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Avoimet  
ovet toimistolla 

syksyllä  
2016

SeutuJytyn tilannekatsaus

Seutu-Jyty

SeutuJyty -projekti menee eteenpäin. Ensimmäiset purkautumiskokoukset on päätetty ke-
väällä ja kaikki yhdeksän yhdistystä ovat edelleen mukana.

Syyskuun alkupuolella on projektiryhmän kanssa tavattu ja käyty läpi syksyn osalta, 
mitä vielä on tehtävänä, mutta loppusuoralla ollaan. Mikäli yhdistys tekee vielä toisen pur-
kautumispäätöksen syksyn yleisessä kokouksessa, päästään perustamaan uutta, yhteistä 
yhdistystä. 

Nimiehdotuksia uudelle yhdistykselle on tullut jo useita. Eniten samankaltaisia nimiehdo-
tuksia ovat mm.

Oliko näissä joku suosikkisi? Laita mielipiteesi meille 
netissä ja osallistu jytymäisen palkinnon arvontaan:  
http://jytytampere.jytyliitto.net/seutujyty-2017/

Voit samalla ilmaista kiinnostuksesi  
Seutu-Jytyn toimijaksi!

Jyty Pirkanmaa • Jyty Pirkanmaan Seutu

Pirkanmaan Seutu-Jyty • Pirkan Jyty

Jyty Pirkka • Jyty Pirkan seutu

Suur-Jyty-Tampere • Jyty Tampereen seutu

Jyty Häme • Hämeen Jyty • Yhteinen Jyty

Seutu-Jyty tiedotuslehti 
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Vaaliextra

Mikä on Jytyn liittovaltuusto?
Jytyn ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. 
Liittovaltuusto tekee myös päätökset, joiden pe-
rusteella liiton toimintaa ohjataan. Liittovaltuusto 
päättää mm. työehtosopimusten hyväksymises-
tä liittotasolla, hyväksyy toimintasuunnitelman 
ja talousarvion sekä päättää mm. järjestäyty-
misperiaatteista, strategian hyväksymisestä ja 
monista muista asioista. Yhdistykset voivat teh-
dä aloitteita liittovaltuustolle ja liittovaltuusto 
käsittelee ne seuraavassa kokouksessaan.

Normaalisti liittovaltuustolla on kaksi varsinais-
ta kokousta ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouk-
sia. Liittovaltuustossa on ollut 66 jäsentä, mutta 
uuteen liittovaltuustoon valitaan jatkossa yksi 
valtuutettu aina alkavaa 1000 työvoimajäsen-
tä kohti, joten nyt valittavan uuden valtuuston 
koko on 43 valtuutettua.

Valtuustopaikat jakautuvat jäsenmäärien (tilan- 
ne 1.6.2016) mukaan seuraavasti: Pohjois-Suo-
men alue: 8 paikkaa, Itä-Suomen alue: 12 paik-
kaa, Etelä-Suomen alue: 12 paikkaa, Länsi-Suo-
men alue: 11 paikkaa.

Lisäksi valtuustoon valitaan yleisvarajäseniä 
vaalipiireittäin puolet vaalipiiristä valittujen val-
tuutettujen määrästä.

Liittohallitus
Liiton toimeenpanevana elimenä on liittohallitus, 
joka toimii liittovaltuuston päätösten mukaises-
ti, hyväksyy ja erottaa jäsenyhdistykset, hoitaa 
liiton omaisuutta ja valvoo liiton taloudenhoitoa, 
järjestötoimintaa, viestintää ja koulutustoimin-
taa sekä tekee esitykset valtuustolle. Liittohal-
lituksessa on 11 jäsentä ja 4 yleisvarajäsentä. 

Miten äänestän?
Ensimmäisen kerran Jytyn historiassa liittoval-
tuutetut valitaan suoralla sitovalla jäsenvaalilla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että äänestämäsi ehdokas 
valitaan liittovaltuustoon äänimäärän perusteel-
la. Vaaleissa ei käytetä ns. suhteellista vaali-
tapaa, kuten esim. eduskuntavaaleissa. Jytyn 
vaaleissa ratkaisee ehdokkaan äänimäärä, ei 
vaalilistalle kuuluminen.

Äänioikeutettuja ovat 1.6.2016 mennessä jä-
senvelvoitteensa täyttäneet jäsenet eli työ-
voimajäsenet, opiskelijajäsenet jne. Kanna-
tusjäsenillä ei ole äänioikeutta liiton vaaleissa. 
Jokaisella jäsenellä on käytössään vain yksi ääni 
ja äänestää voi vain oman vaalipiirin vaalissa. 
Meidän vaalipiirimme on Länsi-Suomi.

Sähköinen äänestys
Äänestys tapahtuu nettipohjaisen sähköisen 
vaali järjestelmän kautta. Äänestäminen onnis-
tuu kaikilla välineillä, joihin on saatavilla inter-
netyhteys esim. tietokoneella, matkapuhelimella 
tai tabletilla. Äänestysaikaa on 2 viikkoa eli 26.9. 
klo 8.00–9.10. klo 20.00.

Vaalijärjestelmästä ei selviä, kuka on äänestä-
nyt ketäkin eli vaalisalaisuus säilyy. Tunnistau-
tuminen vaalijärjestelmään tehdään henkilötun-
nuksen ja oman salasanan avulla, samoin kuin 
Jytyn Jässäriin kirjauduttaessa. Jos et ole aiem-
min kirjautunut Jässäriin tai vaalijärjestelmään, 
on salasanasi sukunimesi. Jäsenyyden on oltava 
voimassa, jotta voi kirjautua järjestelmään ja 
suorittaa äänestyksen.   

Liittohallituksen valinta
Liittohallitus valitaan liittovaltuuston järjestäyty-
miskokouksessa ehdokasasettelun perusteella. 
Mikäli liittovaltuutettu tulee valituksi liittovaltuus-
toon, hänen tilalleen valtuustoon tulee eniten ää-
niä saanut yleisvarajäsen ja yleisvarajäseneksi 
eniten ääniä saanut valitsematta jäänyt ehdokas. 

Vaalitulos
Vaalitulos saadaan järjestelmän kautta tiedoksi 
heti. Jytyn liittovaltuusto vahvistaa vaalitulok-
sen vaaliajan päätyttyä 10.10. kokouksessaan 
ja vaalitulos ilmoitetaan välittömästi Jytyn eri 
viestintäkanavien kautta. Valitut saavat tiedon 
valinnasta henkilökohtaisesti.

Vaaliextra

Miksi äänestäisin Jytyvaaleissa?

Liittovaltuusto tekee koko liittoa koskevat tärke-
ät päätökset, jotka vaikuttavat meidän jokaisen 
työelämään.

On tärkeää, että liittovaltuustossa on kattava 
edustus eri ammattien, työpaikkojen, alueiden 
ja toimintojen asiantuntijoita, joilla on todellinen 
halu tehdä parhaansa koko jäsenistön työelä-
män parhaaksi.

Ehdokkaita lähellä olevat ihmiset, te jäsenet, 
tunnette ehdokkaiden potentiaalin, osaamisen, 
intressit ja motivaation tehdä hyviä ja joskus 
myös rankkojakin päätöksiä. Te olette avainase-
massa valitsemaan juuri oikeat henkilöt Jytyn 
liittovaltuustoon.

Äänestämällä pääset valitsemaan valtuutetun, 
joka ajaa juuri sinun ammattiryhmäsi tai alueesi 
asioita ja tuntee ne parhaiten.

Äänesi menee juuri sille ehdokkaalle, jonka ha-
luat liittovaltuustoon. Äänesi ei mene vaalilistoil-
le ”jollekin toiselle”.

Äänestämällä näytät myös koko Suomelle, että 
ammattiyhdistystoiminta on vielä voimissaan ja 
jäsenet haluavat olla osana päättämässä työelä-
män asioista.

Vain äänestämällä voit vaikuttaa! 

30.5.–16.9.

1.6.

23.6.

26.9.–9.10.

10.10.

Ehdolleasettumisaika 
Jytyvaaleissa

Päivämäärään mennessä 
liittyneet Jytyn jäsenet ovat 
vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja

Tietopaketti Jytyvaaleista  
Jyty-lehdessä

Sähköinen äänestys Jytyvaaleissa

Jytyvaalien tuloksen 
vahvistaminen ja julkistaminen
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Vaaliextra

Hei!

Olen Lauri Erma, 34-vuotias Tampereen kaupun-
gin konsernihallinnon ja -palveluiden työsuoje-
luvaltuutettu ja konsernipalveluiden luottamus-
mies. Olen Jyty Tampereen hallituksen jäsen ja 
Sentteri-alaosaston puheenjohtaja ja nyt ehdolla 
Jytyn liittovaltuustoon Länsi-Suomen alueelta. 
Työsuojelutoimialueellani edustan reilua tuhatta 
työntekijää, joista suurin osa on toimistotyön-
tekijöitä. Koulutukseltani olen liiketalouden tra-
denomi ja lisäksi olen kouluttautunut paljon työn 
ohessa; viimeisimpänä työyhteisösovittelijaval-
mennus TAKK:sta keväällä 2016. Päätoimisena 
työsuojeluvaltuutettuna päiväni täyttyvät suu-
relta osin työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden 
kehittämisestä, työyhteisöjen kehittämisestä ja 
myös ristiriitojen sovitteluista.

Olen melko tuore jytyläinen, olenhan kuulu-
nut liittoon vasta reilun vuoden. Koen tämän 
kuitenkin eduksi, sillä pyrin katsomaan asioita 
tuorein silmin. Edunvalvonnan, työehtosopimus-
ten tuntemisen ja jäsenten puolustamisen lisäk-
si koen luottamusmiesten ja ay-liittojen roolin 
tulevaisuudessa vahvasti myös työelämän ke-
hittämisessä - olemmehan me työntekijät työ-
elämän parhaita asiantuntijoita. Työnantajan ja 
henkilöstön yhteistoiminnan tarkoitus ilmenee 
jo sanassa itsessään: sen tarkoitus on yhdessä 
ja yhteistyössä sopia asioista. Yhteistyö antaa 

mahdollisuuden sellaisiin päätöksiin, jotka hyö-
dyttävät kaikkia osapuolia.

Uskon edelleen sopimusyhteiskuntaan, vaikka 
päinvastaisiakin kaikuja olemme saaneet viime 
aikoina kuulla. Me jytyläiset olemmekin tässä 
valinnan edessä: olemmeko lähtökohtaisesti asi-
oita vastaan, vai otammeko kehittävän roolin ja 
tutkimme ja selvitämme eri vaihtoehtoja ennen 
oman kannan muodostamista. Itse koen jälkim-
mäisen vaihtoehdon omakseni.

Äänestämällä minua saatte liittovaltuustoon 
tuoreita ajatuksia ja näkökulmia ja aktiivisen 
edustajan Länsi-Suomen alueelta. 

Lauri Erma - uuden ajan ay-mies!

Yhdistyksen vaalisivut ja  
Pirkanmaan ehdokkaat:

http://jytytampere.jytyliitto.
net/jytyvaalit-2016/

Vaaliextra

Hei!

Olen Kirsi Kuukkanen, 46-vuotias pitkän linjan 
yhdistystoimija vuodesta 1992 alkaen ja jyty-
läinen vuodesta 1994. Olen toiminut erilaisissa 
yhdistyksissä useissa luottamustoimissa. Am-
mattiyhdistystoiminnassa olen ollut Jyty Tampe-
reen puheenjohtajana vuodesta 2012 ja saanut 
aikaan paljon muutoksia jäsenistömme eduksi. 
Ennen puheenjohtajuutta olen toiminut mm. 
luottamusmiehenä, varatyösuojeluvaltuutettu-
na, yhdistyksen hallituksen varajäsenenä sekä 
alaosasto Sentterin puheenjohtajana. Kauden 
2013-2016 olen ollut Hämeen ja Keski-Suomen 
aluehallituksen jäsen sekä saman alueen liitto-
valtuutettuna. 

Työskentelen tällä hetkellä Tampereen kaupun-
gin konsernipalveluissa palkanlaskennan pal-
velupäällikkönä. Palkanlaskennan tausta antaa 
vahvat lähtökohdat työehtosopimusten ymmär-
tämiseen myös liittovaltuustotasolla. Koulutuk-
seltani olen liiketalouden tradenomi. Elinikäisen 
oppimisen ymmärtäminen on ollut tärkeimpiä 
sisäistämiäni asioita ja koulutankin itseäni jatku-
vasti erilaisin kurssein sekä ammatillisen että yh-
distystoiminnan ja vaikuttamisen saralla. Viimei-
simpänä ”Ryhdistä yhdistystä” -verkkokurssilla.

Olen työssäni työnantajan edustaja, mutta 
näen näiden kahden roolini tuovan molempiin 

uutta innovatiivista näkökulmaa ja syvyyttä yh-
teistyöhön työnantajan ja henkilöstön välillä. 
En pelkää asettaa itseäni likoon hyvän asian ja 
pienen ihmisen puolesta. Uskon neuvotteluun ja 
sopimiseen demokraattisessa yhteiskunnassam-
me, en sanelupolitiikkaan.

Äänestämällä minua äänestätte liittovaltuus-
toon Länsi-Suomesta aktiivisen ja aikaansaavan 
edustajan jatkamaan työtään jäsenilleen vielä-
kin paremman Jytyn luomisessa.

Yhdessä olemme enemmän!

Ota yhteyttä, jos haluat tietää enemmän:  
kirsi.kuukkanen@gmail.com

Tutustu vaaleihin myös  
sosiaalisessa mediassa:

http://www.jytyliitto.fi/

#Jytyvaalit
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Vaaliextra

Luottamusmiesvaalit 2016
Jytyn liittovaltuusto valitaan lokakuussa, mutta 
tänä vuonna on tulossa myös toiset Jytyläiset 
vaalit. Luottamusmiesten toimikausi on loppu-
massa ja luottamusmiehet valitaan kahden vuo-
den toimikaudeksi eli 1.1.2017-31.12.2018 väli-
seksi ajaksi.

Luottamusmiesvaalit toimitetaan marraskuun 
2016 loppuun mennessä. Luottamusmiehet ase-
tetaan työnantajakohtaisesti ja luottamusmies 
edustaa pääsääntöisesti oman työnantajansa 
palveluksessa olevia Jytyn jäseniä. Luottamus-

miesten määrästä, ajankäytöstä ja tehtäväjaos-
ta sovitaan paikallisesti työnantajan ja henkilös-
tön edustajien kanssa. Perusteina on mm. Jytyn 
jäsenmäärä, mutta myös muita asioita.

Jokaisella Jytyn jäsenryhmällä on oikeus aset-
taa ehdokkaita luottamusmiesvaaleissa.

Mikäli teillä on kysyttävää luottamusmiesvaa-
leihin liittyen, olkaa yhteydessä nykyisiin luot-
tamusmiehiin, pääluottamusmieheen tai esim. 
Länsi-Suomen aluetoimistoon.

Vaaliextra

Tervehdys kaikille!

Olen Sirkka Vienola, 54-vuotias merkonomi ja 
osastonsihteerin Tampereelta. Työnantajani on 
noin 26 vuoden ajan ollut Pirkanmaan sairaan-
hoitopiiri ja lähes koko ajan olen työskennellyt 
Taysissa sisätautiklinikassa. Työkokemusta ter-
veydenhoitopuolelta on yhteensä n. 30 vuoden 
ajalta eri tehtävistä. Olen työssäni kouluttau-
tunut asiakaspalvelun suuntaan mm. oppisopi-
muskoulutuksin. Lisäksi kehitämme osastolla 
osastonsihteerin työtä työnsiirtokokeiluilla. 

Osastonsihteereiden koulutukseen olen osallis-
tunut kouluttautumalla näytönohjaajaksi, näy-
tön vastaanottajaksi eli olen sihteeriopiskelijoi-
den työssä oppimisen ohjaaja. 

Olen kuulunut liittoon ensimmäisestä työpai-
kastani lähtien eli n. 36 vuotta. Ammattiliittoon 
kuuluminen on ollut itsestäänselvyys. Isäni toimi 
aikoinaan Oulun sähkölaitoksella pääluottamus-
miehenä ja veljeni oli myös luottamusmies. Itse 
olen luottamusmiehenä vielä uusi, mutta pitkä 
työkokemus korvannee osin tätä puolta. Olen ol-
lut Jytyn aktiivi nyt vajaat 3 vuotta, jonka ajan 
olen ollut Jyty Tampere ry:n hallituksessa. Ala-
jaosto PirTa:n puheenjohtajan tehtäviin minut 
valittiin tämän vuoden alusta.  

Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu jytyilyn lisäksi 
Hertta-bokserin kanssa lenkkeily. Lisäksi pelaan 
kuntopesistä ja harrastan erilaisia kädentaitoja. 

Olen päättänyt asettua ehdokkaaksi liittoval-
tuustovaaleihin, koska periaatteeni on, että kun 
jonkin asian, kuten edunvalvonnan aloittaa, kan-
nattaa se tehdä kunnolla. 1/2019 tulevan SOTE:n 
tuomat muutokset asettavat kovan haasteen 
koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle. On 
tärkeää, että jytyläisiä on mukana sekä vaikutta-
massa että kertomassa jäsenistölle missä men-
nään ja miten SOTE vaikuttaa elämäämme.

llmoittaudunkin Jyty Tampere ry:n ehdokkaak-
si Jyty liiton liittovaltuustovaaleihin. Vankalla 
työkokemuksellani terveydenhuoltoalalta voin 
tarjota kokemuksen tuomaa näkemystä, mutta 
uudehkona jytyaktiivina voin antaa uutta näkö-
kulmaa jytyläisiin vaikuttaviin asioihin. Edustai-
sin osaltani sairaaloissa työskenteleviä jytyläisiä. 

Elämä on jatkuvaa oppimista ja koska muutok-
sia ei voi estää, niihin täytyy pyrkiä vaikuttamaan.

Sirkka Vienola 
osastonsihteeri PSHP/Tays

TÄLLÄ
TYÖPAIKALLA
VALLITSEE
LUOTTAMUS.
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Akaan, Etelä-Pirkanmaan, Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän,  
Nokian, Oriveden, Tampereen ja Valkeakosken Jytyn yhdistysten jäsenille

Rocky Horror Show 
Tampere-talossa sunnuntaina 19.3.2017 klo 19.00

”Don’t dream it. Be it.”

Kaikkien aikojen hauskin ja seksikkäin Rocky Horror Show saapuu Tampereelle  
teatterin ja musikaalien ammattilaisten toteuttamana. Kulttimaineensa aikoinaan rajoja  
rikkomalla ansainnut musikaali on pilke silmäkulmassa tehty kunnianosoitus vanhoille  
science fiction -filmeille sekä B-luokan kauhuelokuville. Universaalien teemojensa ja  

maailmaa syleilevän elämänilonsa ansiosta jo 43-vuotias Rocky Horror Show on  
kuitenkin aina yhtä ajankohtainen.

Jäsenhinta 20€ (sis. lipun)

Ilmoittautuminen 2.11. mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:  
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 2.11.2016.  

Jos pääset ilmoittautumaan ja saat sähköpostikuittauksen, olet mahtunut mukaan.

Ilmoittautuminen jäsenille alkaa sunnuntaina 18.9. klo 10.00 Jyty Tampereen nettisivulla:  
http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/ 

Mikäli tilaa on, ei-jäsenten ilmoittautuminen alkaa sunnuntaina 9.10. klo 10.00.  
Ei-jäsenten hinta tämän jälkeen on 44€.

Muut sivuston tämän vuoden tapahtumat ovat jäsenhintaisia vain Jyty Tampereen jäsenille!

Akaan, Etelä-Pirkanmaan, Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän,  
Nokian, Oriveden, Tampereen ja Valkeakosken Jytyn yhdistysten jäsenille 

Tampereen oopperan odotettu 70-vuotisjuhlateos:

Leevi Madetojan ooppera ”Pohjalaisia” 
Tampere-talossa keskiviikkona 22.2.2017 klo 18.30 

Mukana: Tampere Filharmonia ja Tampereen Oopperan kuoro

Tampereen oopperan ohjaus Pohjalaisista avaa silmät ja seisauttaa veret.  
Katsomossa pyyhitään kyyneliä, koska Liisa on niin onnellinen, Maija toivoton tai  

kun Kaisa lohduttaa. Elo jatkuu, kaikesta huolimatta. Sen on pakko jatkua.  
Kolme eri-ikäistä naista elää samassa pihapiirissä, mutta eri elämäntilanteissa.  

Kolme naista miesten takana.  
”Orjia, orjia emme ole, ja orjia ei meistä koskaan tule!”

Jäsenhinta 40€ (sis. lipun).

 Ilmoittautuminen 2.11. mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:  
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 2.11.2016.  

Jos pääset ilmoittautumaan ja saat sähköpostikuittauksen, olet mahtunut mukaan.

Ilmoittautuminen jäsenille alkaa sunnuntaina 18.9. klo 10.00 Jyty Tampereen nettisivulla:  
http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/ 

Mikäli tilaa on, ei-jäsenten ilmoittautuminen alkaa sunnuntaina 9.10. klo 10.00.  
Ei-jäsenten hinta tämän jälkeen on 83,50€.

Muut sivuston tämän vuoden tapahtumat ovat jäsenhintaisia vain Jyty Tampereen jäsenille!




