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Jyty Asikkala ry
Jyty-toimintaa Asikkalassa omana yhdistyksenä jo vuodesta 1980
Kesä on takanapäin ja syksy tuo tullessaan mm:
Päijät-Hämeen osa-aluetapaaminen 23.9.2020 klo 16.30 – 18.00
Huom! Teamsin välityksellä vallitsevan koronatilanteen takia kaikille jäsenille. Linkki kokoukseen.
Aiheena ovat syksyn liittovaltuustovaalit ja Päijät-Hämeen alueen ehdokkaiden puheenvuorot ja
keskustellaan myös muista ajankohtaisista maakuntaa koskevista asioista.
Liittovaltuustovaalit
Jytyn liittovaltuustoon valitaan 37 jäsentä neljästä eri vaalipiiristä. Vaalipiirien paikkajako on seuraavanlainen:
• Pohjois-Suomen alue: 7 paikkaa
• Itä-Suomen alue: 10 paikkaa
• Etelä-Suomen alue: 10 paikkaa
• Länsi-Suomen alue: 10 paikkaa
Jytyn liittovaltuustovaalit järjestetään 25.9. – 8.10.2020. Yhdistyksemme pääluottamusmies Aija Viikilä on asettunut ehdokkaaksi Itä-Suomen alueella. Aijan vaalimainos on viimeisellä sivulla!
Äänestäminen Jyty-vaaleissa tapahtuu helposti sähköisen vaalijärjestelmän kautta (äänestysaika alkaa 25.9. klo 8.00 ja päättyy 8.10. klo 20.00).
Voit tutustua vaaleissa ehdolla oleviin henkilöihin ehdokasgalleriassa, jonne on kerätty vaalipiireittäin tietoa kaikista ehdokkaista kuvineen.
Äänestysohjeet:
1. Lue ensin nämä ohjeet huolellisesti alusta loppuun!
2. Kirjaudu äänestysjärjestelmään seuraavasti:
käyttäjätunnus = jäsennumerosi (löytyy jäsenkortistasi) ja salasana = syntymäaikasi (ppkkvv)
• Jäsennumeron löydät myös kirjautumalla Jytyn jäsenen sähköiseen asiointipalveluun
Jässäriin ja menemällä siellä kohdasta "Jäsentiedot" kohtaan "Henkilötiedot".
• Mikäli et vieläkään pääse kirjautumaan, ota puhelimitse yhteys Jytyn jäsenrekisteriin,
puh. 020 789 3720 (ma-pe 9-15).
3. Paina oman alueesi vaalin kohdalta "Äänestä". Valtakunnallisten yhdistysten jäsenet äänestävät siinä vaalipiirissä, jossa heillä on jäsenrekisteriin merkitty kotipaikka.
4. Voit katsoa ehdokkaista tarkempia tietoja painamalla ehdokkaan kohdalta "Esittely" tai menemällä Jytyn nettisivujen ehdokasgalleriaan.
5. Valitse ehdokkaiden joukosta se henkilö, jota haluat äänestää ja paina ehdokkaan kohdalta
Äänestä.
6. Vahvista vielä lopullinen valintasi painamalla valitsemasi ehdokkaan kohdalta "Vahvista äänesi".
Siirry äänestysjärjestelmään osoitteesta: https://vaalit.jytyliitto.fi/
Jyty Asikkala ry
www.jytyasikkala.net
jyty.asikkala@gmail.com
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Luottamusmiesvaalit
Luottamusmieskausi lähenee loppuaan ja uusi kausi alkaa 1.1.2021. Kausi on nelivuotinen. Jos olet
kiinnostunut näköalapaikasta Jytyn yhdistystoiminnassa, ilmoittaudu rohkeasti ehdokkaaksi
19.10.2020 mennessä laittamalla viestiä puheenjohtaja Päivi Sirén-Heikkiselle, paivi.siren-heikkinen@asikkala.fi. Vaalit järjestetään marraskuussa ja vaalien tulos vahvistetaan syyskokouksessa
9.12.2020.
Yhdistyksen syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 9.12.2020 klo 17.30 Majakkapaviljongin uudella Saunapaviljongilla!! Kokouksen lisäksi tarjoamme jouluaterian, täytekakkukahvit ja saunakin
lämpiää. Tervetuloa!
Hallituksen jäsenmuutos
Yhdistyksen sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja on vaihtunut. Uusi sihteeri on Tiina Talvi,
tiina.talvi@asikkala.fi, 044 778 0276 ja hän toimii myös luottamusmiehenä.
Lähde mukaan Jytyn koulutuksiin
Jytyliiton sivuilta löydät ajankohtaiset asiat ja yhteystiedot. Osa syksyn koulutuksista on jouduttu
perumaan, katso ajankohtaiset koulutukset Jytyliiton sivuilta.

Jyty Asikkala ry:n hallitus

Jyty Asikkala ry
www.jytyasikkala.net
jyty.asikkala@gmail.com

Jyty-liiton on koko ajan kehitettävä jäsenten kuulemista ja vastattava
odotuksiin. Oman liiton pitää huolehtia työntekijöiden eduista, asemasta ja
hyvinvoinnista ja pitää kaikella tavalla työntekijän puolta työelämässä. Meidän
elinehtonamme on pysyä mukana työelämän muutoksissa, joita ovat esimerkiksi
jatkuva oppiminen, perheystävällisempi työelämä, ilmastonmuutoksen vaikutukset
ja syntyvyyden aleneminen. Pidän tärkeänä myös yhteistyötä ja verkostoitumista
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä työssä haluan olla kehittämässä työelämän
sääntöjä.

facebook.com/aija.viikila, instagram.com/viikilaaija

Jyty Asikkala ry:n pääluottamusmies vuodesta 2001
Asikkalan kunnan yhteistyötoimikunnassa vuodesta 2003
STTK:n Hämeen aluetoimikunnassa ja Lahden paikallistoiminnassa vuodesta
2012
Hämeen aluetoimikunnan puheenjohtaja vuodesta 2017
Yli 20 vuoden järjestökokemusta valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella
tasolla

JYTY-VAALIT
25.9. - 8.10.2020

Äänestä
Aija Viikilä
Jytyn liittovaltuustoon

