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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

 

Jotenkin tuntuu jo hassulta aloittaa terveiset muutoksia koskien. Tämä on uusi normaali, jos sitä näin 

tarkastelee vuosia taaksepäin. Vuodenvaihteen kokonaisuudesta ja sopimusmuutoksista 

pääluottamusmies kertoo tarkemmin tässä kirjeessä. 

 

Yhdistys pyrkii nyt kuluvan vuoden aikana nostamaan profiilia paikallisella tasolla ja olemaan 

enemmän esillä. Tavoite on tuoda yhdistys lähemmäksi jäseniä ja luoda kanavia, joilla jäseniä 

voidaan jatkossa enemmän osallistaa yhdistyksen kehittämiseen. Suurin voimavaramme on kuitenkin 

teissä jäsenissä ja se on keskeistä kaikessa toiminnassamme. 

Olen kiinnittänyt huomiota muiden liittojen ja työttömyyskassan aggressiiviseen markkinointiin, joka 

ei aina perustu faktoihin tai todelliseen kuvaan. On ehdottoman tärkeää tiedottaa 

ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta ja siitä, mitä JHL tekee. Monet arkipäiväämme vaikuttavat asiat 

työelämässä ovat sopimusten turvaamia tai aiemmin neuvoteltuja etuuksia. Työaika, vuosiloma, 

vanhempainvapaat, oikeus opiskella tai hoitaa sairasta lasta eivät ole olemassa automaattisesti. 

Keskeisin asia on kuitenkin edunvalvonta työelämässä. Kun työnantajan kanssa tulee ongelmia tai 

työehdoissa on epäselvyyksiä, järjestäytymättömät työntekijät ovat tässä yksin.  

Esimerkiksi näitä asioita on tarkoitus tuoda enemmän näkyville meidän toiminnassa. Näitä saa kaikki 

jäsenet vapaasti käyttää ja nostaa faktoja esille jos tarve niin vaatii. Tarkoitus on tuoda merkitys ja 

toiminta esille. Jokainen yhdistyksemme jäsen on tärkeä ja merkityksellinen meille, yhteisöllisesti. 

Nyt kuluvan vuoden aikana nostetaan yhdessä profiilia, tuodaan meidän asiat esille 

ja ollaan ylpeitä siitä, keitä olemme. 

Mukavaa kevään odotusta arvoisat jäsenet. 

 

Terveisin Markus Lepinoja 

JHL 024 Puheenjohtaja 

 
 
 

TEKNISEN LIIKELAITOKSEN JHL:N LUOTTAMUSMIEHEN JA 

YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN ESITTELY 
 

Olen Janne Antinoja ja toimin Teklin tuntipalkkaisten ja kuukausipalkkaisten JHL:n jäsenten 

luottamusmiehenä 1.1.2018 alkaen neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin. 

Olen toiminut tätä ennen varaluottamusmiehenä 5 vuotta. Lisäksi olen ollut Kiinteistöpalveluiden 

korjaus- ja kunnossapidon luottamusmiehenä 12 vuotta.  

Tehtäväni muodostuu työntekijöiden edustamisesta ja opastamisesta työsuhdeasioissa. 

 

Toisinaan työpaikkojen mahdolliset ongelmatilanteet saattavat jäädä kahvitauko-keskustelujen tasolle, 

eivätkä näin etene ratkaisuun saakka. Tällöin alun perin pienikin ongelma voi turhaan kärjistyä. 

Toivonkin matalaa yhteydenottokynnystä pieniltäkin tuntuvissa asioissa. Vain tiedossa olevia asioita 

voidaan selvittää. 

 

Minut tavoittaa maanantaista torstaihin JHL:n toimistosta, Mäkelininkatu 31, 5 krs. 

Puhelin 044-703 2491, janne.antinoja@ouka.fi  
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET 

 

Uudet työ- ja virkaehtosopimukset ajalle 1.2.2018-31.3.2020 on hyväksytty. 

Palkankorotukset, työaikaluku tekstimuutoksineen sekä varhaiskasvatuksen palkkahinnoitteluliite 

astuvat voimaan 1.5.2018. Jaksotyötä ja vuorotyötä tekeville korotukset tulevat voimaan 7.5.2018 

alkavalla jaksolla. 

Sopimuksiin tulevista palkankorotuksista löytyy JHL:n nettisivuilta tarkemmat tiedot. 

Sopimuksiin saatiin parannuksia mm. palkan takaisinperintään eläketapahtuman johdosta, alle 10-

vuotiaan lapsen hoitovapaa nousi 12-vuoteen saakka sekä isyysvapaan pidentyminen. 

 

Edunvalvontatyössä ajankohtaista: 

 

Muutosohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2017. Ohjelman mukaiset 

yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut on aloitettu Sivistys- ja kulttuuripalveluissa 

koulusihteerien ja Luupin asiakaspalveluiden sekä Hyvinvointipalveluiden etuuskäsittelijöiden osalta.  

 

Omistajapoliittiset linjaukset on päätetty valtuustossa 29.1.2018.  Oulun Serviisi, Oulun Teknisen 

liikelaitoksen kiinteistö- ja logistiikkapalvelut ja Oulun Tilakeskus yhdistetään yhdeksi 

liikelaitokseksi. Uusi liikelaitos aloittaa 1.1.2019.  

Tulevassa omistajapoliittisessa toimenpideohjelmassa päätetään oman palvelutuotannon osuus 

kaupungin palveluista. Tulevalla päätöksellä on suuri merkitys liikelaitostemme näkökulmasta.  

 

Selvitystyöryhmiä liikelaitosten osalta on perustettu seuraavasti: 

Oulun Serviisin, Oulun Tilakeskuksen ja Oulun Teknisen liikelaitoksen kiinteistöpalveluiden ja 

logistiikka palveluiden yhdistäminen, Oulun Teknisen liikelaitoksen osalta infrapalveluiden ja 

ympäristön ylläpitopalveluiden järjestämistä selvittävä työryhmä sekä Oulun kaupungin digi- ja  

ICT –palveluiden toimintamallin uudistamista selvittävä työryhmä. 

Työryhmien työskentely päättyy maaliskuun lopussa ja päätöksentekoon esitykset tulevat kevään 

2018 aikana. 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöt ovat edelleen käynnissä ja henkilöstötyöryhmässä. 

JHL:n Oulun alueen henkilöstönedustajana toimii allekirjoittanut sekä varana pääluottamusmies  

Kirsi Särkelä. 

 

Jäseniltoja eri palvelualueille järjestetään aina tarvittaessa. Mikäli koet, että tarvetta omalla 

toimialueellasi on, niin ole rohkeasti yhteydessä luottamusmieheesi.  

 

Muistakaa seurata yhdistyksen kotisivuja sekä JHL: n nettisivuja. 

 

Hyvää kevään odotusta ☺ 

 

T. Karita (Kati) Alanko 

 

Motto; pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne 
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EDUNVALVONTA JA LUOTTAMUSMIEHET 
 

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö hoitaa keskitetysti edunvalvontaa yhdistyksen osalta. Yhteisjärjestö 

muodostuu yhdistyksistä 024ja 379. Yhteisjärjestön hallitus muodostuu jäsenyhdistysten jäsenistä. 

Kaikki luottamusmiehet ovat yhteisjärjestön luottamusmiehiä ja edustavat näin ollen molempien 

yhdistysten jäseniä. Yhdistysten asioita Hailuodon kunnan osalta hoitaa luottamusmies Päivi Nissilä. 

Katso yhdistysten kotisivuilta myös luottamusmiesten yhteystiedot mm. kirkon osalta. 

 

Kun sinulla on kysyttävää tai tarvitset neuvoja edunvalvonta asioissa, ole ensimmäisenä yhteydessä 

omaan luottamusmieheesi. 

 

 

ALAKOHTAISET LUOTTAMUSMIEHET: 
 

Oulun Serviisi    Oulun Tekninen liikelaitos 

Maarit Siltala ma-pe klo 8-16  Janne Antinoja ma-to 

044 703 1567    044 703 2491 

maarit.siltala@ouka.fi   janne.antinoja@ouka.fi 

 

SIKU/Varhaiskasvatus   SIKU/Koulunkäynninohjaajat 

Maarit Nyman ma-to klo 8-16  Maarit Vartiainen pariton perjantai 

044 703 5508    044 703 9438 

maarit.nyman@ouka.fi   maarit.vartiainen@ouka.fi 

 

Hailuodon kunta 

Päivi Nissilä 

044 497 3581 

paivi.nissila@hailuoto.fi  

 

Tuntipalkkaisten työpisteluottamusmiesten tiedot löytyvät kotisivuilta www.jhl024.fi 

 

 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHET: 
 

Karita Alanko ma-pe klo 8-16  Kirsi Särkelä        ma-pe klo 8-16 

044 703 1226    044 703 1227 

karita.alanko@ouka.fi   kirsi.särkelä@ouka.fi 

 

 

TOIMISTO   AVOINNA 
 

MÄKELININKATU 31, 5 KRS. Ma – To  klo 8.00 – 16.00 

90100 OULU   Pe EI ASIAKASPALVELUA 

Puhelin 044 972 5832 

jhlry024@outlook.com 
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TOIMIHENKILÖT 

Markus Lepinoja 

puheenjohtaja   

markus.lepinoja@ouka.fi 

050 - 369 6147 

 

Janne Antinoja 

varapuheenjohtaja 

janne.antinoja@ouka.fi 
044 - 703 2491 

 

Maarit Siltala 

sihteeri 

maarit.siltala@ouka.fi  

044 - 703 1567 

 

Hannele Laaksonen 

toimistonhoitaja  

jhlry024@outlook.com 

044 - 972 5832  

 

 

Yhdistyksen kotisivut: www.jhl024.fi 

Löydät meidät myös Facebookista, käy liittymässä ryhmään! 

 
 

Yhdistyksen hallitus 2018 - 2019 
Markus Lepinoja, Janne Antinoja, Maarit Siltala, Hannele Laaksonen, Karita Alanko, Leena Härmä, 

Kari Breilin, Riitta Hietala, Anu Kujala, Keijo Palo-oja ja Kaarina Sauvola. 

Varalla: Vesa Huittinen, Seija Kuha, Seppo Karjalainen, Kirsti Mettovaara ja Arto Panuma. 
 
 
 

JÄSENASIAINHOITO 
 

Kirjaudu JHL:n jäsensivuille, jäsenpalveluihin ja  

työttömyyskassan palveluihin. 
 

Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi Jäsenpalvelu 24h -sivuille.  

Jäsennumerosi on käyttäjätunnuksesi palveluun.  

Salasana ensimmäistä kertaa kirjautuessa on henkilötunnus (esim. 140662-123A). 

 

Jäsenpalvelu 24h:ssa voit: 

• Päivittää yhteystietojasi - kun yhteystietosi ovat ajan tasalla, saat juuri sinulle tarkoitetut viestit. 

• Hakea liiton koulutuksiin. 

• Maksaa jäsenmaksusi - mikäli työnantajasi ei sitä peri palkastasi. Itsemaksaville suosittelemme 

täyttämään valtakirjan, jolloin työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta. Toimistonhoitaja 

ohjeistaa asiassa tarkemmin. 

• Tilata uuden jäsenkortin - esimerkiksi nimesi on muuttunut tai olet kadottanut kortin. 

• Ilmoittaa jäsenmaksuvapaudesta - esimerkiksi jos olet perhevapaalla tai opiskelemassa 
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JÄSENMAKSUVAPAUTUS 

 

Voit saada jäsenmaksuvapautuksen, jos olet: 

• työttömänä (työmarkkinatuki tai Kelan peruspäiväraha) 

• kuntoutusrahalla tai -tuella 

• äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla 

• hoitovapaalla tai kotihoidontuella 

• palkattomalla sairauslomalla 

• Kelan koulutustuella 

• opiskelemassa 

• suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua 
 

Muista ilmoittaa kaikista muutoksista yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle. Hän hoitaa 

tarvittavat jatkoilmoitukset sekä ohjeistaa sinua jäsenasioissa. Ilmoita jäsen-numerosi 

tai syntymäaikasi, maksuvapautuksen peruste ja maksu-vapautusaika.  

 

Jos jäsenmaksut ovat 6 kk maksamatta, liiton ja työttömyyskassan jäsenyys voi päättyä! 
Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja. 
 
 

YHDISTYKSEN EDUT JÄSENILLE: 

 

Haukiputaan Teatterikuoppa 

Lipuista 50% alennusta. Alkuperäinen lippu toimitetaan kuitin kera JHL 024 toimistonhoitajalle 

tai aktiivihenkilölle. Liitä kuitin mukaan jäsennumero ja oma tilinumerosi. Etu on henkilökohtainen. 

Eden* 

Liput: aikuiset 6 € ja lapset (3-15v.) 4€. MAX. 5 KPL/Ostokerta/20 kpl/vuosi. 

HopLop*  

Sisäänpääsyliput 6 €/kpl, MAX. 5 KPL/Ostokerta/20 kpl/vuosi. Hoplopissa valvoja/aikuinen on 

ilmainen. 

Teatteri RIO 

Voit lunastaa toimistolta vaihtolipun Teatteri RIOon hintaan 20 €/lippu. Lippu pitää vaihtaa pääsylipuksi 

Valkealinnan lippukaupassa, Isokatu 19. Lippukaupan aukioloajat löydät osoitteesta www.teatteririo.fi.  

MAX. 5 kpl/jäsen.  

 

 

*  LIPPUJA VOI OSTAA YHDISTYKSEN TOIMISTOLTA KÄTEISELLÄ TAI MobilePay- 

    MAKSUOHJELMALLA! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

MUISTA OTTAA 

JÄSENKORTTISI 

 MUKAAN HYÖDYNTÄESSÄSI 

 JÄSENETUJA! 
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LOMA-ASUNNOT 
 

JHL 024 omistaa kaksi mökkiä, joita se vuokraa edullisesti jäsenilleen. 

Ukkohallan lomaosake on loistavalla näköalapaikalla vesistön vieressä ja Ukkohallan keskus on 

kävelymatkan päässä. 

Toinen mökki sijaitsee Haukiputaan Virpiniemessä. Meren rannalla sijaitseva mökki on Virpiniemen 

aktiviteettien vieressä mutta silti suojaisessa paikassa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukonkieppi B Ukkohallassa (12 hlölle)  Vipukka Virpiniemessä (6-11 hlölle) 
 

Ukonkiepin varaukset/vapaat ajankohdat löytyy osoitteesta:  

www.lomarengas.fi/mokit/hyrynsalmi-ukkohalla-ukonkieppi-b-paritalo-8531  

 

Käy katsomassa kalenterista vapaat ajankohdat ennen kuin soitat varauksen Leena Härmälle p.044-

7548 446. Kun teet varausta, ilmoita samalla jäsennumerosi ja montako 

aikuista/lasta majoittuu.  

 

Vipukan varaukset sekä muut tiedustelut:  

Kotisivun varauskalenterista voit tarkistaa Vipukan vapaat ajat.  

Soita varauksesi toimistoon puh. 044 972 5832 tai Maritta Kauppila puh: 040 566 9140  

Laskutus hoidetaan sähköpostilla, ilmoita sähköpostiosoitteesi! 

 

Tarkemmat tiedot mökkien varauksesta kotisivuiltamme: www.jhl024.fi  

 

 

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA:  

Vuoden 2018 retket ja tapahtumat jäsenille:  

* Vappureissu Tallinnaan 27.4. – 30.4.2017    (ilmoittautuminen päättynyt) 

* Syksyllä ruska/teatteriviikonloppu, ajankohta ja paikka ilmoitetaan kotisivulla.  

   Näistä tarkemmin yhdistyksen kotisivulla vapaa-ajan osiossa.  
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KEVÄTKOKOUS 2018 
 

 

 

 

 

AIKA:  24.4.2018 klo 18.00 

 

PAIKKA: SAK:n Aluepalvelukeskus, Mäkelininkatu 31, 5 krs. 90100 OULU 

 

 

Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset kevätkokousasiat ja asialista 

jaetaan kokouksessa. 

 

Kahvitarjoilu! 

 

TERVETULOA! 

 

-JHL024 hallitus- 
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