-uutisia
Turun seudulta 2/2016
1.11.2016

KOKOUSKUTSU
Jyty Turku ry:n syyskokous
Jyty Turku ry:n syyskokous pidetään torstaina 8.12.2016 klo 17. 00 alkaen Panimoravintola Koulun Wecksell-huoneessa, os. Eerikinkatu 18, Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen esityslista löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouksessa on tarjolla iltapala.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan viimeistään ke 30.11. yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse jytyturku@pp.inet.fi.
Tervetuloa
Hallitus
Kokouksen jälkeen PANEELIKESKUSTELU, johon jäsenten toivotaan lähettävän
kysymyksiä etukäteen. Kysymyksiin ovat vastaamassa Turun kaupungin pääluottamusmies Elina Kajanto, Arkea Oy:n pääluottamusmies Maiju Sinisalo ja Kunnan
Taitoa Oy:n luottamusmies Maija Salo.
Kysymykset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11. sähköpostitse jytytu rku@pp.inet.fi (viestin aiheeksi paneelikeskustelu) tai postitse osoitteella
Jyty Turku ry, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 TURKU.

Syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut kirjalliset jäsenaloitteet
pyydetään toimittamaan yhdistyksen toimistoon viimeistään 8.11.2016 joko postitse
osoitteella Jyty Turku ry, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku tai sähköpostilla
jytyturku@pp.inet.fi.
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VIINIPRUUVI-ILTA
perjantaina 25.11.2016 klo 18.00 alkaen
Viinille-ravintolassa, Humalistonkatu 6, Turku
Maistelussa aina trendikkäitä Italialaisia punaviinejä Sisiliasta, Abruzzosta, Toscanasta, Venetosta ja Piemontesta.
Osallistumismaksu 33 euroa/Jyty Turku ry:n jäsen sisältää:
* Viisi erilaista punaviiniä Italian kuuluisimmista viinimaakunnista 6-7 cl:n maisteluannoksina.
* Neljän lajin runsaat juustotarjottimet pöydissä
* Hedelmiä ja lisukkeita
* Pruuvileipää ja grissiinejä
* Sommelierin alustus ja ohjattu pruuvi
Mukaan mahtuu 35 jäsentä.
SITOVAT*) ilmoittautumiset viimeistään 17.11.2016.
Ilmoittautumislomakkeelle pääset TÄSTÄ

Linnateatteri: DINNER & SHOWHAT
torstaina 15.12.2016
Osku Heiskasen ja Jarkko Valteen huikea drag-show!
Jyty Turku on varannut 100 lippua.

Osallistumismaksu:




26 euroa/jäsen (norm. 46 euroa)
23 euroa opiskelija/eläkeläisjäsen (norm. 43 euroa)

Osallistumismaksu sisältää (laskutetaan etukäteen, eräpäivä 20.11.2016):
 klo 17.30 ruokailu; kana- tai savulohicaesar-salaatti pöytiin tarjoiltuna
 klo 19.00 Showhat -esitys; esityksen kesto noin 2 h sisältäen väliajan
Vain Jyty Turku ry:n jäsenille (jäsen itse osallistuu).
Yksi lippu/jäsen. Narikkamaksun 2 euroa/takki jokainen maksaa itse.

SITOVAT*) ilmoittautumiset viimeistään 6.11. (vahvistamme lippumäärän teatterille
jo 7.11.). Ilmoittautumislomakkeelle pääset TÄSTÄ
*) SITOVA = sitoudut maksamaan osallistumismaksun vaikka sinulle tulisi este osallistua.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Mistä väriloistosta, lämpimistä päivistä ja nyt jo keltaisenaan kahisevista pudonneista lehdistä olemmekaan saaneet tänä syksynä nauttia! Kävelyt Aurajoen maisemissa, puistoissa
tai metsäisillä poluilla ovat olleet voimaannuttavia. Ruissalon merimaisemien ihastuttava
tunnelma rentouttaa mieltä ja alentaa stressiä. Olemme näissä maisemissa etuoikeutettuja
turkulaisia. Olethan itsekin tämän kokenut?
Tähän syksyyn sisältyy paljon toimintaa. Jytyläisinä olemme osallistuneet ensi kertaa sähköisellä äänestyksellä Jytyvaaleihin, jonka tulokset löytyvät Jytyn nettisivuilta. Äänestysprosentti oli melkoisen matala, vain vajaa 14 %. Verrattuna äänioikeutettujen määrään, n.
41 000 jäsentä koko maassa, tuon prosentin mukaan vain joka 7. jytyläinen vaikutti äänestyksen tuloksiin. Jytyn liittovaltuustoon Etelä-Suomen vaalipiiristä saimme turkulaisten
edustajaksi kaupungin pääluottamusmiehen Elina Kajannon toiseksi komeimmalla äänimäärällä. Onnittelut hänelle!
Mikä ihmeen liittovaltuusto – mitä siellä tehdään? Jytyn liittovaltuusto ylintä päätösvaltaa
käyttäen päättää mm. sopimustoiminnasta ja sopimusten hyväksymisestä liittotasolla, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä järjestäytymisperiaatteista 66 jäsenen voimin. Siis tärkeää ja perustavaa ay-työtä jokaisen jytyläisen työasioiden puolesta.
Syksyn edetessä meillä turkulaisilla jytyläisillä on toinenkin vaalitempaus tulossa; Jytyn
luottamusmiesvaalit. Vaalit käydään työpaikkakohtaisesti ja luottamustoiminnan tavoista
sovitaan työnantajan kanssa. Nyt sinulla on mahdollisuus osoittaa mielenkiintoasi aytoimintaan asettautumalla ehdolle luottamusmieheksi ja vähintään äänestämällä vaikuttaa
oman työpaikkasi luottamusasioiden hoitamiseen. Luottamusmiesvaalit tullaan toteuttamaan kuluvan syksyn aikana. Tästä ohjeistetaan erikseen. Osallistu sinäkin äänestämällä!
Luottamusmiehen tehtävänä omalla työpaikallaan on yhteistoiminnan rakentaminen (sopimusten ja työlainsäädännön noudattaminen, palvelussuhteiden ehdot), luottamuksen
luominen (luottamus sekä henkilöstöön että muihin luottamusedustajiin, neuvotteluilmapiirin rakentaminen) ja henkilöstön kehittäminen (työhyvinvointi, palkkauspolitiikka, tiedon
kulku). Jytyläinen luottamusmies edustaa työpaikkansa Jytyn jäseniä.
Viime aikoina on mediassa kuultu mielenkiintoinen STTK:n taloustutkimuksen tulos; yli
puolet suomalaisista on valmis poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi.
Eniten asiaa kannattavat työntekijät. Yhteistoimintalaki edellyttää palkkatietojen salassapidon. Tämä on johtanut siihen, että työpaikoilla on vaikea sopia palkan korotuksista, saati
mitenkään nähdä, miten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus toteutuvat palkkauksessa. Edes
luottamushenkilö ei palkkatietoja saa nähtäväkseen. Tulos- ja bonuspalkkioista olisi myös
avoimesti sovittava selkeät periaatteet niiden jakamiseksi. Työntekijä ei välttämättä edes
tiedä, mistä palkka muodostuu, miten työnvaativuutta on arvioitu tai miten verrata henkilökohtaista palkkaa muihin nähden. Tästä ei synny oikeudenmukaista kuvaa palkkauksesta
eikä palkitsemisjärjestelmistä. STTK onkin nostanut loppusyksyn teemaksi työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Hyvä että asia nostetaan esiin. Kukaan ei saa olla minkäänlaisen syrjinnän kohteena.
Turku Jyry ry:n syyskokous pidetään to 8.12.2016 klo 17 Panimoravintola Koulussa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten talousarvio ja toimintasuunnitelma
vuodelle 2017. Kokouksen jälkeen kuullaan paneelikeskustelua ajankohtaisista asioista.
Vielä illan päätteeksi pääsemme tutustumaan toisiin jäseniin yhteisen iltapalan äärellä.
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Jäsenet voivat lähettää omia kysymyksiään paneelin puitaviksi. Tervetuloa syyskokoukseen!
Muistathan myös vilkaista Jytyn nettisivuilta koulutuskalenterista, mitä tapahtumia ja koulutuksia jytyläisille on tarjolla. Tapahtumat ja koulutukset on tarkoitettu kaikille Jytyn jäsenille,
olet sitten aktiivisesti kunnostautunut yhdistyksen toimija tai muuten liiton jäsen. Mukana
olo yhteisissä tilaisuuksissa on aina kannustavaa.
Iloa loppusyksyyn ja talven odotukseen!
Sirpa Nypelö
sirpa.nypelo@turkuamk.fi

LIITTOVALTUUSTO JA LIITTOHALLITUS
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuustovaalit toimitettiin 26.9.9.10.2016. Etelä-Suomen alueen äänestysprosentti oli 12,28. Kiitos kaikille äänestäneille!
Etelä-Suomen vaalipiiristä liittovaltuustoon valittiin:
Nimi (äänimäärä)

Yhdistys

1. HILTUNEN MARJATTA (177)
2. KAJANTO ELINA (121)
3. KONOLA ILKKA (93)
4. SOININEN KAISA (85)
5. SALMINEN KAARINA(81)
6. JULKUNEN AILA (65)
7. KONTTURI HEIDI (59)
8. URPELA TUULI (53)
9. PARTANEN ARJA (52)
10. HARTIKAINEN VILLE (48)
11. SOINI RIIKKA (48)
12. BALASH HELENA(45)

Jyty Vihti ry
Jyty Turku ry, Jyty Åbo rf
Jyty Helsinki ry
Jyty Helsinki ry
Jyty Helsinki ry
Jyty HYKS ry
Jyty Helsinki ry
Jyty HUS ry, Jyty HNS rf
Jyty Järvenpää ry
Jyty Helsinki ry
Maatalouslomittajat ry
Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys - STYLE ry

Varalla:
1. LEHTO LEENAKAIJA (42)
2. RAJA-AHO JESSE (40)
3. KARPPANEN MIRJA (39)
4. KORPELA HEIDI (36)
5. VIDGREN KATJA (36)
6. PAJALA ANTTI (36)

Jyty Hämeenlinna ry
JYTY Hyvinkää ry
V-S Jyty ry
Jyty Vantaa ry
Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf
Jyty Helsinki ry

LIITTOHALLITUS:
Jytyn alueellisissa vaalikokouksissa valittiin ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi niin, että
kultakin alueelta valittiin kaksi hallituksen jäsentä. Etelä-Suomesta valittiin hallitukseen
Niina Kankaanpää VSSHP Jyty ry:stä ja Jussi Ruokonen Jyty Helsinki ry:stä.
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TURUN KAUPUNGIN
KUULUMISET
pääluottamusmiehen silmin

Valtakunnallinen kilpailukykysopimus on vaihtoehto ns. pakkolaeille, joita vastaan osoitimme mieltä vuosi sitten. Kyseisillä laeilla olisi mm. vähennetty vuosilomapäivien määrää
pysyvästi sekä kielletty sopimasta paremmista eduista kuin mitä laissa määritellään. Kilpailukykysopimuksessa sovitut työehtoihin vaikuttavat asiat tulevat voimaan 1.2.2017. Tällöin
päättyvät nykyisten KVTES:n ja TS:n sopimuskaudet. Vielä syyskuussa kunta-alan palkansaajajärjestöt, mukaan lukien Jyty, kävivät maan hallituksen kanssa neuvotteluja kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien talouteen. Järjestöt halusivat varmistaa, että hallituksen budjettilinjaus kuntatalouden osalta on ns. kustannusneutraali, eli sopimuksella ei
saa olla kuntataloutta heikentävää vaikutusta. Valitettavasti esim. Turun kaupungilla kilpailukykysopimuksen säästöjen ennustetaan näkyvän vasta vuonna 2018.
Työajan pidennys
Kilpailukykysopimuksen mukaan työntekijöiden työaika pitenee 30 minuuttia viikossa
1.2.2017 alkaen. Uudet viikkotyöajat ovat toimistotyöajassa 36 tuntia 45 minuuttia, yleistyöajassa ja jaksotyöajassa 38 tuntia 45 minuuttia. Siis kolmen viikon jaksossa työaika on
116 tuntia 15 minuuttia. Arkipyhälyhennys on toimistotyöajassa 7 h 21 min ja jakso- sekä
yleistyöajassa 7 h 45 min. Koska perhepäivähoitajien työaika on jo nyt työaikalain enimmäismäärä (40 h), työajan pidennys toteutetaan perhepäivähoitajilla lyhentämällä arkipyhälyhennystä. Jos olet osa-aikatyössä, työajan pidennys riippuu siitä mitä työsopimukseesi
on kirjattu. Jos työaikasi on määritelty %-perusteisesti työsopimukseen, korotus tulee sen
mukaisesti. Jos taas työsopimukseen on kirjattu tarkka tunti ja minuutti määrä, ei työnantaja voi työaikaa yksipuolisesti muuttaa. Erikseen ovat tilanteet, jossa osa-aikaisuus johtuu
siitä, ettei työnantaja ole pystynyt osoittamaan työtä kokoaikaisena, esim. koulunkäynninohjaajat.
Lomarahan leikkaus
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin lomarahan leikkauksesta kesinä 2016, 2017 ja 2018.
Tällöin lomarahaprosentit ovat 4,2% (nykyisin 6%), 3,5% (nyk. 5%) ja 2,8% (nyk. 4%). Lomaraha kertyy jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, sen mukaan kuinka pitkään on työskennellyt. Eli jos sinulla on vuosilomapäiviä täydet 38, vuosilomaprosenttisi
tulee olemaan 4,2% seuraavat kolme vuotta. Vuoden 2016 lomarahan määräytymisvuosi
on alkanut jo 1.4.2016. Jos työsuhde päättyy tai siinä on katkos ennen 1.2.2017, on oikeus
vanhoihin lomarahaprosentteihin. Tällöin ei siis lomarahaa leikata.
Ilmoittaudu luottamusmiesvaaleihin 
Nyt on aika ilmoittautua luottamusmiesvaaleihin. Seuraava luottamusmieskausi on kaksi
vuotinen 2017-2018. Jos sinua kiinnostaa yhteistoiminnan rakentaminen, luottamuksen
luominen ja henkilöstötyön kehittäminen, tervetuloa mukaan joukkoomme! Luottamusmiehen ajankäyttö työaikana on keskistetty pääluottamusmiehelle, eli aikaa vievät edunvalvonta, neuvonta ja kehittämistehtävät hoitaa pääluottamusmies. Toimialan luottamusmiehenä olet kyseisen toimi- ja palvelualan linkki pääluottamusmieheen. Jo varaluottamus-
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miehelläkin on oikeus osallistua ilmaisiin koulutuksiin työajalla. Jytyn koulutukset ovatkin
saaneet hyvää palautetta ja niistä löytyy apua jos toimit esim. henkilöstön edustajana yhteistoimintaelimessä. Jos olet uusi ja homma kiinnostaisi hiukan, ilmoittaudu rohkeasti varaluottamusmieheksi! Ja jos intoa riittää, ilmoittaudu luottamusmieheksi. Katso ilmoitus
vaaleista erikseen tässä tiedotteessa. Tarkempia tietoja luottamusmiestoiminnasta:
www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/luottamusmies
Sote-, maakunta- ja kuntauudistus
Kun uusi Varsinais-Suomen maakunta aloittaa vuonna 2019, kunnilta poistuvat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä mm. pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto.
Henkilöstö siirtyy ns. liikkeenluovutusperiaattein uudelle työnantajalle. Sote-uudistus ei ole
pelkästään maakuntauudistus, vaan se aiheuttaa myös kuntauudistuksen. Kun kunnasta
lähtee iso osa palveluista muualle, jäljelle jääviä kunnan tehtäviä varmasti tarkastellaan
uudesta näkökulmasta. Uudistusten kanssa samaan aikaan tapahtuu työelämän murros
digitalisoitumisineen. Tässä muutoksessa ja kehityksessä on jokaisella työntekijöillä oma
tärkeä roolinsa. Annetun aikataulun mukaan Varsinais-Suomen maakunnan väliaikainen,
valmisteleva virkamieshallinto aloittaa jo 1.7.2017. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa
muutosta koordinoi Turun kaupungin palkkaama muutosjohtaja Antti Parpo sekä Varsinais-Suomen liitossa työskentelevä Laura Leppänen. Valmisteluun on nimetty työryhmiä,
joissa on myös henkilöstön edustajia. Mm. allekirjoittanut on henkilöstötyöryhmän jäsen.
Lisätietoja valtakunnallisesti www.alueuudistus.fi ja Varsinais-Suomen osalta
www.kimpassa-allihopa.fi sekä www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sote-ja-aluehallintouudistus
Ota rohkeasti yhteyttä jos joku työsuhteeseesi liittyvä asia askarruttaa.
Elina Kajanto
elina.kajanto@turku.fi
040 648 2974

______________________________________________________
Jässärissä, sähköisessä asiointijärjestelmässä voit:







Ylläpitää yhteys- ja muita jäsenyystietojasi
Tarkastaa rekisteriin kirjatut luottamus- ja järjestötehtäväsi
Tarkastella jäsenmaksutietojasi ja tulostaa jäsenmaksulaskun (v. 2017 alkaen)
Ilmoittautua kursseille
Lähettää viestiä jäsenyys- ja jäsenmaksuasioista sekä edunvalvonta- ja koulutusasioista
Katsoa yhdistyksesi yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Tarkista jäsentietosi jässärissä ja osallistu mökkiviikon arvontaan!
Tarkistamalla ja tarvittaessa päivittämällä jäsen- ja yhteystietosi varmistat jäsenyyteen ja jäsenetuihin liittyvän viestinnän tavoittavan myös sinut. Jäsenrekisterin ajantasaisuudella on
suuri merkitys liiton edunvalvonnalle ja näin varmistat että saat jäsenyydestäsi kaiken mahdollisen hyödyn! Päivittämällä jäsentietosi 31.12.2016 mennessä osallistut lomaviikon arvontaan
Jytyn loma-asunnoissa. Jässäriin pääset kirjatumaan WWW.JYTYLIITTO.FI etusivulta.
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Muistathan ilmoittaa yhdistykselle palkattomat ajat:
Palkattomuuden syynä voi olla:
 Työttömyys / lomautus
 Vuorotteluvapaa
 Opiskelu
 Perhevapaa (äitiys-, isyys-, hoitoym. vapaa)
 Kuntoutustuki (ent. määräaikainen
työkyvyttömyyseläke)
 Karenssi
 Asevelvollisuus
 Kelan peruspäiväraha
 Muu syy
Jos olet yli 30 päivää ilman palkkaa, säilytät jäsenoikeutesi maksamalla euromääräistä jäsenmaksua. Jyty toimittaa
maksuviitteet /-ohjeet.

HUOM! Kun saat palkattomalta
ajalta työttömyyskassan etuutta,
kassa perii siitä jäsenmaksun.
Muuta jäsenmaksua ei silloin peritä. Palkasta jäsenen tulee aina
maksaa yhdistykselle prosentuaalinen jäsenmaksu.

Jyty Turku ry
Yliopistonkatu 37 A 56
20100 TURKU
02-2517 011
jytyturku@pp.inet.fi
www.jytyturku.fi

HUOMIO itsemaksavat jäsenet ja
euromääräistä jäsenmaksua
maksavat jäsenet!
Yhdistyksemme siirtyy vuoden
2017 alusta jäsenmaksujen liittoperintään. Tästä johtuen pyydämme
itsemaksavia jäseniä ja euromääräistä jäsenmaksua maksavia jäseniä maksamaan vuotta 2016 tai aikaisempia vuosia koskevat jäsenmaksunsa
viimeistään 30.12.2016.

Ilmoitathan yhdistykselle,
kun
 vaihdat työpaikkaa
 olet jäämässä eläkkeelle
(emme saa tietoa muuta
kautta!)
HUOM! Jos jollakulla on vielä jäljellä
yhdistyksen VASTAUSLÄHETYSkirjekuoria (kuoret joissa on merkintä vastaanottaja maksaa postimaksun): Kuoret eivät enää ole käytössä, joten niissä lähetetty posti ei tule enää perille!
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Jyty Turku ry:n hallitus 2016

Puheenjohtaja Sirpa Nypelö
Turun ammattikorkeakoulu Oy

toimikausi
2016-2017

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Nanna Dragneva
Turun kaupunki, Konsernihallinto

2015-2017

Harri Mäki
Turun Kaupunkiliikenne Oy

Timo Eklund
Turun Satama Oy

2015-2017

Jaana Hellman
Turun Kaupunkiliikenne Oy

Jaana Järvinen
Kunnan Taitoa Oy

2015-2017

Maarit Helle
Turun kaupunki, Konsernihallinto

Leena Marttila
2014-2016
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Mikko Poikela
Turun kaupunki, Konsernihallinto

Maiju Sinisalo
Arkea Oy

2016-2018

Sari Heinonen
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos

Arja Suutari
Kunnan Taitoa Oy

2014-2016

Anita Leino
Arkea Oy

Päivi Takkinen
2016-2018
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Päivi Oikarinen
Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimiala

Hilkka Varho
2014-2016
Turun kaupunki, Turun Vesiliikelaitos

Tuula Aali
Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Outi Virtanen
2016-2018
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Ruut Suomela
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Syyskokouksessa 8.12.2016 valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten
tilalle. Erovuorossa ovat:
Leena Marttila (varajäsen Mikko Poikela)
Arja Suutari (varajäsen Anita Leino)
Hilkka Varho (varajäsen Tuula Aali)
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Jytyn luottamusmiesvaali 2016
Etsimme ehdokkaita seuraaville paikoille:

TURUN KAUPUNKI






pääluottamusmies
sivistystoimiala: kaksi (2) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
hyvinvointitoimiala: kolme (3) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
vapaa-aikatoimiala: luottamusmies ja varaluottamusmies
ympäristötoimiala, kiinteistöliikelaitos, pelastuslaitos, vesiliikelaitos:
luottamusmies ja varaluottamusmies
 konsernihallinto ja palvelukeskukset: luottamusmies ja varaluottamusmies

MUUT TYÖNANTAJAT
Voimassa olevien työehtosopimusten mukaan Jytyllä on oikeus asettaa luottamusmies seuraaville työnantajille:
ARKEA OY
AURALAN SETLEMENTTI RY
KONSTFÖRENINGEN I ÅBO-TURUN TAIDEYHDISTYS RY
LASTENTALO MUKULAX OY
PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY
RAISION KAUPUNKI
TURKU SCIENCE PARK OY AB
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY
TURUN KAUPUNGINTEATTERI OY
TURUN KAUPUNKILIIKENNE OY
TURUN SATAMA OY
TVT ASUNNOT OY
VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO - EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND
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Toimikausi
1.1.2017 – 31.12.2018

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat ko. työnantajan palveluksessa
ja ovat antaneet suostumuksensa luottamusmiesvaaliehdokkaaksi.

Ehdokasasettelu
Asetu ehdolle toimittamalla ehdokassuostumuslomake
viimeistään tiistaina 15.11.2016 klo 00:00 osoitteella
Jyty Turku ry, Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku
tai sähköpostin liitteenä osoitteella jytyturku@pp.inet.fi, viestin aiheeksi Vaalitoimikunnalle.
Ehdokassuostumuslomakkeet löytyvät Jyty Turku ry:n kotisivuilta
osoitteesta
www.jytyturku.fi > Luottamusmiesvaalit 2016
Mikäli ehdokkaita kutakin luottamusmiespaikkaa kohti asetetaan vain yksi,
syntyy sopuvaali. Jos asetetaan useampia ehdokkaita, suoritetaan marrasjoulukuun vaihteessa vaali, jossa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi.

Äänioikeus
Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat vaalin toimittamisajankohtana työnantajaan palvelussuhteessa. Virkavapaalla tai
työlomalla olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja. Mikäli luottamusmiesten toimialue on rajattu, äänioikeutettuja ovat vain ne jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa.
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