
VAIKUTA YHTEISIIN ASIOIHIN! 

Ammattiosaston hallitus järjestää ammattiosastolle eri-

laista koulutus- ja tiedotustoimintaa jäseniltojen muo-

dossa, huolehtii tiedottamisesta eri kanavien kautta sekä 

tarjoaa jäsenilleen virkitystoimintaa matkojen ja jäsen-

etujen muodossa. 

Hallituksen tärkein tehtävä on kuitenkin edunvalvonta: 

ammattiosasto neuvottelee työnantajan kanssa ja 

päättää esimerkiksi paikallisten sopimusten hyväksymi-

sestä. Hallitus nimeää tehyläiset edustajat moniin yhteis-

toiminnallisiin elimiin, kuten yhteistyötoimikuntaan ja 

tulosalueiden johtoryhmiin. 

AIKA ÄÄNESTÄÄ ON 21.10.-14.11! 

Kirjaudu sisään Tehyn vaalisivustolle osoitteessa http://

tehyppshp.fi/aanestys -tunnuksesi on jäsennumerosi 

(jäsenkortissa, Tehy-lehden takakannessa) ja salasanasi on 

ensimmäisellä kertaa henkilötunnuksesi kuusi ensimmäistä 

merkkiä (PPKKVV). Tarvittaessa sivulta löytyy linkit salasanan 

palauttamiseen. 

Palvelusta löydät ehdokkaiden tiedot ja kuvat ja voit äänestää 

sähköisesti. Kaikkien sähköisesti äänestäneiden kesken arvo-

taan palkintoja (katsotaan myöhemmin mitä, kunhan käymme 

kaupassa)! Voit vaihtaa ääntäsi halutessasi. Äänestysaikaa on 

syyskokoukseen 14.11.2019 asti! 

Tai tule äänestyskoppiin! Olemme 

ma 28.10. klo 12-16 luentosalissa 5,  

ke 30.10. klo 7-9 luentosalissa 3, 

ti 5.11. klo 10-14 luentosalissa 7 ja 

to 14.11. klo 10-14 luentosalissa 9. 

Lisäksi järjestämme vielä Oulaskankaalle ja Psykiatrian klinik-

kaan (Peltola) yhdet päivät kuhunkin. Paikalla on toimijoita 

jotka kertovat tarvittaessa hallituksen toiminnasta, vaaleista 

tai sähköäänestyksestä.Tilaisuudessa myydään Eden-, Star- ja 

Zimmari-lippuja (Eden ja Star 5 e/kpl, Zimmari 2,5e/kpl, 2/

jäsen/tarjous mutta 4/jäsen) JA PIKKUJOULULIPPUJA! 

MUISTA TULLA SYYSKOKOUKSEEN! 

Vaalien tulos julkistetaan syyskokouksessa 14.11.2019. klo 

16:30 alkaen Sokos Hotel Arinan kokoustilassa (Kauppakeskus 

Valkea, Oulu). Kokouksessa valitaan ennen hallitusvaalin tulos-

ta puheenjohtaja kaudelle 2020-2022, sekä vahvistetaan ensi 

vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. 

Voit asettua ehdolle myös sähköisesti täyttämällä kaavak-

keen osoitteessa tehyppshp.fi/ehdolle (vaatii kirjautumisen) 

16.9.-13.10.2019 välisenä aikana! 

21.10.-14.11. SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS Tehyn jäsensivujen 

kautta. Löydät jäsennumerosi jäsenkortista tai Tehy-lehden 

takakannesta. Vaaleista ja ehdokkaista tiedotetaan jäsenille 

kotisivujen, sosiaalisen median, sähköpostin, ilmoitustaulujen 

ja PPSHP viikkotiedotteen kautta. 

14.11. Syyskokous klo 16:30: Kokouksessa valitaan puheenjoh-

taja. Sen jälkeen on vielä mahdollisuus muuttaa sähköistä ään-

tään tai äänestää sähköisesti kokouksessa. Tämän jälkeen säh-

köinen äänestys sulkeutuu ja on mahdollisuus uurnaäänestyk-

seen. Kaikkien äänestyksien jälkeen seuraa ääntenlasku ja vaa-

lilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen. 

1.1.2020 Uusi hallitus aloittaa työskentelynsä. 

LUE LISÄÄ: http://tehyppshp.fi/vaalit 

Joulukuussa 2019 uuden hallituksen järjestäytymisseminaari! 

Tehy PPSHP hallitusvaalit pidetään syksyllä!  

Asetu ehdolle ja rupea vaikuttamaan yhteisiin asioihin. 

Hallitukseen valitaan kaksitoista (12) jäsentä ja  

kaksitoista (12) yleisvarajäsentä. Puheenjohtaja  

valitaan kokouksessa ja hallitus  

sähköisellä äänestyksellä. 
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