivavtalet. Kontaktuppgifterna till alla våra överflyttade medlemmar ändrades i och med bytet av arbetsgivare till formen fornamn.efternamn@micobotnia.fi och fornamn.efternamn@teese.fi. Även
telefonnumren ändrades. Du kommer väl ihåg att meddela om ändringarna i kontaktuppgifterna
till vår förenings medlemssekreterare tina.lempinen@micobotnia.fi

Det är mycket viktigt att du uppdaterar dina medlemsuppgifter också till Jytyförbundet.
När det sker ändringar i uppgifterna måste vi alla och envar komma ihåg att uppdatera de egna
uppgifterna i Jässäri www.jytyliitto.fi -> Jässäri så att bland annat den medlemspost som förbundet
sänder ut ska hitta fram!
I Jässäri, det elektroniska ärendesystemet, kan du:
- Upprätthålla dina kontakt- och andra medlemsuppgifter
- granska vilka förtroende- och organisationsuppdrag som noterats för dig
- granska dina medlemsavgifter och skriva ut medlemsavgiftsfaktura
- anmäla dig till kurser och skolningar
- skicka meddelanden i medlems- och intressebevaknings- samt skolningsärenden
- checka kontaktuppgifterna till din förenings kontaktpersoner
- skriva ut medlemsbevis
Om du vill eller behöver sända personlig e-post till förbundet så rekommenderar Jyty-förbundet att
mejl med konfidentiellt innehåll sänds med så kallad Turvaposti ( https://turvaposti.jytyliitto.fi/index.cgi?recipient=jasenrekisteri@jytyliitto.fi) .

Via Jässäri kan du även anmäla andra ändringar: perioder utan lön, byte av arbetsplats, byte av
förening, när du som studerandemedlem tagit din slutexamen, om du som studerandemedlem arbetar parallellt med studierna eller om du önskat avsluta ditt medlemskap i Jyty. (På finska avisen:
Om du läser detta infoblad via din e-post så kan du bara klicka på den ändringspunkt som är aktuell
så får du närmare anvisningar på skärmen eller också kommer det fram en blankett på skärmen som
du kan fylla i och skicka iväg till Jyty-förbundets medlemsregister med hjälp av LÄHETÄ/SÄND -knappen.

Vår förening kommer från och med hösten att informera via så kallade Yhdistysavain (hemsidorna) och infobladen kommer att hittas där i fortsättningen. Därför är
det viktigt att du kontrollerar att dina kontaktuppgifter är korrekta!
I fortsättningen kommer alltså Avisen och fritidskommitténs infon att sändas till medlemmarna via
hemsidornas producents Yhdistysavain. Det är för vår förening ett förmånligare (gratis) och enklare
alternativ.
Under våren har du per mejl fått en uppmaning att granska dina kontaktuppgifter - på föreningens
hemsida finns en länk https://vaasa.jytyliitto.net/ till MEDLEMSSIDOR/JÄSENSIVUT där du kommer
åt dina egna uppgifter. Ifall du saknar lösenord, sänd ett mejl med rubriken MEDLEMSSIDOR till
adressen jyty.vaasa@gmail.com så sänder vi dig en ny länk för uppdatering av kontaktuppgifterna.
Detta att kontaktuppgifterna är korrekta är en förutsättning för distributionen av infobladen.

Dataskyddsförordning
Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft 25.5.2018 och på grund av denna har man på många
olika håll fäst speciell uppmärksamhet vid datasekretessärenden. Också på Jyty Vasa rf:s hemsida
har det publicerats en dataskyddsredogörelse, där vi informerar om behandlingen av personuppgifter i vår förening. Även Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf upprätthåller ett
medlemsregister för uppbärning av medlemsavgifter, skötsel av intressebevakningsärenden, medlemstjänster och för sammanställning av statistik. Uppgifter gällande medlemsavgifterna ges ut till
skattemyndigheterna. Gällande medlemsuppgifterna ges information till det försäkringsbolag som
tillhandahåller Jytys medlemsförsäkring. Kontaktuppgifter överlåts endast i syfte att marknadsföra
medlemsförmåner. Medlemmen har rätt att förbjuda överlåtandet av kontaktuppgifter.

”Önskebrunn”
På föreningens hemsida finns också en "önskebrunn" där du kan berätta om vilka förslag och önskemål du har gällande föreningens fritidsverksamhet och fritidsaktiviteter. Testa att kasta ett mynt
i brunnen, och din önskan kan kanske gå i uppfyllelse! Ditt önskemäl kan du lämna in via följande
länk: https://vaasa.jytyliitto.net/jasenasiat-medlemsarenden/

Jyty Vasa 100 år - jubileumsfest på Waskia 13.10.2018
Jyty Vasa rf fyller ett helt sekel, och vårt egna jubileum går av stapeln 13.10.2018
på Scandic Waskia i Vasa. Detta är en festtillställning som kommer att gå till historien, vi har begränsat den officiella delen med tal osv. till ett minimum. Istället har
vi valt att satsa på avslappnad och glättig samvaro och som pricken över i:et får vi
njuta av delikat mat. Föreningens styrelsemedlemmar kommer själva att delta i
programmet under kvällen, och det är inte alls omöjligt att vi får se nya och överrraskande talanger
bland våra styrelsemedlemmar! För musiken svarar bland andra Vielä virtaa, ungdomar från
Kuulainstitutet, Miriam Sandhu med orkester och Popvatkain.
POGRAM OCH BUFFET:
17–17.45 Mottagning av hälsningar
18.00 Jyty Vasa rf 100-årsfest
Välkomstord av Marttina Rahja, Jyty Vasa rf:s ordförande
Vasa stads hälsning
Festtal av Maija Pihlajamäki, Jytyförbundets ordförande
Förtjänsttecken

19.30 middag, följande alternativ
Varmrökt havslax
Marinerad feta och oliver
Nöt rostbiff och svartvinbärsgelé
Grönsallad cocktail
Broiler-Ceasarsallad
Fruktig ostsallad
Waskias potatissallad
Husets senapssås
Örtolja
Husets bröd & bredbart pålägg

eller
Örtgratinerad lax
Limemajonnäs
Grisfilé med Calvadossås
Säsongens grönsaker
Gräddpotatis
Dillpotatis
Örtris
Lime-mango-cheesecake
Kaffe / Te

21.00 -> Dansmusik
Jyty Vasa rf:s hundraårsjubileum är ett tillfälle, som det inte löns att missa! Till festen är alla Jyty
Vasa rf:s medlemmar välkomna med avec, dvs, INBJUDAN GÄLLER FÖR TVÅ PERSONER. Klädsel:
mörk kostym. Själva inbjudan postas till alla under början av augusti, men du kan anmäla ditt deltagande redan nu på adressen jyty.vaasa@gmail.com, lägg "Jyty100" som referens. Anmälan tas emot
till och med 15.9.2018.

Varmt välkomna!
________________________________________________________________________________
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

Anmälan till Höstdagarna 7-9.9.2018 fortsätter
- anmälningstiden förlängdes!
Huvudevenemanget under Jytys 100-års festligheter är höstdagarna, som riktas till alla JYTYmedlemmar. På programmet står bl.a motion, tävlingar, presentation av samarbetspartners, rekreation,
musik och framförallt trevligt umgänge tillsammans. Som stjärnuppträdande på lördagkvällen får
vi njuta av Heikki Silvennoinen band och Heikki Hela. Höstdagarna hålls på det vackra Pyynikkiområdet, Pyynikki sommarteater och Hotell Rosendahl.

Från Vasa åker vi tillsammans till Tammerfors för att fira århundratets förbund!
Till det facila priset 50 euro/medlem.
De 40 först anmälda ryms med. Först till kvarn etc!

BINDANDE anmälan till
jyty.vaasa@gmail.com referens: syyspäivät 2018
När du anmäler dig behöver vi följande information, eftersom vi betalar deltagaravgift och festmiddagen för dig:


Förnamn, efternamn, mobiltelefonnummer, e-postadress, gatuadress och postnummer, postanstalt.



Eventuell diet: Laktosfri, glutenfri, mjölkfri, vegetarisk, eller nåt annat, vad?



Önskar du delta i de lekfulla tävlingarna på Pyynikki fältet kl. 10.30 *
o

Vill du delta i aktiviteterna på Varala idrottsinstitut lördag kl. 14–17.30?

o

Motionsgrenarna kl. 14–15

o

Motionsgrenarna kl. 15.30 – 16.30

o

Aktiviteter vid båda klockslagen: Kulturvandring, avgång från Varala, kulturvandring avgång
från Rosendahl, kyrkbåtsrodd, kajakpaddling, ”nedklättring” från klippor och trapetshopp, jättens stege och korgklättring, kettlebell och stretsching, motionsboxning och stretching, lavadansjumpa och stretching, funktionsträning på gym eller latinodansjumpa och stretching.

o

Motionsgrenarna kl. 14 – 17.30 Flowpark (tillkommer avgift på 25 €) eller beachvolley (Pyynikki strand)



Bastubad i strandbastun är möjligt kl. 14–15.30 eller 16–17.30 (välj klockslaget och meddela)

För 50 euro får du:


2 nätter på Nokias badhotell Eden (fre-sö med frukost



Buss-transport (exaktare tidtabell meddelas senare)
o

Avfärd fredag 7.9. från Vasa stadshus – Nokia Eden

o

På lördag transport till Pyynikki/Tammerfors (festplatsen) och tillbaka till hotellet

o

På söndag åker vi enligt överenskommelse via Ikea i Tammerfors tillbaka till Vasa

o

Alla deltagare får när de anmäler sig vid infopunkten i Tammerfors ett survival-kit för höstdagarna.

o

Deltagaravgift samt lördagens kvällsfest, som betalas för dig, inkluderar:


På Pyynikki idrottsplats finns lekfulla tävlingar, presentation av samarbetspartners,
musik och trevlig samvaro. Fältlunch.



På eftermiddagen drar idrottsinstruktörerna vid Vara idrottsinstitut programmet:
bl.a. ”nedklättring” från klippor, latinodansjumpa och kulturvandring i Pyynikkis miljöer. I Varala kan man även bada bastu och simma.



På kvällen via ”terrass-date” åker vi till Pyynikki sommarteater för att fira det 100åriga förbundet. På Pyynikki uppträder Heikki Silvennoinen band + Heikki Hela. I
festligheterna deltar även en mängd tammerfors-musiker, som offentliggörs under
våren. På Hotell Rosendahls nattklubb Joselin underhåller Olli Kärki band.

Välkommen!

En relaxande sommar till er alla!
önskar Jyty Vasa rf:s styrelse
Vi bär ljuset inom oss, vi är starka,
tillsammans är vi ljusstarka.
Låt ljuset synas, låt det lysa
Jyty är bäst på att blåsa väck dina bekymmer.

