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Palvelukeskus-liikelaitos ja
Palmia Oy:n henkilökunta
JHL 210 ry

Yhdistyksemme uusi nimi on:

Oletko luova? Pidätkö logojen suunnittelusta?
Laitetaan kilpailu pystyyn!
Suunnittele meille uusi etusivun logo
Lähetä ideasi Katille kati.harju@hel.fi 1.11.2020 Mennessä
Äänestetään voittaja syyskokouksen yhteydessä!
Voittajalle luvassa palkinto

www.jhl210.fi
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Tervehdys jäsenet,
Kesä oli hyvää akkujen lataamisaikaa, vaikka korona hieman rajoittikin kaikkien menemisiä.
Olette varmasti lukeneet, miten muissa kunnissa suunnitellaan lomauttamisia ja jopa irtisanomisia.
Helsingin kaupunki työnantajana on vielä ollut hyvin maltillinen ja olemme saaneet olla kaikki töissä. Osa
henkilöistä ovat olleet etänä ja osa on kantannut isoa vastuuta eturintamassa ja huolehtineet siitä, että
palvelutuotanto toimii tilanteessa kuin tilanteessa.
Olette myös joustaneet ja se on ollut meidän valttimme tässä tilanteessa. Syksy on jälleen jo ovella ja yhdessä
menemme eteenpäin. Pari huomion arvoista asiaa on parhaillaan meneillään. Sote ja sen vaikutukset sekä
Pakkalan tuotantolaitoksen tilanne pitäisi selkiintyä nyt syksyllä.
Muistattehan, että kuntavaalit lähestyvät ja samalla siinä punnitaan mihin suuntaan kaupungissa menemme
jatkossa, jatketaanko toimintojen kilpailuttamista vai haluaako kaupunki pitää ne omina toimintoinaan…
Vain sinä voit vaikuttaa, menemällä äänestämään.

Syysterveisin
Eija Paananen puheenjohtaja
PAHOITTELUT!
Olemme korona tilanteen vuoksi joutuneet perumaan
kaikki jäsentapahtumat tältä vuodelta, toivomme tilanteen
helpottavan ensi vuonna…
Tapaamme toivottavasti kuitenkin jäsenkokouksissamme
korona rajoituksin.

Jaossa jäsenille JHL-maskeja
Haluamme yhdistyksenä tukea jäsentemme hyvinvointia ja meillä on ilo tarjota JHL kangasmaski halukkaille
työmatkoille käytettäväksi. Maskeja on rajallinen määrä, joten 150 ensimmäistä tilaajaa saa maskin.

Mene www.jhl210.fi ja klikkaa etusivulta:
Niin pääset tilaamaan omasi !

www.jhl210.fi
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Sääntömääräinen Kevätkokous 2020
Esityslista
Aika:

keskiviikkona 30.9.2020 klo 18:00-20:00

Paikka:

Metropolia Myllypuron kampus, auditorio, Myllypurontie 1

Läsnä:

Osallistujalista liite 1

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen avaus PJ Paananen

2

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3

Kokousvirkailijoiden valinta
a)
b)
c)
d)

puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkistajat
ääntenlaskijat

4

Esityslistan hyväksyminen

5

Monipalveluiden yksikönjohtajan Anne Koskisen terveiset

6

Ilmoitusasiat

7

Edellisen vuoden (2019) toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
Liite 2 (mukana tässä jäsenkirjeessä edempänä)

8

Tilintarkastajien lausunto
Liite 3 (mukana tässä jäsenkirjeessä edempänä)

9

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

10

Muut mahdolliset asiat

11

Kokouksen päättäminen

Noudatamme Korona-ajan suosituksia, joten tulethan paikalle vain täysin
terveenä ja pidetään turvavälit.
Ilmoittautumiset www.JLH210.fi tapahtumat osion kautta 28.9. mennessä, jos haluat osallistua etänä Teamsin
kautta, kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Tai ilmoita tulostasi Katille kati.h.harju@hel.fi

www.jhl210.fi
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Liite 2
Liikelaitos palvelukeskus ja Palmia oy:n henkilökunta JHL ry. Toimintakertomus 2019
•
•

Hallitus on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan 11.3.2019 ja esittänyt kokouksessa
hyväksytyn toimintakertomuksen kevätkokouksessa 15.4.2019 JHL-opistolla.
Yhdistyksen toimintakertomuksen liitteenä on toteutunut toimintakalenteri. (Tämä esitellään
kokouksessa kevät kokouksessa 30.9.2020.)

•

Järjestötoiminta ja jäsenrakenne
Ø Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti; kevätkokous 15.4.2019 JHLopistolla. Yhdistyksen jäseniä kevätkokouksessa oli läsnä 19 jäsentä (hallituksen jäsenet
mukaan lukien). Syyskokous pidettiin 9.11.2019 paikalla oli 21 jäsentä (hallitus mukaan
lukien)ja kokouspaikkana oli Kulosaaren kartano, Kipparlahden silmukka 5
Yhdistyksen jäseniä oli läsnä 19 + pj ja sihteeri.
Ø Yhdistyksen hallitus kokoontui 12 kertaa ja jäsenkokouksia (mukaan luettuna kevät- ja
syyskokoukset) oli 4 kertaa.
Ø Yhdistyksen taloudellinen tilanne 2019 vuoden aikana on pysynyt budjetissa.
Ø Yhdistyksemme yhteistyö on toteutunut yhteistyössä Helsingin yhteisjärjestön, aluetoimiston
ja muiden järjestöiden kanssa. Kävimme myös tutustumassa Tampereella ja Lahdessa, miten
yhtiöittäminen on vaikuttanut heidän työntekijöihinsä ja miten työntekijöitä on tuettu ja
autettu muutoksessa.

•

Edunvalvonta ja luottamusmiehet
Ø Yhdistyksen jäseniä on Palvelukeskus Helsingissä ja Palmia Oy:ssä ja yhdistyksen hallitus
koostuu 6 henkilöä yhtiön puolelta ja 6 henkilöä liikelaitoksen puolelta + puheenjohtaja.
Varajäseniä 2. Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vuoden aikana paljon muutoksia, jotka
vaikuttivat toimintaan kokonaisuudessaan.
Ø Yhdistyksen edustukset ovat 2019 Helsingin yhteisjärjestön edustajistossa 5 paikkaa,
hallituksessa 2 + 2 paikkaa, SAK edustajistossa 1 paikka ja alueryhmässä 1 paikka.
Ø Yhdistyksen luottamusmiehinä on toiminut 2019 Liikelaitoksessa: Eija Paananen PLM, Kati
Harju VPLM, Eija Voutilainen LM vuoden puoleen väliin asti, Seija Hänninen LM ja Jari
Arjoranta LM vuoden puoleen väliin asti. Yhtiössä: Kim Lesch PLM, Petri Larmasuo VPLM, Harri
Ursin LM ja Jarkko Väänänen LM.
Ø Yhdistyksen PLM ja VPLM osallistuivat Helsingin Yhteisjärjestön kanssa tutustumassa EUparlamenttiin Brysselissä kesäkuussa.

•

Koulutus
Ø Vuonna 2019 pidettiin marraskuussa uuden hallituksen koulutus.

•

Tiedotus
Ø Jäsenkirjeet on toimitettu jäsenille 3 kertaa paperisena kirjeenä.
Ø Yhdistyksen nettisivut ovat www.jhl210.fi ja yhdistyksellä on myös omat Facebook-sivut:
Jhl210 ry. Joissa tiedotamme jäseniämme ajankohtaisilla asioilla ja jaamme tietoa JHL:stä

www.jhl210.fi
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Liite 3

www.jhl210.fi
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Sääntömääräinen syyskokous 2020
Esityslista

Aika

maanantaina 9.11.2020 klo 18:00-20:00

Paikka

Metropolia Myllypuron kampus, auditorio, Myllypurontie 1

Läsnä

Osallistujalista liite 1

Käsiteltävät asiat
1

Kokouksen avaus PJ Eija Paananen

2

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4

Kokouksen järjestäytyminen
a) Kokouksen puheenjohtaja
b) Kokouksen sihteeri
c) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
d) Kokouksen ääntenlaskijat, joista yksi toimii ääntenlaskijoiden puheenjohtajana.

5 Yhdistyksen hallituksen toimikauden pituuden toteaminen
Vuonna 2019 on päätetty hallituksen toimikaudeksi 2 vuotta (13§ kohta 1 ja 2), joka näin ollen
jatkuu 31.12.2021 asti
6 Yhdistyksen puheenjohtajien kaudelle 2021 toteaminen
(Puheenjohtajien kaudeksi on todettu 9.11.2019 syyskokouksessa 2 vuotiskausi 2020-2021)
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vahvistetaan Eija Paananen ja varapuheenjohtajaksi Josefiina
Salmén
7 Yhdistyksen hallituksen jäsenten toteaminen vuodelle 2021
a) Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrä
vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi nykyinen 7 varsinaista ja 3 varajäsentä.
b) Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Hallituksen jäseniksi valittiin 9.11.2019 kausiksi 2020-2021 : Tiia Nyyssönen, Kati
Harju, Josefiina Salmen, Tony Less, Satu Anikari, Pirjo Räisänen, Maija Sivonen
Varat: Paula Karjalainen, Heli Tyni ja Lea Vuori

www.jhl210.fi
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8 Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten vahvistaminen
a) Puheenjohtaja totesi, että 3.2.2020 pidetyssä yhdistyksen jäsenkokouksessa on päätetty,
että Yhteisjärjestön pääluottamusmiesvaaleissa on ollut Palvelukeskus Helsingin
pääluottamusvaaleissa ehdokkaina: pääluottamusmieheksi Eija Paananen ja
varapääluottamusmieheksi Kati Harju. Vaalitoimikunta on todennut kokouksessaan
3.2.2020, että kyseessä on sopuvaalit, koska ehdokkaita on vain yhdet per
luottamustehtävä.
Päätös: Kaudeksi 1.4.2020- 31.12.2023 on valittu pääluottamusmieheksi Eija Paananen ja
varapääluottamusmieheksi Kati Harju
b) Puhelinpalveluiden luottamusmiehen vaalin vahvistaminen
Puhelinpalveluille emme ole löytäneet ehdokkaista, jonka takia pidämme
täydennysvaalit talven aikana.
c) Monipalveluiden luottamusmiehen vaalin vahvistaminen
Monipalveluluille emme ole löytäneet ehdokkaista, jonka takia pidämme
täydennysvaalit talven aikana.
d) Pakkalan tuotannon luottamusmiehen vaalin vahvistaminen
Jäsenkokouksessa saimme keväällä kaksi ehdokasta, joista toinen vetäytyi ennen vaaleja.
Päätös: Kaudeksi 1.4.2020- 31.12.2023 on valittu Arttu Tiitu
9 Toiminnantarkastajien ja/tai tilintarkastajien toteaminen vuodelle 2021
Toiminnantarkastajat ja tilintarkastajat eivät voi olla hallituksen varsinaisia tai varajäseniä.
Vuoden 2019 syyskokouksessa olemme valinneet toiminnan- ja tilintarkastajat kaudelle 20202021 Simo Mäen ja Anne Akrenin ja varalle Vuokko Lessin
10 Yhdistyksen edustajien valinta yhteistoimintajärjestöihin vuodelle 2021
(Vuoden 2020 jäsenet olivat: Tony Less, Josefiina Salmén ja varalla Maija Sivonen ja Tiia
Nyyssönen)
Päätös:
11 Vuoden 20201 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Eija Paananen esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen
toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintavuodelle.
Päätös:
12 Yhdistyksen toimihenkilöille maksettavat korvaukset vuonna 2021
Yhdistyksen taloudenhoitaja esittelee ehdotuksen
13 Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021
Taloudenhoitaja Tiia Nyyssönen esittelee hallituksen esityksen yhdistyksen talousarvioksi.

www.jhl210.fi
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14 Kokousten koollekutsumistavasta ja -ajasta päättäminen
(Vuonna 2020 kutsumistavat olivat jäsenkirjeinä, s.posti ja txt.viesti ja kotisivut www.jhl210.fi)
15 Muut esille tulevat asiat
16 Kokouksen päättäminen

Noudatamme Korona-ajan suosituksia, joten tulethan paikalle vain täysin
terveenä ja pidetään turvavälit.
Ilmoittautumiset www.JLH210.fi tapahtumat osion kautta 6.11.2020 mennessä, jos haluat osallistua etänä
Teamsin kautta, kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Tai ilmoita tulostasi Katille kati.h.harju@hel.fi

Haluamme yhdistyksenä tukea jäsentemme hyvinvointia ja
meillä on ilo tarjota JHL kangasmaski halukkaille työmatkoille
käytettäväksi.
Maskeja on rajallinen määrä, joten 150 ensimmäistä tilaajaa saa maskin.
Tilaa maskisi sivuiltamme
www.jhl210.fi
etusivun yläreunasta pääset lomakkeeseen, jonka täyttämällä saat maskin itsellesi.
jos tilaamisen kanssa on ongelmia soita
Tony Less tony.less@hel.fi puh. 0503599689

www.jhl210.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020
2020

Tapahtuma

Aika

Syyskuu

Hallituksen kokous

30.9 klo. 16:00

Jäsenkirje (syysarvonta + kevätkokous + syyskokous)

Lokakuu

Kevätkokous Metropolia, Myllypuro

30.9. klo 18:00

Hallituksen kokous (Budjetti)

12.10 klo 16:00

Perhetapahtuma (Sirkus) Koronatilainteen takia peruttu
Marraskuu

Joulukuu

Hallituksen kokous

9.11 klo. 16:00

Syyskokous, syysarvonta, Metropolia Myllypuro

9.11 klo 18:00

Hallituksen kokous

14.12 klo. 16:00

Oletko
tiimipelaaja?

Kiinnostaako toisten auttaminen?
Haluatko, että työelämä
on tasa-arvoista?

Lähde mukaan luottamusmieheksi Puhelinpalveluihin tai Monipalveluihin. Saat
näköalapaikan ja väylän tuoda tärkeitä asioita näkyväksi. Joukossamme on tilaa ja
toivomme, että lähdet rohkeasti mukaan.
Jos vielä epäröit, niin kysy miten me aloitimme ja teemme nyt, kerromme
mielellämme. Saat koulutuksen JHL opistolla.
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla vaalitoimikunnalle josefiina.salmen@hel.fi
Ota yhteyttä arttu.tiitu@hel.fi , kati.harju@hel.fi tai eija.paananen@hel.fi

www.jhl210.fi
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Miten Palvelukeskus Helsingissä toimii yhteistoiminta:
Yhteistoiminnalla tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jossa osapuolten edustajat
käsittelevät työsuhteen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Yhteistoiminnalla halutaan varmistaa,
että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.
Yhteistoimintaa säädellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetulla lailla
(449/2007)
1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa.
Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa
osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja
työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon
tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.
Yhteistoiminta tarkoittaa neuvottelua ja kuulemista.
Työnantajan on neuvoteltava valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja
vaihtoehdoista, ennen kuin asia ratkaistaan. Neuvottelut on käytävä yhteistoiminnan hengessä eli avoimessa
vuorovaikutuksessa ja tavoitteena on saavuttaa yksimielisyys.
Palvelukeskus noudattaa Helsingin kaupungin yhteistoimintasopimusta, joka on neuvoteltu työnantajan ja
työntekijäjärjestöjen kesken.

Mitä tämä sitten tarkoittaa?
Tärkein yhteistoiminnan taso on työyhteisötaso, jossa yhteistoiminta tapahtuu lähiesimiehen ja henkilöstön
yhteistyönä.
· Yhteistoiminnan toteutumiseen tarvitaan kaikkia, myös sinua. Työntekijän on tärkeää tuoda
näkemyksiään ja ideoitaan kaikkien tietoon.
Palvelutasolla hyödynnetään yhteistoimintafoorumeita. Sinä yhteistoimintavastaava: kuuntele, havainnoi ja
tee huomioita. Vie asioita työsuojeluparisi kanssa eteenpäin.
Palvelukeskus tasoinen yhteistoiminta toteutuu edustuksellisesti henkilöstötoimikunnissa ja
yhteistoimintaryhmissä. Täällä me luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut edustamme teitä. Siksi on
tärkeää, että pidätte meidät ajan tasalla missä mennään. Henkilöstötoimikunnassa käsittelemme koko
palvelukeskusta koskevia ja isoja työyhteisöjä koskevia asioita. Täällä myös seuraamme, että yhteistoiminta
toteutuu.
Kaupunkitasolla pohditaan kokonaisuuksia ja suuria linjauksia ja muutoksia.

www.jhl210.fi
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JHL210 ry:n luottamusmiehet 2020-2023
Palvelukeskus Helsinki
Pääluottamusmies
Eija Paananen

050 401 3884

eija.paananen@hel.fi

Varapääluottamusmies
Kati Harju
040 138 9184

kati.harju@hel.fi

Luottamusmies (Tuotanto)
Arttu Tiitu
045 122 2574

arttu.tiitu@hel.fi

Yhdistys 210 ry:n jäsenasioissa otathan yhteyttä

Yhdistys 210 ry:n jäsenasiainhoitaja vaihtuu 1.10.2020
Uusi jäsenasiainhoitaja lokakuun alusta alkaen on Pirjo Räisänen.

Pirjon tavoitat parhaiten sähköpostitse jasenasiat.yhdistys210@gmail.com
tai puhelimitse 040-504 2789
Jäsenasiainhoitaja auttaa jäsenyyteesi liittyvissä asioissa, ole rohkeasti yhteydessä!

www.jhl210.fi
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Perinteinen loppuvuoden arvonta:

Yhdistyksemme toivottaa ihanaa loppuvuotta kaikille jäsenille!
Uudet tuulet puhaltavat niin työelämässä ja kotioloissa. Meistä ei kukaan vielä viime vuonna olisi uskonut,
miten kaikki voi äkkiä muuttua. Ja haasteet jatkuvat, mutta pidetään JHL lippu korkealla ja tehdään
parhaamme.
Yhteistyöllä voimme vaikuttaa meidän kaikkien työelämään. Siksi tarvitsemme jokaisen teidän viestejänne,
jotta osaamme viedä oikeita asioita eteenpäin.
Nähdään tapaamisissa ja lähettäkää viestiä, niin voimme vaikuttaa.
Kiitos teille!

-----Leikkaa ja Lähetä ------------------------------------------------------------------------------------------------Näin osallistut arvontaan!
Täytä KAIKKI kohdat ja lähetä tämä arpalippu ruskeassa reikäkuoressa
Palvelukeskus Helsinki JHL/ luottamusmiehet, PL 9530
( Jos et voi käyttää kaupungin sisäistä postia, voit osallistua myös www.JHL210.fi sivujen lomakkeella,
lomakepainike löytyy etusivulta)
palkintoina esim. 3 lahjakorttia ja pientä makeaa
Arvonta suoritetaan 9.11.2020 syyskokouksessa.

Nimi__________________________________________________
Oma puhelinnumero_________________
Työpisteen

Oma Jäsennumero____________________

nimi: __________________________________________________________
Katuosoite:_________________________________________________________
Sisäinen PL-numero:_____________________

Arpalipukkeen tulee olla Pakkalan toimistolla 6.11.2020mennessä.
Ruusut ja risut tähän kiitos:

www.jhl210.fi

