Jytyaviisi 3/2016

Loppukesän tervehdys kaikille jytyläisille!
Toivottavasti kesä on melko runsaista sateistaan huolimatta ollut voimaannuttava ja että silloin
tällöin esiin pilkistäneet auringonsäteet on saatu talteen. Syksy saapuu hiljalleen ja Jytyliitto ja yhdistys toimivat jo ”täydellä höyryllä” tulevaa syksyä suunnitellen. Syksystä tulee vaalisyksy. Tulossa
ovat: liittovaltuustovaalit (sähköinen äänestys), liittohallitusvaalit (Länsi-Suomen alueen vaalipiirin
kokous) ja yhdistyksen omat luottamusmiesvaalit (syyskokous).

JYTYLIITON LIITTOVALTUUSTOVAALIT 26.9. – 9.10.2016.
Monia muutoksia on Suomessa ja Pohjanmaalla meneillään, minkä vuoksi työntekijöiden edunvalvonnan merkitys on tärkeämpää kuin koskaan. Jytyliiton uuden aluejaon myötä Vaasa kuuluu Länsi-Suomen alueeseen, joka on huomattavasti suurempi alue kuin entinen Pohjanmaa. Tämän
vuoksi Pohjanmaan alueen kuuluvuus ja näkyvyys valtakunnallisesti täytyy turvata.
Jyty Vaasa ry:n ehdokas liittovaltuustoon on Tarja Mäkitalo, jolla on pitkä työkokemus osastonsihteerinä ja yhdistysaktiivina. Toivomme jokaisen jytyläisen äänestävän oman yhdistyksen ehdokasta
tulevissa vaaleissa. Tarjan ”vaalimainos” on tiedotteen lopussa.
Liittovaltuustoon valitaan yksi (1) valtuutettu alkavaa tuhatta (1000) työvoimajäsentä kohden.
Länsi-Suomen alueelle liittovaltuustopaikkoja on tulossa vain 11. Yleisvarajäseniä valitaan vaalipiireittäin puolet valittujen valtuutettujen määrästä eli niitä saadaan 5-6. Liittovaltuutetuiksi valitaan
ne, jota ovat vaalissa saaneet eniten ääniä. Yleisvarajäseniksi valitaan varsinaisten valtuutettujen
jälkeen eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Vaalin jälkeen liittohallitus
vahvistaa lopputuloksen.
Sähköinen äänestys Jässärin tunnuksilla
Äänestäminen Jytyvaaleissa tapahtuu ensimmäistä kertaa sähköisen vaalijärjestelmän kautta. Vaalijärjestelmä on internet-selainpohjainen ja helppokäyttöinen. Äänestäminen onnistuu kätevästi
tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. Ainut vaatimus on internet-yhteys. Äänestysaika
alkaa 26.9. klo 8.00 ja päättyy 9.10. klo 20.00. Äänestysaika on kaksi viikkoa.

Tunnistautuminen vaalijärjestelmään tehdään Jytyliiton sivuilla henkilötunnuksen ja oman salasanan avulla, samoin kuin Jytyn Jässäriin kirjauduttaessa. Jos et ole aiemmin kirjautunut Jässäriin tai
vaalijärjestelmään, on salasana sukunimesi. Jäsenyyden on oltava voimassa, jotta voi kirjautua
järjestelmään ja äänestää.
Lisätietoa Jytyliiton sivuilta: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/jytyvaalit/Sivut/default.aspx

Tulevissa vaaleissa on siis erittäin tärkeää, että jokainen meistä käyttää omaa äänioikeuttaan ja äänestää – mieluiten tietysti oman yhdistyksen/entisen Pohjanmaan
alueen ehdokkaita.

MITEN SITTEN ÄÄNESTÄN JA MIKÄ ON JÄSSÄRI?
Olet tervetullut yhdistyksen järjestämiin infotilaisuuksiin, joissa läpikäydään sähköinen äänestäminen, tutustutaan Jässäriin ja sen hyötyihin. Jäsenilloissa on mahdollisuus myös äänestää. Infotilaisuudet:
27.9. VKS:ssa, Hietalahdenkatu 2-4, Y-talo III-kerros (Kiuru) klo 15 - 16
3.10. Yhdistyksen kerhohuone, Rantakatu 10 D klo 15 – 16
5.10. Hallintotalon kahvila, Vaasanp. 10 klo 15 - 16
Huom!
Vaalisalaisuus on turvattu, eikä kukaan pysty näkemään ketä kukin on äänestänyt. Se, että onko
jäsen äänestänyt vai ei, voidaan nähdä. Näin ollen Jytyliitto arpoo kaikkien äänestäneiden kesken
Jyty-jopoja. Jyty Vaasa ry puolestaan haluaa motivoida kaikkia yhdistyksemme jäseniä käyttämään
äänivaltaansa ja äänestämään liittovaltuustovaaleissa antamalla Jyty-lahjan kaikille äänestäneille
jäsenilleen

LIITTOHALLITUSVAALIT
Liittohallituksen ehdokasasettelu suoritetaan alueen (Länsi-Suomen) vaalipiirin kokouksessa lokakuussa. Toimintatapa on sama kuin Pohjanmaan alueella tähän asti. Vaali- ja sääntövaliokunta tekee ehdotuksen ehdokasasetteluksi jäsenyhdistysten ehdotusten perusteella. Länsi-Suomen
alue/vaalipiiri saa asettaa kaksi (2) ehdokasta liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja halutessaan ehdokkaita yleisvarajäseniksi.
Liittohallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Se huolehtii mm. sopimus- ja neuvottelutoiminnasta liittovaltuuston päätösten mukaisesti, hyväksyy ja erottaa jäsenyhdistykset, hoitaa liiton
omaisuutta ja valvoo liiton taloudenhoitoa, järjestötoimintaa, viestintää ja koulutustoimintaa sekä
tekee esitykset valtuustolle. Liittohallituksen jäsenen tulee olla valmis kovaan työhön, olla jäsenis-

tön etuja ajava, asioista perillä oleva tai niistä selvää ottava. Tavoitteena on tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.
Liittohallitusehdokkaiden haku on edelleen käynnissä eli jos tunnet kiinnostusta liittohallitustyötä kohtaan, ilmoita kiinnostuksesi Marttinalle sähköpostilla, marttina.rahja@evl.fi.

LUOTTAMUSMIESVAALIT
Jytyn luottamusmiesvaalit toimitetaan marraskuun loppuun 2016 mennessä. Vaaleissa valitaan
pääluottamusmiehet, luottamusmiehet sekä heille varapääluottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Jytyn liittohallitus on päättänyt luottamusmiesten toimikaudeksi kaksi vuotta, joten vuoden
2016 vaaleissa luottamusmiehet valitaan toimikaudeksi 1.1.2017 - 31.12.2018.
Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on valvoa virka- ja
työehtosopimusten noudattamista, edistää työnantajan ja viranhaltijan / työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Luottamusmiehet asetetaan työnantajakohtaisesti. Luottamusmies edustaa
pääsääntöisesti oman työnantajansa palveluksessa olevia Jytyn jäseniä ellei toisin ole sovittu.
Jokaisella Jytyn jäsenryhmällä on oikeus asettaa ehdokkaita luottamusmiesvaaleissa. Jäsenryhmä/ehdokas ilmoittaa suostumuksensa ehdokkaaksi vaalitoimikunnalle (työvaliokunta) sen ilmoittamaan päivään mennessä. Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka
ovat vaalin toimittamisajankohtana työnantajaan palvelussuhteessa.
Jyty Vaasa ry:n luottamusmiesvaalit toteutetaan marraskuussa pidettävän syyskokouksen yhteydessä. Jos ole kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, asetu ehdokkaaksi ja ilmoita kiinnostuksesi yhdistyksen pääluottamusmies Seija Paakkiselle, seija.paakkinen@vaasa.fi, tai jos haluat muutosta nykyiseen luottamusmiesorganisaatioon, tässä on mahdollisuutesi vaikuttaa. Lisää tietoa ja
tarkemmat toimintaohjeet seuraavassa tiedotteessa. Nykyiset yhdistyksemme luottamusmiehet
ovat seuraavalla sivulla.

Reipasta syksyn alkua kaikille!
Toivottaa
hallitus

YHDISTYKSEMME LUOTTAMUSMIEHET
Vaasan kaupunki
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies

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

Luottamusmies
Luottamusmies
Luottamusmies

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

Vaasan keskussairaala
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies

Lea Sundman (lea.sundman@vshp.fi)
Agneta Honkala (agneta.honkala@vshp.fi)

Pohjanmaan liitto
Luottamusmies
varaluottamusmies

Siv Lundberg (siv.lundberg@obotnia.fi)
Marianne Höglund (marianne.hoglund@obotnia.fi)

Vaasan Ammattikorkeakoulu
Luottamusmies
varaluottamusmies

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

Evangeliska Folkhögskolan
Luottamusmies

Camilla Nordblad (camilla@efo.fi)

Laihian kunta
Luottamusmies

Liisa Nikkilä (liisa.nikkila@laihia.fi)

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

Jyty Vaasa ry:n liittovaltuustoehdokas
Tarja Mäkitalo

Olen toiminut pitkään osastonsihteerinä, suurimman osan työhistoriastani Vaasan keskussairaalassa,
nyttemmin Vaasan kaupungin palveluksessa.
Yhteistyö ja yhteisten asioiden hoitaminen ovat lähellä sydäntäni. Jyty Vaasa ry:n aktiivisena jäsenenä on
vierähtänyt monta vuotta ja Terveydenhuollon Sihteerit ry:n hallituksessa olen ollut pitkään. Olen Jyty
Vaasa ry:n edustajana STTK:n aluetoimikunnassa ja Terveydenhuollon Sihteerit ry:n edustajana Jytyliiton
kuntayhtymäjaostossa.
Verkostoituminen ja uusien asioiden oppiminen ovat tärkeä osa elämääni. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus,
avoimuus ja heikommassa asemassa olevien puolustaminen ovat perusarvojani.
Juureni ovat Kainuussa, josta aikoinaan muutin Ruotsiin. Siellä asuin sen verran kauan, että opin tulemaan
toimeen ruotsin kielellä. Pohjanmaallakin olen asunut jo erinäisiä vuosia ja ehtinyt omaksua pohjalaisen
peräänantamattomuuden ja ymmärtänyt yhteistyön tärkeyden.

