Jytyaviisi 2/2016

Kesätervehdys kaikille jytyläisille!
JYTYLIITON uusi vaalijärjestys sekä sääntö- ja aluetoimintaohjeet
Jytyliitto teki päätöksen uudesta aluejaosta. Suomi jakaantuu neljään alueeseen: Pohjois-Suomen
alue, Etelä-Suomen alue, Itä-Suomen alue ja Länsi-Suomen alue.
Uuteen Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat kaikki entiset Pohjanmaan alueen yhdistykset, melkein
kaikki entisen Häme- ja Keski-Suomen alueen yhdistykset sekä lisäksi kaikki yhdistykset Satakunnan alueelta sekä Ahvenanmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Pohjanmaan alue (johon meidän yhdistys kuuluu) lakkaa olemasta 31.12.2016 jälkeen.
Liittovaltuuston kevätkokous 17. – 18.5.2016 hyväksyi uuden vaalijärjestyksen sekä sääntöjen ja
aluetoimintaohjeen muutokset
Uusi vaalijärjestys, sääntömuutokset ja aluetoimintaohjeen muutokset vaikuttavat tapaan, miten
jatkossa valitaan Jytyliiton liittovaltuutetut sekä liittohallituksen jäsenet. Muutokset tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa myös siihen, että saamme olla (entisenä Pohjanmaan alueena) entistä
aktiivisempia saadaksemme äänemme kuuluville ja Pohjanmaan alueen erikoisuuden (ruotsinkielisyyden) huomioiduksi myös jatkossa.
Liittovaltuustoon valitaan yksi (1) valtuutettu alkavaa tuhatta (1000) työvoimajäsentä kohden. Jytyliitossa oli työvoimajäseniä 31.12.2015 yhteensä 42 596, jonka perusteella liittovaltuuston kokoonpano tulisi olemaan 42 henkilöä. Liittovaltuutettujen ja liittohallituksen jäsenten määrä tulee
laskemaan hurjasti. Nykyisin liittovaltuustossa on 66 jäsentä ja heillä jokaisella 2 henkilökohtaista
varajäsentä.
Länsi-Suomen alueelle liittovaltuustopaikkoja on tulossa vain 11 kpl. Yleisvarajäseniä valitaan vaalipiireittäin puolet valittujen valtuutettujen määrästä eli niitä saadaan 5-6 kpl. 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.
Liittohallitukseen puolestaan valitaan yhteensä 11 varsinaista jäsentä ja heille 4 yleisvarajäsentä.
Nykyisin liittohallituksen tehtäviä hoitaa 14 jäseninen hallitus, jossa jokaisella on 2 henkilökohtaista varajäsentä.

Liittohallituksen ehdokasasettelu suoritetaan alueen (Länsi-Suomen) vaalipiirin kokouksessa. Toimintatapa on sama kuin Pohjanmaan alueella tähän asti. Vaali- ja sääntövaliokunta tekee ehdotuksen ehdokasasetteluksi jäsenyhdistysten ehdotusten perusteella. Länsi-Suomen alue/vaalipiiri
saa asettaa 2 ehdokasta liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja halutessaan ehdokkaita yleisvarajäseniksi.
Ehdokkaiden haku on käynnissä
Pohjanmaan alueen yhdistyksiä on pyydetty miettimään ja ehdolle asettamaan hyviä ehdokkaita
tuleviin liittovaltuusto- ja liittohallitusvaaleihin. Aluetoimisto pyytää ehdokkaiden nimiä 31.7.2016
mennessä, jonka jälkeen kaikista alueen ehdokkaista lähetetään lista yhdistyksille. Lopullinen ehdolle asettuminen valtuustovaaleihin päättyy 16.9. klo 12. Samana päivänä liittohallitus vahvistaa
ehdokaslistan kokouksessaan.
Liittovaltuutettujen vaali toteutetaan suorana vaalina 26.9. – 9.10.2016 välisenä aikana. Jokaisella
äänioikeutetulla (työssä käyvällä) jäsenellä on oikeus äänestää sähköisesti henkilökohtaisella tunnukselle. Jokaisella jäsenellä on vaalissa yksi ääni.

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

Muuta ajankohtaista
Kevätkokous 26.4.2016
Jyty Vaasa ry:n kevätkokous pidettiin Konsulinnan kammarissa Loftetissa 26.4.2016, pöytäkirja on
luettavissa
yhdistyksen
sivuilla
http://vaasa.jytyliitto.net/yhdistys-forening/kevat-jasyyskokoukset-var-och-h/. Kiitos kaikille osallistuneille, on aina hienoa tavata yhdistyksen jäseniä
ja saada kuulumisia monilta tahoilta!
Tukipalvelu-uudistus ja YT-neuvottelut
Tukipalvelu-uudistus ja yhteistyöneuvottelut Vaasan kaupungilla jatkuvat edelleen. Joskus uudistus
näkyy käytännön työssä vain vähän, joskus muutos on hyvinkin konkreettinen. Toisille muutos on
tervetullut, toiset olisivat halunneet jatkaa entiseen tapaan. Kannattaa muistaa, että työntekijällä
on oikeus ottaa luottamusmies mukaan jokaiseen työtä koskevaan neuvotteluun, vaikkapa vain
muistin tueksi. Luottamusmiehet on lueteltuna liitteen lopussa.
Ylityöt, työvuorolistat ja luvattujen poissaolojen huomioiminen
Jos/kun joudut jäämään ylityöhön työnantajan määräyksestä, sinulla on oikeus ylityökorvaukseen.
Vaasan kaupungin henkilöstöhallinnossa on laadittu tätä varten lomake. Työnantaja ja työntekijä
täyttävät yhdessä lomakkeen, johon tulee merkitä, haluaako työntekijä ylityökorvaukset tunti tun-

nista vai KVTES mukaiset ylityökorvaukset. Työnantaja allekirjoittaa lomakkeen. Tämä on edellytyksenä sille, että ylityökorvaukset voidaan maksaa. Lomake on mahdollista täyttää jälkikäteen
(ylityöt iltaisin tai viikonloppuisin).
Loma- tai virka/työlomahakemukset tulee tehdä WebTallennukseen mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa, jotta esimies voi hyväksyä hakemuksen ja poissaolo voidaan huomioida työvuorolistaa
suunniteltaessa. Suullisestikin luvattu poissaolo tulee hakea WebTallennuksen kautta riittävän
ajoissa, jotta se voidaan huomioida suunniteltuna poissaolona. Yhteistyön joustavuudesta ei koskaan kannata tinkiä.

Yhdistys sponsoroi
Vaasan Marssi 12. – 14.8.2016
Osallistumme Vaasan Marssiin ryhmänä ”Jyty Vaasa”. Osallistujia tulee olla vähintään viisi henkilöä, jotta saamme ryhmä alennuksen, joka on suunnattu työpaikoille.
Ryhmänä osallistuttaessa hinta on 10 €/yksi päivä ja 20 € 2-3 päivää. Tarjous ei koske saaristoretkeä. Kenenkään ei tarvitse sitoutua etukäteen tietylle reitille tiettynä päivänä, päätöksen voi tehdä
vaikka vasta kävelypäivänä. Yhden päivän kortti, jonka saamme ilmoittautuessa ryhmänä, voidaan
muuttaa 2-3 päivän kortiksi 10 euron hintaan. Mikäli osallistumisesi kävelymatkoille vaatii lisämaksuja, maksaa osallistuja erotuksen itse.
Ilmoita osallistumisestasi Vaasan Marssin tapahtumiin 24.7. mennessä Irma Kivisaarelle, email.
irma.kivisaari@vaasa.fi.
Yhdistys sponsoroi Vaasan Marssiin osallistuvia 10 €/henkilö. Jos haluat osallistua pelkästään saaristoreitille 12.8. perjantaina, yhdistys sponsoroi osallistumistasi retkelle 10 €.
Kaikki Vaasan Marssiin osallistuvat Jyty Vaasan jäsenet saavat keltaisen heijastinliivin logolla.

Kiitokset Anjalle!
Anja Sundström toimi pitkään ja ansiokkaasti Jyty Vaasa ry:n hallituksessa ja Vaasan keskussairaalan alaosastossa. Anja oli myös osaston E5 sydän ja sielu. 3.5.2016 hän jäi vapaaherrattareksi nauttien nyt leppoisista eläkepäivistä. Suuret kiitokset Sinulle arvokkaasta työpanoksestasi meidän
kaikkien hyväksi.
Aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille
t. Hallitus
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Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo@vaasa.fi)
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Seija Paakkinen, plm, 040 686 1261, seija.paakkinen@vaasa.fi
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