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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika

24.9.2015 kello 16:31 – 18.01

Paikka

Naantalin kaupungintalon neuvotteluhuone 2

Osallistujat:
Petri Vaara-Aho, pj.
Erja Puputti, vpj.
Irja Vihermä, jäsen
Virva Kiuru, jäsen
Heidi Lehtonen, jäsen/sihteeri

Tuula Lempinen, varajäsen

Kantonen Merja, liiton edustaja, läsnä kohdassa 4

1 KOKOUKSEN AVAUS
Kokous avattiin klo 16.31
2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin
4 PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIT
Merja Kantonen kertoi pääluottamusmiesvalinnasta kun pääluottamusmies jää eläkkeelle.
(Varapääluottamusmiestä sijaistaa pääluottamusmiestä ennen uutta valintaa.)
Naantalin kaupungilla on 75 edustettavaa jäsentä. Heille lähetetään tieto vaaleista kirjeitse. Tähän
sisältyy myös Naantalin kaupungin työntekijät jotka kuuluvat toiseen Jyty yhdistykseen.
Hallitus toimii vaalitoimikuntana. Hallitus vahvistaa valinnan. Kaikki Naantalin kaupungin
palveluksessa olevat Jytyn jäsenet voivat ilmoittautua ehdokkaaksi. Hallitus ilmoittaa työnantajalle
ja jäsenilleen valinnasta. 2016 syyskuussa järjestetään uudet vaalit.
-

Valinta tulee tehdä ennen syyskokousta.
Kaksi viikkoa kirjeen postituksesta tulee ilmoittaa ehdokkuutensa.
Jäsenille tulee tiedottaa vaalien aikataulu.

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
- Tehtiin tarvittavat muutokset ja hyväksyttiin
6 SYYSKOKOUS JA LAIVARISTEILY 27.11.2015
Ehdotettu, että Kantosen Merja tulee pitämään koulutuksen koulutusristeilylle. Ehdotettu myös
työhyvinvointiin liittyvää koulutusta laivalle.
- Syyskokous hallituksen neuvotteluhuoneessa ja aikataulu edellisen vuoden mukaisesti.
- Tiedotetaan jäsenille sähköpostilla ja nettisivulla
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Kuljetuksesta tulee kysyä ilmoittautuessa. Jos ei tule kaupungintalolta, tulee ilmoittaa myös
se.
Laivamatkan omavastuuosuus on 20 euroa ja muuten edellisen vuoden mukaisesti.

7 MIELENILMAISU 18.9.2015
- Yhteenvetona todettiin ja merkittiin tiedoksi, että ohjeistusta tulisi yhtenäistää. Mielenilmaisu
meni hyvin.
8 KANNATUSJÄSENMAKSU LASKUJEN POSTITTAMINEN ELÄKELÄISILLE
- Päätettiin, että lasku postitetaan ensi vuonna vielä kaikille ja sen jälkeen vuosittain
maksaneille ja uusille eläkeläisille.
9 TYÖHYVINVOINTI TAPAHTUMAN/KOULUTUKSEN TUKEMINEN
- Päätettiin edellisessä kokouksessa että osallistujia tuetaan 20 euroa. Ei tarvitse anoa
erikseen.
10 TYÖPAIKAN JA LUOTTAMUSMIEHEN LAKIKIRJA
- Hallituksen ja luottamusmiesten käytössä. Puheenjohtaja säilyttää kirjaa
11 TULEVAN JUHLAVUODEN JUHLAPAIKAN PÄÄTTÄMINEN
- Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
12 UUSIA AKTIIVISIA JÄSENIÄ TOIMINTAAN
- Puheenjohtaja ilmoittaa nimet ja tämän jälkeen kutsutaan kokoukseen.
13 MUUT ASIAT
- Osaava Nainen messut 23. - 25.10.2015. Jyty Naantali seutu ry maksaa
osallistumismaksun jäsenilleen. Kotisivuille ja sähköpostiin julkaistaan tiedote.
- Jäsen Ilkka Hernelahti on kuollut 23.6.2015
- Helena Markkola irtisanoutunut liitosta
- Sofia Vainio irtisanoutunut liitosta
- Yksityisyyden suoja työelämässä. Työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö
työstää asiaa. Asian käsittelyä jatketaan. Oheismateriaalina muistio.
- Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitetaan viipymättä muutokset. Sihteeri saa
asiaan apua liitolta, näin saadaan tieto oikein eteenpäin.
- Ajankohtaiset tilaisuudet, Merja Kantonen esitteli uusia tilaisuuksia. Esitteet
erikseen liitteenä.
- Merja Kantonen kertoi, että liiton jäsenmaksu ehdotetaan pysyvän ennallaan.
Tämä on ehdotus, virallista päätöstä ei ole tehty.

14 SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 27.10 klo 16.15.
15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 18.01

