
Virpi Laine, hammaslääkäri, 
pääluottamusmies, ESSOTE, Mikkeli

SINUSTAKO LUOTTAMUSMIES? 

”Luottamusmies tietää, mitä 
sopimuksia työpaikalla noudatetaan 
ja miten niitä sovelletaan.”

”Luottamusmiestehtävä tuo 
perustyöhön uusia mielenkiintoisia 
näkökulmia. Luottamusmiehenä 
pääsee vaikuttamaan lääkärin työtä 
ja työyhteisöä koskeviin asioihin.”

Anu Muraja-Murro, erikoislääkäri, 
pääluottamusmies, KYS

LUOTTAMUSMIES HUOLEHTII SINUN 
JA TYÖPAIKKASI ASIOISTA.
●  LUOTTAMUSMIEHILLÄ ON ISO MERKITYS 

PAIKALLISESSA EDUNVALVONNASSA.

●  TERVEYDENHUOLLON MUUTOSTEN KESKELLÄ 
LUOTTAMUSMIEHEN ROOLI KOROSTUU.

●  LISÄTIETOA LUOTTAMUSMIEHENÄ 
TOIMIMISESTA SAAT TYÖPAIKKASI NYKYISILTÄ 
LUOTTAMUSMIEHILTÄ JA LIITTOSI LAKIMIEHILTÄ.

www.laakariliitto.fi /luottamusmiesvaalit-2019

LUOTTAMUSMIESVAALIT 2019  Kuntien ja kunta-
yhtymien lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriluottamusmiehet 
kaudeksi 1.8.2019–31.7.2022 valitaan 30.4.2019 mennessä.  

Lisätietoa työpaikkasi vaaleista saat nykyisiltä luottamusmiehiltä. Ehdok-
kaaksi voit asettua ilmoittamalla asiasta heille. Kiinnostus tehtävään riit-
tää. Liitostasi saat koulutuksen ja tuen luottamusmiehenä toimimiseen. 

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsen:

valtuuskunnan vaali 2019 lähestyy
Syksyllä 14.10.–4.11. järjestettävässä sähköisessä vaalissa valitaan 30 valtuuskunnan varsinaista jäsentä, kymmenen vara-
jäsentä sekä kaksi valtuuskunnan opiskelijajäsentä ja kaksi opiskelijavarajäsentä vuosiksi 2020–2022. Suhteellisessa vaa-
lissa jäsenellä on käytössään 10 ääntä ja opiskelijajäsenellä 2 ääntä. Yhdelle ehdokkaalle voi antaa yhden äänen. Kaikkia 
ääniä ei ole pakko käyttää.

Vaikuta liittomme tulevaisuuteen ja päätöksiin!
Voit asettua ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti liiton toimistolle, yhteystiedot ovat sivun alalaidassa.
Ilmoituksessa pitää olla ehdokkaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Ehdokkaiksi ilmoittautuneet voivat muodostaa valitsi-
jayhdistyksen. Vähintään kaksi liiton äänioikeutettua jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistykset voivat 
muodostaa keskenään vaaliliiton. Valitsijayhdistyksen ja vaaliliiton tulee nimetä vaaliasiamies, joka on liiton äänioikeutettu 
jäsen. Asiamies voi olla itse ehdokkaana. Vaaliliittoon kuuluvan valitsijayhdistyksen vaaliasiamies voi toimia myös kyseisen 
vaaliliiton asiamiehenä. Kukin ehdokas saa olla vain yhden valitsijayhdistyksen tai vaaliliiton ehdokaslistalla. 

Muista nämä päivämäärät:
30.6.  Jos et ole vielä liiton jäsen, lähetä jäsenanomus liiton toimistoon viimeistään 30.6. Tällöin uusi jäsen ehtii 

saada äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden.
12.–19.8.   Vaaliluettelo eli luettelo vaalikelpoisista jäsenistä on jäsenten nähtävillä 12.–19.8. liiton toimistossa, joka 

on auki kesäaikaan klo 9–15.
26.8.  Huomautukset vaaliluettelosta on jätettävä liiton toimistoon viimeistään 26.8. klo 15.
9.9.   Tiedot ehdokkaista ja ehdokkaiden muodostamista vaaliryhmistä on jätettävä osoitteeseen 
  vaali2019@sell.fi tai Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki viimeistään 9.9. klo 15.00, 
 minkä jälkeen vahvistetaan ehdokaslista.

Ehdokkaaksi asettuvalle muistiin:
Ehdokkaista tarvitaan painokelpoinen valokuva, mielellään värillinen rintakuva, vähintään 300 kt jpg-muodossa osoittee-
seen vaali2019@sell.fi tai paperikuva skannattavaksi viimeistään 9.9.

14.10.  Äänestysaika alkaa.
4.11.  Äänestysaika loppuu klo 23.59.
Viikko 45  Vaalin alustava tulos julistetaan aikaisintaan 7.11.
11.11.  Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen.

Jäsenille lähetetään vaalitietoa postitse, sähköisessä jäsenkirjeessä ja verkkosivuilla.
Liiton verkkosivujen vaalisivulla on muun muassa vaaliryhmän muodostamisen malliasiakirja.
Vaalisivulle pääsee klikkaamalla etusivun vaalibanneria.
Vaaliin liittyviin kysymyksiin vastaa varatoiminnanjohtaja, ELL Marjatta Vehkaoja puh. 050 438 5594,
marjatta.vehkaoja@sell.fi.
Liiton toimiston osoite on Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki ja sähköposti on vaali2019@sell.fi.

Vilkasta vaalikesää ja -syksyä!

Eläinlääkäriliiton     
VAALIT 2019

www.sell.fi          vaali2019@sell.fi
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