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Tervehdys

Tämä vuosi alkoi lumisena ja sellaisena talvena minkä ehkä kaikki muistavat lapsuudestaan; kunnon
pulkkamäki, rusettiluistelu ja hiihto, joista saimme silloinkin nauttia. Otetaan siis tästä talvesta voimia tulevaan
kevääseen.
Voimia ja vaikuttamista tarvitaan tulevissa kuntavaaleissa. Kunnan palvelut ovat nyt niitä palveluita, joissa
ollaan oltu etulinjassa auttamassa ja mahdollistamassa se, että kaupunkilaiset saavat ne palvelut, mitkä ovat
mahdollista tässä tilanteessa tuottaa. Olemme pystyneet tuottamaan koululaisille ruoat, toisin kuin
kilpailijamme. Olemme huolehtineet päiväkotien puhtaudesta ja ottaneet vastaan kaupungin erikoistarpeet ja
pystyneet toteuttamaan ne.
Olemme osoittaneet siis asiakkaillemme, että meihin voi luottaa.
Nyt on aika valita ne henkilöt kuntavaaleissa, jotka ovat valmiita aidosti vaikuttamaan ja puolustamaan meitä,
kunnan työntekijöitä.
Puheita ja lupauksia on kuultu ja nähty, hyvä esimerkki oli Palmia Oy, lupauksia oli ja miten henkilöstön onkaan
käynyt?
Jatkuva kilpailuttaminen on sietämätöntä niin meille kuin muillekin ja siinä ei valitettavasti aina katsota
kaupungin kokonaisetua taloudellisesta näkökulmasta. Toimialat katsovat asioita vain omasta näkökulmastaan,
jotka ei ole koko kaupungin tai kaupunkilaisen etu.
Helsingin Kaupunki ei ole lomauttanut henkilöstöä mutta muualla lomautuksia on nähty, joka tietenkin
vaikeuttaa henkilöiden arkea.
Nyt toivon, että jokainen miettii ketä äänestää kuntavaaleissa ja jokainen käy äänestämässä. Vain sillä
vaikutamme tulevaisuuden päätöksiin.

Eija Paananen puheenjohtaja

Hei jäsen, joka olet kunnallisvaaleissa ehdokkaana!
Teemme lähempänä vaaleja yhteismainoksen, joka
lähetetään yhdistyksen jäsenille s.postilla.
Pääset mukaan laittamalla viestiä tony.less@hel.fi
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Kevätkokous 2021
Aika:
Paikka:

Maanantai 12.4.2021 klo 18:00
Teams- kokous

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen avaus

2

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
·

3

Nimenhuuto, sihteeri kirjaa (tällä varmistetaan yhteydet)

Kokousvirkailijoiden valinta
a)
b)
c)
d)

puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkistajat
ääntenlaskijat

4

Esityslistan hyväksyminen

5

Ilmoitusasiat

6

Edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

7

Tilintarkastajien lausunto

8

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

9

Puhelin ja hyvinvointipalveluiden luottamusmiehen vahvistaminen

10

Sääntömuutos

11

Muut mahdolliset asiat

12

Kokouksen päättäminen
ILMOITTAUDU SIHTEERILLE SÄHKÖPOSTITSE kati.harju@hel.fi
9.4.PERJANTAIHIN MENNESSÄ!
Saat sihteeriltä linkin maanantaina, josta pääset osallistumaan
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 9 kpl 40€ S-ryhmän lahjakorttia
KOKOUKSEEN LIITTYMISOHJEET SEURAAVALLA SIVULLA
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OHJE MITEN LIITYN KEVÄTKOKOUKSEEN!
KOKOUKSEEN LIITTYMINEN TIETOKONEELLA
(kännykällä liittyminen vaatii sovelluksen lataamisen sovelluskaupasta)
1. Saat sähköpostin jonka alalaidassa on linkki

2. Valitse jatka tällä selaimella

3. Kirjoita oma nimesi ja paina liity nyt

4. Odota että järjestäjä hyväksyy sinut ja olet kokouksessa

vihje: Kokouksen aikana voit avata/sulkea mikkiäsi tämän näköisestä painikkeesta
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TYÖELÄMÄÄN SUOMESSA:

Franckin kertomus omalla äidinkielellään Ranskaksi työllistymisestään suomessa ja kuinka löysi JHL:n:
Je m’appelle Franck Koumolou et je viens du Bénin, d’Afrique de l’Ouest. Je suis venu en Finlande en 2011. En
Finlande, j’ai pu étudier pour devenir chef au Stadi ammattiopisto . Après l’obtention de mon diplôme, j’ai
d’abord obtenu un travail à temps partiel et après un contrat permanent a été signé pour moi au
Palvelukeskus, j’ai posé des questions sur la possibilité d’adhérer à un syndicat. J’ai immédiatement rempli les
papiers d’adhésion et depuis lors, j’ai été membre de l’association 210 ry.

Nimeni on Franck Koumolou ja olen kotoisin länsi-Afrikasta Beninistä. Tulin Suomeen vuonna 2011. Pääsin
Suomessa opiskelemaan kokiksi Stadin ammattiopistoon. Valmistuttuani pääsin ensin keikkatöihin ja tämän
jälkeen työllistyin Palvelukeskukselle. Palvelukeskuksessa tehtiin minulle työsopimus, jolloin kysyin
mahdollisuudesta liittyä ammattiliittoon. Täytin heti liittymispaperit ja siitä lähtien olen ollut yhdistyksen 210
ry:n jäsen.

OLETHAN JO KÄYNYT
NETTISIVUILLAMME.
WWW.JHL210.FI
SIELTÄ NÄET
TAPAHTUMAT/ILMOITTAUTUMISET,
AJANKOHTAISET ASIAT JA PÄÄSET
HELPOSTI ESIM. JHL:N SIVUILLE.

Seuraa myös työpaikkasi postia,
keskustelkaa ja kannustakaa liittymään.
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YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ ON?
JHL:n säännöissä sanotaan, että yhdistyksen tehtävänä on edistää ja valvoa jäsentensä työehtoja ja
työolosuhteita.
Parantaa heidän ammatillista, oikeudellista, yhteiskunnallista etuja.
Yhdistys valvoo työlainsäädännön ja sopimusten noudattamista ja tekee esityksiä/solmii paikallisia sopimuksia
työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioissa.
Kouluttaa ja tiedottaa

TERVEISET MEIDÄN HALLITUKSESTA!
Hallitukseen kuuluu tänäkin vuonna puheenjohtaja/pääluottamusmies Eija Paanasen lisäksi
7 jäsentä ja 3 varajäsentä ja Palmia Oy:n edustaja
Kati Harju (varapääluottamusmies) toimii sihteerinä ja Tony Less (ruokapalveluvastaava) hoitelee varasihteerin
hommia. Josefiina Salmén (työsuojeluvaltuutettu) varapuheenjohtajan ominaisuudessaan jakaa PJ:n vastuuta
ja varmistaa toimintaa.
Taloudesta huolehtii taloudenhoitajamme Tiia Nyyssönen (työsuoleluvaltuutettu) ja jäsenrekisteriin liittyvät
asiat menevät aina Pirjo Räisäselle (suunnittelija).
Tapahtumat kunhan korona taas helpottaa organisoi Pirjo Räisänen ja Satu Anikari (ruokapalveluvastaava)
jakaen hommia. Sivosen Maija ottaa kantaa ja koppia juoksevista asioista. Palmia oy:n Petri Larmasuo tuo
terveiset sieltä ja yhdessä pohdimme asioita.
Lisäksi hallitukseen kuuluu varajäsenet Paula Karjalainen (palveluvastaava), Heli Tyni (ruokapalveluvastaava),
Lea Vuori (ruokapalveluvastaava).
Meillä on oikein toimiva hallitus, jossa vierailee myös Palvelukeskuksen luottamusmiehet Arttu Tiitu
(ruokapalveluvastaava) ja Sini Wuori (palveluneuvoja) tuoden asioita pohdintaan.
-

-

Joten me yritämme tehdä asioita teitä varten ja siksi tarvitsemme teiltä viestejä, jotta osaamme
tarttua oikeisiin asioihin.
- Taistelemme etujenne puolesta ja viemme viestiä eteenpäin, jotta työelämä olisi mielekästä ja
meidänkin palkat pysyisivät tasolla jolla Suomessa pärjää.
- Vaikenemalla tai valittamalla mikään ei muutu, mietitään yhdessä uusia ratkaisuja ja viedään
ehdotukset eteenpäin, näin voimme vaikuttaa.
Helsinki on iso organisaatio, mutta tarttumalla yhdessä ongelmakohtiin rakentavasti, asiat muuttuvat
pikkuhiljaa.
PORUKASSA ON VOIMAA
Terveisin hallituksen sihteeri Kati Harju hallituksen puolesta
Tsemppiä kevääseen ja ollaan yhteyksissä
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Palvelukeskus Helsinki
JHL 210 ry:n luottamusmiehet 2020-2023

Pääluottamusmies

Eija Paananen
eija.paananen@hel.fi
puh. 050 401 3884

Varapääluottamusmies

Kati Harju
kati.harju@hel.fi
puh. 040 138 9184

Luottamusmies tuotanto

Arttu Tiitu
arttu.tiitu@hel.fi
puh. 040 158 9629

Luottamusmies Puhpa

Sini Wuori
sini.a.wuori@hel.fi

Ole rohkeasti yhteydessä!

Jäsenasioissa yhteys Pirjo Räisäseen jasenasiat.yhdistys210@gmail.com

