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YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT  

FUNKTIONÄRER I FÖRENINGEN  

 

Puheenjohtaja/Ordförande 

Seija Vainio  

puheenjohtajajhl127@gmail.com 

040 6605257 

 

Varapuheenjohtaja/Vice ordföranden 

Marke Ilonen  

marke.ilonen@teese.fi 

040 5409548  

 

Sihteeri/Sekreterare 

Sinikka Rantamäki  

sinikka.rantamaki@edu.vaasa.fi 

040 5885660  

 

 



Taloudenhoitaja/Kassör 

Anne Niemi  

anne.niemi@edu.vaasa.fi 

050 5457378  

 

Jäsenasiat/Medlemsärenden 

Maria Hautaluoma  

maria.hautaluoma@edu.vaasa.fi  

044 3263035 

 

Tiedottaja/Informatör 

Joona Ekroos  

ekroosjoona@gmail.com 

0440 333871 

 

 

 

 



Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

/Styrelsemedlemmar och ersättare  

Joona Ekroos, Anne-Maj Harjunpää, Maria 

Hautaluoma, Marke Ilonen, Anu Kivivuori, Marko 

Lehmusvirpi, Marita Mattfolk, Wiktoria Loukasmäki, 

Heikki Mustonen, Anne Niemi, Nina Niemiharju, Eija 

Norrgran, Alf Nyroos, Reijo Rajakangas, Sinikka 

Rantamäki.  

Ari Hankilanoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YHDISTYSTOIMINTA  

FÖRENINGSVERKSAMHET  

 

Vapaa-aikajaos/Fritidssektion 

Anne-Maj Harjunpää, Anu Kivivuori, Minna Kosola, 

Heikki Mustonen, Anne Niemi, Sari Pukkila.  

 

Koulutus/Skolning  

Liiton järjestämiin koulutuksiin haetaan www.jhl.fi 

kautta. Ennen osallistumista koulutuksiin on kurssin 

kustannukset haettava yhdistykseltä.  

Ansökningar till förbundets utbildningar görs via 

www.jhl.fi. Före anmälan skall kostnader ansökas av 

föreningen. Ta kontakt med ordförande.  

Yhdistyksen ilmoitukset ilmoitetaan kotisivuilla 

(www.jhl127.fi), Facebookissa ja sähköpostitse. 

Information från föreningen sker via webbsidan 

(www.jhl127.fi)  och epost.  

 

 

http://www.jhl.fi/
http://www.jhl127.fi/
http://www.jhl127.fi/


Työväen lehtisetelit/Tidningssedelförmån  

Yhdistys myöntää jäsenilleen 30 € arvoisen 

lehtiseteliedun lehtien Demokraatti, Kansan Uutiset 

ja Arbetarbladet vuositilauksista. 

Föreningen beviljar en förmånssedel på 30 € åt sina 

medlemmar. Sedel gäller vid prenumeration av 

Demokraatti, Kansan Uutiset och Arbetarbladet.  

 

 

Merkkipäivien viettäjät/Bemärkelsedagar  

Yhdistys muistaa 50- ja 60-vuotiaita jäseniään. 50-, 

60- ja 70-vuotta täyttävät voivat halutessaan itse 

ilmoittaa merkkipäivänsä Motiivi-lehdessä.  

Föreningen kommer ihåg alla som fyller 50 och 60 år. 

De som fyller 50, 60 eller 70 år kan själva annonsera 

om bemärkelsedagen i tidningen Motiivi.  

 

 

 

 



Kokoustoiminta/Mötesverksamhet  

Hallitus kokoontuu kuukausittain.  

Styrelsen sammankommer en gång i månaden enligt 

överenskommelse.  

Kuukausikokouksia pidetään erilaisten teemojen 

merkeissä. Ammattiryhmäiltoja järjestetään tarpeen 

mukaan. Kevät- ja syyskokous ilmoitetaan 

yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa ja 

sähköpostitse. 

Månadsmöten hålls med olika teman. 

Yrkesguppkvällar ordnas vid behov. Vår- och 

höstmötet meddelas via webbsidan, Facebook och 

epost. 

Yhdistyksemme kotisivuilta löydät tietoa 

tapahtumista.  

Information om händelser på föreningens webbsidor.  

www.jhl127.fi  

 

 

 

 



Luottamushenkilöt/Förtroendemän  

Teese Botnia  

Pääluottamusmies/Huvudförtroendeman  

Anne-Maj Harjunpää  

anne-maj.harjunpaa@teese.fi  

040 1981315 

Keskusvarasto, kiinteistö- ja kuljetuspalvelut 

sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut.  

 

Varapääluottamusmies/Vicehuvudförtroendeman 

luottamusmies/förtroendeman 

Anu Kivivuori  

anu.kivivuori@teese.fi 

040 7173609  

 

 

 

 

 

mailto:anne-maj.harjunpaa@teese.fi


Puhdistupalvelut/Städservice 

Nina Niemiharju 

nina.niemiharju@teese.fi  

040 5873506  

 

Vaasan kaupunki/Vasa stad 

Pääluottamusmies /Huvudförtroendeman  

Maria Hautaluoma  

maria.hautaluoma@edu.vaasa.fi 

0400 866661  

Varhaiskasvatus, suomen- ja ruotsinkielinen 

perusopetus, Lyseon lukio, Vamia, 

liikuntatoimi, konserniohjaus, kotiuttamispalvelut ja 

vastaanottokeskus, kulttuuripalvelut 

(kaupunginorkesteri, kirjasto, teatteri, Vaasan 

kaupungin museot). 

 

 

 

 

mailto:nina.niemiharju@teese.fi


Pääluottamusmies /Huvudförtroendeman  

Heikki Mustonen  

heikki.mustonen@vaasa.fi  

0400 668254 

Kuntatekniikka, pelastuslaitos ja rakennusvalvonta, 

uimahalli, Vaasan Vesi. 

  

Varapääluottamusmies/Vicehuvudförtroendeman 

luottamusmies/förtroendeman 

Aluepelastuslaitos/Regionräddningsverket 

Alf Nyroos  

alf.nyroos@vaasa.fi  

050 5166100  

 

Perhepäivähoitajat/Dagmammor  

Seija Vainio  

puheenjohtajajhl127@gmail.com 

040 6605257 

 

mailto:alf.nyroos@vaasa.fi


 

Ammattikorkeakoulu/Yrkeshögskola 

Sebastian Ingberg 

sebastian.ingberg@vamk.fi 

0400 113916 

 

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro 

Roosa Lehtonen  

varana Suvi toivonen 

 

Satama/Hamn 

Pertti Krinnilä      

040 558 8665  

 

 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT/ 

ARBETSKYDSFULLMÄKTIGA  

Lisäinfoa työpaikkasi virallisilla tiedotussivuilla. 

För mer information se på din arbetsplats webbsidor.  



 

SÄILYTÄ JÄSENYYTESI/BEVARA DITT MEDLEMSSKAP 

Opiskelija/Studerande 

Liiton järjestäytymisalalle soveltuvaa 

ammattitutkintoa kokopäiväisesti suorittava on 

vapautettu jäsenmaksusta, mutta maksaa 

työttömyysturvan säilyttämiseksi 

työttömyyskassamaksun opiskeluaikaisen työssäolon 

ajalta.  

De som på heltid studerar till någon kompetens som 

lyder under förbundets yrkesgrupper, är befriade från 

medlemsavgift, men om de arbetar, betalar de 

arbetslöshetskassabetalningen för att underhålla 

arbetslöshetsskyddet.  

 

Eläkeläinen/Pensionär  

Yhdistys muistaa eläkkeelle siirtyviä jäseniään. Ota 

yhteys pääluottamusmieheen saadaksesi 

muistamisesi vuoden sisällä. Eläkeläisjäsenen 

tilisiirtolomakkeet tilataan jäsenasiainhoitajan kautta 

tai JHL:n sivuilta.  



Medlem som går i pension, kontakta någon av 

föreningens funktionärer, så att vi kan komma och 

hälsa på dig. Meddela även medlemsansvarig om du 

efter pensioneringen vill fortsätta ditt medlemskap. 

Beställa pensionärens bankgiron via 

medlemsansvarig eller via JHL websidor.  

Äitiys- tai isyysloma, vanhempainvapaa, 

asevelvollisuus tai siviilipalvelus/Moderskaps- eller 

faderskapsledighet, vårledig, militär- eller 

civiltjänstgöring  

Ilmoita alkamis- ja päättymispäivä 

jäsenasiainhoitajalle. Meddela tidpunkt åt 

medlemsansvariga.  

 

Työtön/Arbetslös  

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, 

ilmoittaudu välittömästi TE-keskukseen, josta saat 

ensimmäisen päivärahahakemuslomakkeen.  

Työttömyyspäiväraha (kela-raha) maksetaan vain 

ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-keskuksessa. 

Työttömyysaika ilmoitetaan jäsenasiainhoitajalle 

takautuvasti kolmen kuukauden välein.  



Om du blir arbetslös eller permitterad, anmäl dig 

omedelbart till arbetskraftsbyrån, varifrån du även 

får den första ansökningsblanketten för dagpenning. 

Arbetslöshetsersättning betalas endast för den tid 

som du är arbetslössökande i arbetskraftsbyrån. 

Arbetslös med FPA:s dagpenning; meddela om 

arbetslösheten till medlemsansvarig.  

 

Stipendi/Stipendie 

Yhdistyksemme muistaa ammattitutkinnon 

suorittaneita jäseniämme stipendillä. Stipendi on 

haettavissa vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.  

Föreningen kommer ihåg de som avlagt en 

yrkesstudie. Stipendiet måste ansökas inom ett år 

från att man avlagt studien.  

 

Palkaton sairasloma/Oavlönad sjukledighet  

Ota yhteyttä jäsenasiainhoitajaan ja ilmoita aloitus- ja 

päättymisajankohta.  

Meddela tidspunkten för detta åt medlemsansvariga.  

 



Osoitteenmuutokset/Adressändringar  

Ei tarvitse ilmoittaa erikseen yhdistykselle. 

Päivitäthän yhteystietosi JHL:n kotisivuilla.  

Man behöver inte meddela till föreningen utan gör 

uppdateringen på JHL webbsidor. 

 

POHJANMAAN ALUETOIMISTO PALVELEE  

ÖSTERBOTTENS DISTRIKTBYRÅ BETJÄNAR  

Ma-ti, to-pe/fre 9-12, 13-15  

Työsuhdeneuvonta puhelin/ Anställningsrådgivnings 

jourtelefon 0107703311 

 

Vaasanpuistikko 17, 65100 Vaasa/Vasaesplanaden 

17, 65100 Vasa  

Vaihde/Växel 010 770 3460  

 

Aluepäällikkö/Distriktschef  

Katja Kaivonen 040 7094337  

 



Aluetoiminnan asiantuntija/Sakkunnig för 

regionalverksamhet  

Christian Savonius 050 5607430  

 

Aluetoiminnan asiantuntija/Sakkunnig för 

regionalverksamhet  

Margot Nyroos 040 5769547  

 

Palveluneuvoja/Regionservicerådgivare  

Ulla Pihlajamäki 050 4432043  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALVELUKORTTI/SERVICEKORT  

 

Täytä huolellisesti ja lähetä osoitteella/fyll i noggrant 

och skicka in på adress: 

Maria Hautaluoma  

Hietalahdenkatu 21, 65100 Vaasa/Sandviksgatan 21, 

65100 Vasa 

maria.hautaluoma@edu.vaasa.fi 

0400 866661  

 

Nimi/Namn  

___________________________________________ 

 

Osoite/Adress/Puhelin/Telefon  

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 



Sotu/Personbeteckning  

___________________________________________ 

 

Opiskelu/Studier _____/______/20____-

_____/_____20_____ 

 

Äitiys-/Isyysloma/Moderskaps eller 

faderskapsledighet  

_____/______/20____-_____/_____20_____ 

 

Hoitovapaa/Vårdledig  

_____/______/20____-_____/_____20_____ 

 

Työtön ilman työttömyyskassan päivärahaa/Arbetslös 

utan JHL:s dagpenning  

_____/______/20____-_____/_____20_____  

 

 

 



Ase- tai siviilipalvelus/Militär- eller civiltjänstgöring  

 _____/______/20____ -_____/_____20_____ 

 

Nimenmuutos/Namnändring  

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Eroan Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitosta 

sekä työttömyyskassan jäsenyydestä/Jag utträder ur 

JHL och arbetslöshetskassan  

 

_____/_____20_____  

 

Eron syy/Orsaken  

___________________________________________

___________________________________________  

 

Allekirjoitus/Underskrift  

 

 



MUISTIINPANOJA/ANTECKNINGAR  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 


