Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024
JÄSENKIRJE SYKSY 2019

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET
Kuluneen vuoden aikana on tapahtumia riittänyt niin valtakunnan tasolla kuin paikallisessa
edunvalvonnassakin.
Eduskuntavaalien jälkeinen aika on ollut mielenkiintoista ja todella tärkeää edellisen hallituksen
jälkien paikkaamisen suhteen.
Toivottavasti noususuhdanne näkyy niin palkansaajien kuin ammattiyhdistys puolella.
Lomarahojen leikkaus päättyi tämän vuoden lomarahojen maksun jälkeen, eli palaamme onneksemme
normaaliin tilanteeseen vuoden 2020 lomarahojen osalta.
Kikyn vaikutuksen osalta seuraamme tulevaa neuvottelukierrosta ja sen mukanaan tuomia tuloksia.
Tuleva sopimusneuvottelukierros on erittäin tärkeää ja tilannetta kannattaa seurata JHL;n
jäsensivuilta. JHL:n jäsenkysely osoitti, että jäsenillemme tärkeimpiä sopimuskierroksen tavoitteita
ovat mm. palkankorotukset ja Kikyn työajanpidennyksen poistaminen.
Uusi Oulun Tilapalvelut liikelaitos, Infra- ja Digiliikelaitokset aloittivat toimintansa 1.1.2019.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalveluiden tehtävien siirtyminen Infraliikelaitokseen toteutui myös pitkän päätöksenteko prosessin jälkeen.
Edunvalvonnan näkökulmasta tapahtumarikas vuosi on näkynyt myös ateriavalmistuksen
keskittämisestä Tuotantokeittiö Löökiin. Siirtymiseen liittyvät asiat ovat vielä jäsenkirjeen
lähettämisen aikana kesken.
Koulusihteerien siirtäminen Monetra Oy:lle ja Oulun Työterveys Virta Oy:n myyminen yksityiselle
palvelutuottajalle ovat myös herättäneet kiivasta keskustelua niin poliittisessa päätöksenteossa kuin
edunvalvontaorganisaatiossamme.
Varhaiskasvatuslain muutoksen tuomat haasteet tulevat näkymään tulevina vuosina, mutta tähänkin
on varauduttava ennakoivalla edunvalvonnalla.
Edunvalvontaorganisaatiollemme on erittäin tärkeää, että jäsenemme viestittävät tulevien muutoksien
osalta luottamusmiehiämme, jotta vuorovaikutus ja tiedonjakaminen säilyy avoimena.
Tulevana syksynä järjestetään yhteisjärjestön luottamusmiesvaalit kaudelle 2020-2021.
Tiedotteet vaaleista laitetaan yhdistysten kotisivuille marraskuun aikana.
TÄSSÄ VAIHEESSA HALUAN KIITTÄÄ YHDISTYSTÄMME, AKTIIVEJA JA IHANIA
JÄSENIÄ KAIKISTA VUOSISTA, JOTKA OLEN SAANUT VIETTÄÄ KANSSANNE
35-vuotta Oulun kaupungin palveluksessa ja ay-aktiivina lähes yhtä kauan tulevat päätökseen
30.11.2019.
Aloitan vakinaisessa työsuhteessä JHL:n keskustoimistolla Helsingissä sopimustoimitsijan tehtävässä
1.12.2019. Yhteistyö jatkuu Oulun yhdistysten kanssa, mutta hieman eri näkökulmasta.
Muistakaa seurata yhdistyksen kotisivuja sekä JHL:n nettisivuja.
Toivotan teille kaikille hyvää jatkoa ja ihanaa Joulun odotusta ☺
T. Karita (Kati) Alanko
Motto; pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne
Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024
Mäkelininkatu 31, 5 krs. 90100 OULU
p. 044 972 5832 – jhlry024@outlook.com – www.jhl024.fi

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 Tilapalvelut liikelaitos
044 703 1567
SIKU/Varhaiskasvatus
044 703 5508

Oulun Tilapalvelut liikelaitos /
Oulun Infra liikelaitos
044 703 2491
SIKU/Koulunkäynninohjaajat
044 703 9438

Hailuodon kunta
Päivi Nissilä
044 497 3581
paivi.nissila@hailuoto.fi

Tuotantokeittiö Lööki
Anne Madetoja
040 483 9552
anne.m.madetoja@looki.fi

Oulun SRK
Terhi Koukkari
044 976 8979
terhi.koukkari@evl.fi

Oulun Satama Oy
Jukka Holm
jukka.holm@ouka.fi

0400 944 329

Tuntipalkkaisten työpisteluottamusmiesten tiedot löytyvät kotisivuilta www.jhl024.fi

PÄÄLUOTTAMUSMIEHET:
Pääluottamusmiehen tehtäviä hoitaa 01.09.2019 – 31.12.2019 varapääluottamusmies Markus
Lepinoja.
Markus Lepinoja ma-pe klo 8-16
050 369 6147
markus.lepinoja@ouka.fi

Kirsi Särkelä
ma-pe klo 8-16
044 703 1227
kirsi.särkelä@ouka.fi

Luottamusmiesvaalit
Oulun kunta-alan yhteisjärjestön luottamusmiesvaalit ovat marraskuussa ja kevätkirjeessä julkaistaan
tarkemmin yhteystiedot luottamusmiehistä. Seuraa kotisivuilta luottamusmiesvaalien aikataulua sekä
ajankohtainen tieto valituista luottamusmiehistä.
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Yhdistyksen hallitus 2018 - 2019
Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus sekä muut toimihenkilöt toimikaudelle 2020-2021.
Ajankohtainen tieto löytyy joulukuussa 2019 yhdistyksen kotisivuilta.

TOIMISTO

AVOINNA

MÄKELININKATU 31, 5 KRS.
90100 OULU
Puhelin 044 972 5832
jhlry024@outlook.com

Ma – To
Pe

klo 8.00 – 16.00
EI ASIAKASPALVELUA

JÄSENASIAINHOITO
Kirjaudu JHL:n jäsensivuille, jäsenpalveluihin ja työttömyyskassan palveluihin.
OmaJHL on liiton sähköinen asiointikanava jäsenille. OmaJHL:n kautta pääset myös jäsen- ja
aktiivisivuille. Jäsenpalvelu 24h on poistunut käytöstä, omaJHL korvaa sen. Uuden palvelun myötä
vanhat käyttäjätunnukset ja salasanat eivät omaJHL:ään käy.
OmaJHL:ssä voit:
❖ Päivittää yhteystietosi, ammattinimikkeesi ja työsuhdetietosi. Kun nämä tiedot ovat ajan tasalla,
saat juuri sinulle tarkoitetut viestit.
❖ Maksaa jäsenmaksusi.
❖ Ilmoittaa uudesta työsuhteesta, tilata esitäytetyn perintäsopimuksen.
❖ Vaihtaa yhdistystä.
❖ Ilmoittaa eläkkeen alkamisesta.
❖ Ilmoittaa jäsenmaksuvapaudesta – esimerkiksi jos jäät perhevapaalle.
❖ Ilmoittaa kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat jäsenyyteen.
❖ Tilata uuden jäsenkortin.
❖ Peruuttaa jäsenkalenterin.

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 jäsennumerosi
tai syntymäaikasi, maksuvapautuksen peruste ja maksu-vapautusaika.
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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 9 € ja lapset (3-15v.) 5€. MAX. 5 KPL/Ostokerta/20 kpl/vuosi.
HopLop Sisäänpääsyliput 9 €/kpl, MAX. 5 KPL/Ostokerta/20 kpl/vuosi.
Hoplopissa valvoja/aikuinen on ilmainen.

MUISTA OTTAA JÄSENKORTTISI
MUKAAN HYÖDYNTÄESSÄSI
JÄSENETUJA!

Vuoden 2019 tapahtumat / edut jäsenille:
❖ Jäsenretki Kuopioon 30-31.3.2019
❖ Rakentajamessut Ouluhallissa 12-14.4.2019, lippuetu
❖ American Car Show Ouluhallissa 11-12.5.2019, lippuetu
❖ Elä & Nauti, Tykkää & Tuhulaa messut Ouluhallissa 14-15.9.2019 lippuetu
❖ Kädentaitomessut Ouluhallissa 12-13.10.2019, lippuetu

Vuoden 2020 tapahtumia / edut jäsenille:
❖ Jäsenretki Leville Vappuna
❖ Lippuja eri tapahtumiin
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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 löytyvät osoitteesta:
www.lomarengas.fi/mokit/hyrynsalmi-ukkohalla-ukonkieppi-b-paritalo-8531
Käy katsomassa kalenterista vapaat ajankohdat ennen kuin soitat varauksen Leena Härmälle p.0447548 446. Kun teet varausta, ilmoita samalla jäsennumerosi ja montako aikuista/lasta majoittuu.
Vipukan varaukset sekä muut tiedustelut:
Kotisivun varauskalenterista voit tarkistaa Vipukan vapaat ajat ja tehdä varauspyynnön sähköisesti
tai voit soittaa toimistoon puh. 044 972 5832. Laskutus hoidetaan sähköpostilla, ilmoita
sähköpostiosoitteesi!

Mökkien varauksista löydät lisätietoa yhdistyksen kotivivuilta www.jhl024.fi
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Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024
SYYSKOKOUS 2019

AIKA:

27.11.2019 klo 18.00

PAIKKA:

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

Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset syyskokousasiat ja mm.
valitaan yhdistyksen hallitus, puheenjohtaja ja pääluottamusmies.
Asialista jaetaan kokouksessa.
Kahvitarjoilu!
TERVETULOA!
-JHL024 hallitus-
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