1/2021

VILKKU
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen
henkilöstö JHL 015 ry

Työsuojeluvaalit
Kutsu kevätkokoukseen
Linnanmäki 5.8.2021
Risteily Riikaan 2.-4.7.2021
Yhdistyksen kuntavaaliehdokkaat
esittelyssä
Yhdistyksen vuokramökit
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Työsuojeluvaaleihin valmistautuminen yhdistyksessä
Työsuojelun edistäminen kuuluu yhdistyksen perushommiin. Onko oman yhdistyksen osalta kunnossa:
•
•
•

työsuojelutoimijoita työpaikan työsuojelun yhteistoimintatehtävissä?
työsuojeluasioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa?
luottamusmiehen ja työsuojelutoimijoiden yhteistyö toimivaa?

Yhdistyksen kannattaa ottaa työsuojelu teemaksi, jota edistetään koko vuosi.
Syksyn työsuojeluvaaleihin valmistautuminen kannattaa aloittaa jo nyt. Kaikilla
yksityisen sektorin ja valtion työpaikoilla ei ole vaalivuosi, mutta yhdistyksen
painoarvoa ja voimaa kannattaa herätellä työsuojelun avulla vaalien välilläkin.
Työsuojelutoiminta on osa JHL:n laajaa edunvalvontaa, ja JHL:n näkyvyys liittona syntyy paikallisesta toiminnasta
Yhdistyksessä kannattaa selvittää jo nyt JHL:läisen työsuojeluvaltuutetun /varavaltuutetun jatkohalukkuus. Jos ”varmaa jatkajaa” ei ole tiedossa, uusien ehdokkaiden etsiminen on aloitettava ajoissa. Suomalainen ei tutkitusti pyri yleensä mihinkään luottamustehtävään, joten hyvät tyypit kannattaa pyytää mukaan!
Vaalityöhön valmistautuminen tarkoittaa:
•
•
•
•

Suunnitellaan vaalityötä ja miten yhdistys toimii ehdokkaiden tukena.
Tehdään ehdokkaat työpaikalla tutuiksi.
Markkinoidaan ja mainostetaan ehdokkaita.
Kannustetaan jäseniä äänestämään vaaleissa.

JHL tarjoaa yhdistyksen avuksi koulutusta, esitteitä ja oppaita. Lisätiedon äärelle pääset osoitteessa jhl.fi/tyosuojeluvaalit.
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Tervetuloa
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan
henkilöstö JHL 015 ry:n
sääntömääräiseen kevätkokoukseen

26.04.2021 klo 17.00
Teamsissa
Ilmoittautuminen viimeistään 22.4.2021
sähköpostitse: puheenjohtaja@helsinginsotejhl15.fi.
Kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille heidän
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaansa
sähköpostiosoitteeseen.
Kokouksen asialistalla muun muassa:
• Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
• Tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto
• Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
• Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
• Muut esille tulevat asiat
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LINNANMÄELLE
5.8.2021!
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
Linnanmäen rannekkeita
jäsenhintaan torstaille 05.08.2021.
Rannekkeita on yhteensä 80 kpl
Hinta on 15 € / ranneke
Yksi jäsen voi ostaa korkeintaan
5 kpl rannekkeita.
Lipputilaukset viimeistään 30.6.2021
mennessä:
Niina Pahtela, puh. 050 467 44 94

HELSINKI-RIIKA RISTEILY 2.–4.7.2021
Hytti B4 inside standard (2 henkilöä hytissä)
Menomatka M/S Gabriella:
Lähtö Helsingistä 2.7.2021 klo 15.30
Saapuminen Riikaan la 3.7.2021 klo 9.30
Ateriat menomatkalla:
Buffet klo 16.30 Suomen aikaa, meriaamiainen klo 08.00
Paluumatka M/S Gabriella:
Lähtö Riikasta la 3.7. klo 17.30,
Saapuminen Helsinkiin su 4.7. klo 12.45
Paluumatkalla omakustanteinen ruokailu / aamiainen
Lippuja varattu 50 kpl
Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä
Ilmoita myös jäsennumerosi
0451147520 / Ilkka Söderberg
Matkasi on varattu vasta kun olet maksanut matkan
Ei sähköposti- tai tekstiviestivarauksia!
Ilmoita lähtijöiden syntymäaika
Tälle matkalle vaaditaan mukaan voimassaoleva
matkustusdokumentti (passi tai henkilökortti)
Risteilymatkoilla ikäraja on 20 vuotta
Matkan hinta 80,50 € yhdistyksen jäsenille ja 130,50 € mukana matkustaville ei-jäsenille.
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TERVETULOA RISTEILYLLE!

Kuntavaaliehdokkaamme
esittäytyvät
Pyysimme tulevissa kuntavaaleissa ehdolla olevia
yhdistyksemme jäseniä sekä jäseniämme palvelevaa
työsuojeluvaltuutettua esittelemään itsensä Vilkun sivuilla
yhdistyksen muille jäsenille.
Kysyimme heiltä:
1. Miksi meidän kannattaisi äänestää juuri sinua?
2. Mikä on kärkitavoitteesi valtuutettuna?
3. Mitä asioita arvostat työssä ja työpaikassa?

Kai Kaartinen, 53 v.
Ammatti ja työpaikka: Perushoitaja,
pelastussukeltaja, Helsingin kaupunki
Kunta: Helsinki
Puolue: Keskusta
Kärkitavoitteeni valtuutettuna
• Vahva valtio: yhteiskunta pitää
huolta heikoimmista jäsenistään
• KOTI KAIKILLE!!! Tavoitteeni on
järjestää asunnottomille oma koti!
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Antti Kaajakari, 39 v.
Ammatti ja työpaikka: Sosiaaliohjaaja,
Helsingin kaupunki, Etsivä lähityö
Kunta: Helsinki
Puolue: Vasemmistoliitto
Miksi minua kannattaisi äänestää
Olen idearikas ja tinkimätön oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolestapuhuja. Tähänastinen vaikuttamistyöni
on tapahtunut sosiaalialan ammattilaisena, kaupungin organisaation sisällä
asiakastyössä, rakenteellisessa työssä, kannanotoissa.
Helsingin kaupungin tulee lopettaa työn halpuutus ulkoistamisten ja yhtiöittämisten kautta. Palvelun ulkoistuksissa ensimmäiset häviäjät ovat aina työn laatu ja
työntekijöiden asema. Niissä tapauksissa, joissa Helsinki on jo siirtänyt kilpailutuksen kautta osan palveluiden tuottamisesta yksityisten toimijoiden tuotettavaksi, tulee Helsingin kaupungin huolehtia siitä, että palveluntuottaja ja mahdolliset
alihankkijat huolehtivat työnantajavelvoitteistaan.
Uskoni antiautoritaarisuuteen on vahva, en katso ihmisiä ylös tai alaspäin ja tittelit ovat minulle täysin yhdentekeviä. Arvostan ihmisiä lähtökohtaisesti, mutta en
heidän asemansa vaan ihmisyytensä takia. Ensikohtaamisen jälkeen arvostusta
määrittävät aseman sijaan teot. Vaikka olen tuore tekijä poliittisella kentällä, uskon että minulla on tarvittavat ominaisuudet kunnanvaltuutetun vaativiin tehtäviin.
Kärkitavoitteeni valtuutettuna
Kaupungin omana tuotantona toteutetun kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuuden lisääminen uudistuotannosta, asunnottomien palveluiden kehittäminen, päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen ja parempi resursointi, julkisen palvelutuotannon puolustaminen ja palveluiden ulkoistamisen vastustaminen.
Asioita, joita arvostan työssä ja työpaikassa
Työehtosopimuksissa neuvoteltujen asioiden lisäksi työssä tärkeitä asioita on
pysyvyys ja ennustettavuus, arvostus ja kunnioitus sekä luottamus ja vastuu.
Pysyvyys ja ennustettavuus ovat tärkeitä sekä itse työsuhteen osalta, että siinä
kuinka organisaatio viestii työntekijöilleen muutoksista. Arvostus ja kunnioitus
ovat työssä tärkeitä tekijöitä niin työntekijöiden kuin työntekijöiden ja työnantajankin välillä. Arvostuksen ja kunnioituksen puute näkyy heti työilmapiirissä,
työn tuloksissa ja tasapuolisen luonnollisen jouston puutteessa. Työntekijöiden
vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä sisältöön pitää pyrkiä kasvattamaan. Se
lisää myös työn mielekkyyttä ja lisää sitoutumista työn tuloksiin. Vapaus ja vastuu vahvistaa omistajuutta työn tuloksiin.
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Niina Pahtela, 55 v.
Ammatti ja työpaikka: Lähihoitaja
Helsingin kaupungin kotihoidossa,
varapääluottamusmies Helsingin sotessa, JHL sote ammattialaverkoston
jäsen ja pääkaupunkiseudun hoiva- ja
hoitoalan verkoston varapuheenjohtaja sekä JHL 015 -yhdistyksen
puheenjohtaja
Kunta: Vantaa
Puolue: Vasemmistoliito

Kärkitavoitteeni valtuutettuna
• Kunta on sen näköinen kuin sen työntekijät.
• Lapset ja nuoret eivät ole rahanmeno vaan myös tulevaisuus
• Turvataan lähiöiden rikkaus ja mahdollisuus elä Vantaalla edullisesti
• Kunnan työntekijät tuovat selväksi esille, miten kunnassa voidaan
• Yksityistäminen ei ole ratkaisu kunnan työhön, vaan kunnan oma
työntekijöiden palkkaaminen ja työkuormitus tasaisesti sekä hyvä työ
johtaminen näkyy kunnassa myös ulospäin.
• Vantaan lähiöiden vihreys tulee taata. Lähiluontoa ei pidä pilata liian tiiviillä
rakentamisella.
• Vantaan pitää tarjota kaikille sukupolville kodin läheltä palveluita,
joita tarvitaan eri elämän taipaleella.
• Lähiluonto ja -palvelut takaavat viihtyvyyttä sekä asumisen jatkumista,
ei vaan ohimenevää asumista.
• Edulliset vuokra-asunnot ja niiden saatavuus tuovat lisää veronmaksajia
kunnalle.
• Nuorisojärjestöt ja vanhusjärjestöt eivät voi olla korona-ajan maksajia.
Vantaalla toimi monta järjestöä, joissa harrastustoiminta ei ole maksullista.
Kaupungin pitää mahdollistaa tämäkin toiminta, vaikka on tiukkaa.
• Korona-aika jo rokotti nuoria sekä vanhuksia kovasti ei ole oikein että sen
jälkilaskukin tulee niille maksettavaksi.
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Auli Rantanen, 60 v.
Ammatti ja työpaikka: Lähihoitaja,
Helsingin kaupunki SKH, Itäinen
kotihoito
Kunta: Helsinki
Puolue: Vihreät
Miksi minua kannattaisi äänestää
Vaikka olen varsin impulsiivinen,
tärkeät päätökset perustuvat
tarkkaan harkintaan ja kaikkia
osapuolia kuunnellen. Inhoan
epäoikeudenmukaisuutta.
Minun Helsinkini ei anna tilaa
kiusaamiselle, syrjinnälle eikä
ennakkoluuloille. Minun Helsinkini
kohtelee kunnioittavasti kaikkia
kuntalaisia ja arvostaa myös
heikoimpia.
Kärkitavoitteeni valtuutettuna
• Ensimmäisten joukossa oman ammattikuntani arvostuksen nostaminen.
• Edullisen asumisen järjestäminen. Helsingissä on pulaa
hoitohenkilökunnasta, korkeat asumiskustannukset edesauttavat
työvoiman heikkoa saantia.
• Palkalla pitää pystyä selviytymään elinkustannuksista. Helsinki voi
maksaa hoitajilleen parempaa palkkaa. Helsingin pitää palkata lisää
hoitajia. Näin Helsinki varmistaa, että palkoista maksetut verot siirtyvät
takaisin Helsingille eikä karkaa jonnekin paratiisisaarille vuokratyövoimaa
välittävien yritysten kautta.
• Julkinen liikenne tulee säilyttää ja laajentaa.w
• Vanhusten hoitoon on panostettava. Kauan sitten luvattuja tehostetun
hoivan paikkoja on kiireesti lisättävä. Ikäihmisiä ei tule säilöä omiin
koteihinsa muutaman kotihoidon käynnin varaan. Yhteistyötä
sidosryhmien kanssa tulee kehittää siellä missä tapahtuu, eikä
korkealentoisissa työryhmissä.
Asioita, joita arvostan työssä ja työpaikassa
• Tämä työ ei tekemällä lopu.
• Työkaverit
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Heta Tuura, 59 v.
Ammatti ja työpaikka:
Työsuojeluvaltuutettu, HUS
Kunta: Helsinki
Puolue: Vasemmistoliitto
Miksi minua kannattaisi äänestää
Olen työskennellyt kotipalvelussa ja
laitoshuoltajana. Nyt olen yli kolme
vuotta työskennellyt päätoimisena
työsuojeluvaltuutettuna edustaen laitoshuoltajia, ruokapalvelutyöntekijöitä,
osastonsihteereitä ja kokonaisuudessaan HUS henkilöstöä.
Tunnen sosiaali- ja terveysalan pulmat, joita ratkaisen työkseni. Minulle
on tärkeää, että kaikki ovat mukana
vaikuttamassa yhteisiin asioihin, myös
ne, jotka eivät ole nyt vaikuttamassa.
Kärkitavoitteeni valtuutettuna
• Palkataan lisää tukipalveluhenkilöstöä ja lähihoitajia. Maksetaan palkkaa,
jolla tulee toimeen. Kaupungin palvelut on tuotettava omana toimintana.
Ehdoton ei ulkoistamiselle ja ihmiskaupalle.
• Puhtaus on ihmisoikeus. Pidetään vanhuksen koti ja pylly puhtaana. Päivähoidossa ja kouluissa on oltava riittävän pienet ryhmät, jotta turvallisuus
ja opetuksen laatu toteutuvat. Nuorista huolta pitäminen on yhteinen tehtävämme ja heille tulee tarjota oikea-aikaiset matalan kynnyksen palvelut ja
yksi maksuton harrastus.
• Lähiluonto kuuluu myös kaupunkilaiselle.Jokaisen on voitava kävellä lähimetsään ja muodostaa luontosuhde.Sovitetaan rakentaminen ja lähiluonto
hyvin yhteen, ei pirstaloida kaupunkiluontoa.
• Tehdään asumisesta kohtuuhintaista. Kaupungin on ratkaistava asumisen
hinta tuottamalla lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja myös pidettävä
vuokrat riittävän alhaisina.
Asioita, joita arvostan työssä ja työpaikassa
Arvostan työhyvinvointia- ja turvallisuutta ja kunnon palkkaa. Arvostan pitkäjänteistä työtä hyvinvoinnin eteen ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Työn riittävä
resursointi on työhyvinvoinnin edellytys. Kaupungin on panostettava kunnolla
henkilöstöön ja työolosuhteisiin. Kaikille työntekijöille, myös maahanmuuttajille
ja osatyökykyisille on tarjottava oikea mahdollisuus: kunnon perehdytys, kieliopinnot. ja mahdollisuus edetä työuralla.
Lue lisää tavoitteistani hetatuura.wordpress.com.
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YHDISTYKSEMME VUOKRATTAVAT

Joukamonpirtti Kuusamossa

Piikstammentie 35, 93999 Kuusamo
Joukamon pirtti on yhdistyksen jäsenten käytössä kesäisin.
• Majoitustilaa n. 20 henkilölle
4 hengen huoneissa.
• 2 venettä ja kalastusluvat verkoille.
• Puu- ja kaasuhellat. Kylmäkellari.
• Joukamonpirtissä ei ole sähköä.
• Reilun kolmen kilometrin jälkeen kalanviljelylaitoksen ja sillan jälkeen
oikealla olevasta Heino Käkelän talosta saat ostettua kalastusluvan,
jonka tarvitset henkilökohtaisen valtion kalastuksen hoitomaksun lisäksi
kalastaessasi pirtin viereisessä Piikstammessa.
Paikan vuokraus ja kyselyt:
Seppo Liukkonen
0505552524
seppo.liukkonen@hel.fi

HINNAT JA MUITA LISÄTIETOJA MÖKEISTÄ:
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VAPAA - AJANVIETTOPAIKAT

Kotiranta Kuortissa

Taipaleentie 181, 19410 Kuortti.
Kotiranta on yhdistyksemme jäsenten
käytössä kesäkuun alusta syys-lokakuun vaihteeseen.
Tila (n. 2 ha) sijaitsee Pertunmaalla
Kuortissa, puhdasvetisen Vähäpalojärven rannalla. Järvi on kalaisa ja
ympäröivät metsät ovat hyvää marjaja sienimaastoa.
• 3 neljän hengen mökkiä
• vanha päärakennus, jossa puuhella
• Kaksi rantasaunaa laitureineen
• Grillikatos,kaasukeitin, sähköt)
• talousrakennus
• asuntovaunu- ja telttapaikkoja
• kuivakäymälät
• soutuvene
Mökkien vuokraus ja kyselyt:
Ulla Kujanen
050 382 5574

Syrjälä Hartola /
Syrjälän kartano

Metsolanniementie 42,19510 Hartola
HUOM! Paikka on myynnissä!
•

Kesällä majoitustilaa 25 henkilölle
ja talvella 5-8 henkilölle.
• Päätalon lisäksi yöpymispaikkoja
on aitassa.
• Kesällä on käytössä rantasauna ja
talvella käytetään päätalon saunaa.
• Alueella kaivo, josta saa talousveden, rantasaunaan vesi otetaan järvestä. Puhdas juomavesi.
• Hyvä uimaranta, joka sopii lapsille.
• TV, stereot, leivinuuni ym.
• Hyvät kalavedet, marjastus- ja
sienestysmaat.
• Pihassa marjapensaita.
• Rannassa ja päätalolla grillipaikka.
• Ostathan omat kalastusluvat.
Paikan vuokraus ja kyselyt:
Sisko ja Risto Rantanen
simi.rantanen@hotmail.com
041 500 6818 tai 041 4541 454

jhl015.jhlyhdistys.fi/yhteystiedot/vapaa-ajan-kiinteistot/
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan
henkilöstö JHL 015 ry:n
HALLITUS 2020-2021
Puheenjohtaja
Niina Pahtela
puheenjohtaja@helsinginsotejhl15.fi
Varapuheenjohtaja
Salla Ruuska
Sihteeri
Irina Zlobina
Jäsenasiainhoitaja
Mia Helltröm
jhl015.jasenasiat@gmail.com
Taloudenhoitaja
Ilkka Söderberg

Kv-tiedottaja
Mahad Karshe
Kiinteistönhoitaja
Seppo Liukkonen
ATK-vastaava, nuorisotiedottaja
Kalle Varmavuori
Varasihteeri (Tiedottaja,
Atk-vastaava)
Lari Miniailo
Hallituksen jäsen
Samuel Drake
Hallituksen jäsen
Nadja Saarela

Helsingin sosiaali-ja terveystoimen henkilökunta
Kolmas linja 6, 00530 Helsinki
Tilinumero FI36 1011 3000 2064 81
Kotisivumme : www.jhl015.jhlyhdistys.fi
Facebook: facebook.com/JHL015

