KEVÄT

Oulun kaupungin
työntekijät JHL ry 024

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Suoraan asiaan. Tänä vuonna käydään meidän liitossa edustajistovaalit. Omalle aikakaudelle ne
ovat toiset edustajistovaalit kun reilun kymmenen vuotta sitten tulin JHL:n toimintaan
aktiivisesti mukaan. En ala sen tarkemmin luettelemaan mitä edustajisto liitossa tekee tai mitä
hienoja sanoja siellä voi käyttää, se yksinkertaisesti päättää ja vahvistaa kaiken meidän liiton
toimintaa ja tulevia toimintatapoja koskevat asiat.
Miksi nämä sitten olisi jotenkin tavallista jäsentä koskevaa? Edustajiston päätös vaikuttaa myös
alueellisesti ja Pohjoinen Suomi on valitettavan usein vähemmistönä ollut kun päätöksiä on
viety eteenpäin. Meidän alueen toimivuuden ja toiminnan jatkumisen kannalta on erityisen
tärkeä lisätä voimia pohjoisesta edustajistoon.
Tällä hetkellä käydään työaikalakiselvitystä, jossa listalla ovat mm. päivittäisen työajan
enimmäispituuden poistaminen, ohi työehtosopimusten sopiminen, viikoittaisen työajan
kasvattaminen, viikonlopun lisät pois, tässä vain muutama esimerkki mistä kaikesta valtakunnan
tasolla tällä hetkellä keskustellaan. Seuraavana listalla on vuosilomalakityöryhmä ja tämän on
tarkoitus aloittaa nykyisen selvityksen edettyä lausuntoon ja eduskuntaan.
Juurikin nämä yllä mainitsemat asiat pääsevät helpommin etenemään, mitä vähemmän meillä on
ihmisiä taistelemassa vastaan. Me pystymme pitämään omista huolta ja auttamaan ystäviä (näin
ystävänpäivän juuri oltuakin ;) sekä saamaan inhimilliset työolot kaikille. Meitä on runsas
joukko joka on ollut hiljaa pitkään.
Näin vaalien tullessa tämän kirjoituksen painopiste on tarkoituksella enemmän aktiivisuuden
herättämisessä ja nykytilanteen kehityksen valoittamisessa.
Tämä kevät on täynnä vaaleja. Ensin on JHL:n edustajistovaalit ja perään hetki kuntavaalit.
Molemmilla on meille suuri merkitys. Olkaa ystävät, jäsenet aktiivisia ja äänestäkää
molemmissa vaaleissa, tehkää kaikkenne, jotta meidän liitto ja pohojonen Suomi saa äänensä
esiin. Käy tutustumassa ehdokkaisiin JHL:n kotisivuilla ja tämän lehden mukana on meidän
yhdistyksestä ehdolle lähteneet henkilöt.
Ja kirsikka kakun päälle näin viimeisenä. Kaikkien meidän yhdistyksestä edustajistovaaleissa
äänestäneiden kesken arvotaan Lenovon tabletti (249€ arvoltaan), joten kannattaa ehdottomasti
äänestää. Äänestysohjeet tulevat sinulle postin mukana kotiin kevään aikana. Äänioikeutettuja
ovat kaikki yhdistyksen jäsenet, eläkeläisjäsenet mukaan lukien.
Muistakaa olla aktiivisia ja nauttia kevään auringosta.
Markus Lepinoja
Puheenjohtaja
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET
Talousarvioon 2017 kirjattiin yhteistoimintalain (YT) mukaisten neuvotteluiden
käynnistäminen. Työnantaja on ilmoittanut, että 31.5.2017 mennessä valmistellaan
menettelytavat neuvotteluiden aloittamisesta.
Asiasta tiedotetaan yhteisjärjestön toimesta tulevan kevään aikana.
Omistajapoliittisia linjauksia valmistellaan edelleen päätöksentekoa varten. Näillä päätöksillä
päätetään oman palvelutuotannon osuus. Tulevilla päätöksillä on suuri merkitys
liikelaitostemme näkökulmasta. Henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 23.2. ja
henkilöstönedustajien lausunto tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöt ovat käynnistyneet myös henkilöstöasioita
käsittelevässä henkilöstötyöryhmässä. JHL:n Oulun alueen henkilöstönedustajana toimii
allekirjoittanut sekä varana Kirsi Särkelä.
Henkilöstötyöryhmän tehtävänä on valmistella kaikki henkilöstöä sekä henkilöstön siirtoa
koskevat asiat päätöksentekoa varten.
Kiky-sopimukseen liittyvät muutokset mm. työajanpidennys on neuvoteltu yhdessä
pääsopijajärjestöjen ja työnantajan kanssa.
Työnantaja on tiedottanut asiasta omissa tiedotuksissaan.
Epäselvissä tilanteissa tai tulkinnoissa voi ottaa yhteyttä omaan luottamusmieheen.
Jäseniltoja eri palvelualueille järjestetään aina tarvittaessa. Mikäli koet, että tarvetta omalla
toimialueellasi on, niin ole rohkeasti yhteydessä luottamusmieheesi. Teknisen liikelaitoksen
jäsenilta on suunnitteilla lähiaikoina.
Tuleva kevät on tärkeä vaalikevät meille kaikille. JHL:n edustajistovaalit sekä kunnallisvaalit
2017.
Molemmissa tarvitaan yhdistyksemme jäsenien äänivaltaa, joten kannustan teitä kaikkia
tutustumaan ehdokkaisiin ja käyttämään omaa äänivaltaa.
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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Toimihenkilöt
Markus Lepinoja
puheenjohtaja
markus.lepinoja@ouka.fi
050 - 369 6147

Maarit Siltala
sihteeri
maarit.siltala@ouka.fi
044 - 703 1567

Tommi Korhonen
varapuheenjohtaja
tommi.korhonen@ouka.fi
044 - 703 2875

Hannele Laaksonen
toimistonhoitaja
jhlry024@outlook.com
044 - 972 5832

Toimisto

Avoinna

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

Ma – To

klo 8.00 – 16.00

Pe

EI ASIAKASPALVELUA

Yhdistyksen kotisivut: www.jhl024.fi

Löydät meidät myös Facebookista, käy liittymässä ryhmään!
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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

JÄSENMAKSUVAPAUTUS
Voit saada jäsenmaksuvapautuksen jos olet:
• kuntoutusrahalla tai -tuella
• äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
• hoitovapaalla tai kotihoidontuella
• palkattomalla sairauslomalla
• työttömänä (työmarkkinatuki tai Kelan peruspäiväraha)
• 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.
Jos jäsenmaksut ovat 6 kk maksamatta, liiton ja työttömyyskassan jäsenyys voi
päättyä!
Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja
ansiotuloja.
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Kaikille jäsenille postitetaan vaalimateriaali, joka sisältää äänestysohjeen ja irrotettavan
äänestyslipun, vastauskuoren ja oman alueen ehdokasluettelon.
Äänestys alkaa maanantaina 13.3.2017 klo 00.00. Sähköinen äänestys päättyy tiistaina
28.3. klo 24.00. Postiäänestyksessä palautuskuori on jätettävä postin kuljetettavaksi
viimeistään keskiviikkona 22.3.2017 tai palautuskuoren on oltava perillä liiton
keskustoimistossa viimeistään keskiviikkona 29.3.2017 kello 12.00.
Sähköinen äänestys tapahtuu luotettavaa henkilövarmennetta hyväksi käyttäen suojatussa
internetyhteydessä.
Postiäänestys tapahtuu siten, että jäsen merkitsee äänestyslipussa olevaan ympyrään
selvästi sen ehdokkaan numeron, jolle hän antaa äänensä.
Äänestyslippu suljetaan palautuskuoreen.
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YHDISTYKSEMME

2

32

10

Markku Ahde

Kari Breilin

Irene Kinnunen

erikoisammattimies

erikoisammattimies

monipalvelutyöntekijä

89

95

99
99

Seppo Karjalainen

Anu Kujala

Markus Lepinoja

työsuojeluvaltuutettu

koulunkäynninohjaajien vara LM
Oulun ja Kainuun alueen koulunkäynninohjaajien verkoston PJ.

projektikoordinaattori/
yhdistyksen puheenjohtaja

77
Janne Antinoja
kirvesmies/
luottamusmies

82

84

Riitta Hietala
Vesa Huittinen
Oulun kaupungin
työntekijät JHL ry 024
laitoshuoltaja/
vastaava näyttämömestari
Mäkelininkatu
31, 5 krs. 90100 OULU
varaluottamusmies– www.jhl024.fi
p. 044 972 5832 –Serviisin
jhlry024@outlook.com

ÄÄNESTÄ!
ÄÄNESTÄJIEN KESKEN
ARVOTAAN LENOVO
TABLETTI

EHDOKKAAT:

56

40

75

Pirjo Makkonen

Nelly Rantahäli

Karita Alanko

monipalvelutyöntekijä

ateriapalvelutyöntekijä

pääluottamusmies/
yhteisjärjestön sihteeri

103

102

106

Kirsti Mettovaara

Topi Mikkola

Keijo Palo-Oja

työsuojeluvaltuutettu

liikuntapaikanhoitaja/
luottamusmies

kunnossapitotyöntekijä

107
Arto Panuma
käytönvalvoja/
luottamusmies

118
Eija Säilynoja
Oulun
kaupungin työntekijät JHL ry 024
palveluesimies 31, 5 krs. 90100 OULU
Mäkelininkatu
p. 044 972 5832 – jhlry024@outlook.com – www.jhl024.fi

JHL arpoo kaikkien
äänestäneiden kesken 10
kpl kylpylälahjakortteja
Holiday Club-kylpylöihin.
Lahjakortti on arvoltaan
500 euroa ja sen voi
käyttää missä tahansa
ketjun kylpylähotellissa.

LENOVO tabletti
arvotaan yhdistys 024
äänestäneiden jäsenten
kesken!
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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.
Eden*
Liput: aikuiset 6 € ja lapset (3-15v.) 4€. MAX. 5 KPL/Ostokerta.
HopLop*
Sisäänpääsyliput 6 €/kpl, MAX. 5 KPL/Ostokerta. Hoplopissa valvoja/aikuinen on ilmainen.
Ukkohalla
Jäsenedut löytyy kotisivuilta. Edut saat esittämällä voimassa olevan JHL:n 024 jäsenkortin.
Etu koskee myös perheenjäseniä.
Virpiniemi
Virpiniemen Syke tarjoaa -5% alennusta lounaasta 2017 saakka jäsenkortilla.
Lounaslista osoitteessa www.virpiniemensyke.fi.
* 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
JÄSEN ! 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: Maritta Kauppila puh: 040 566 9140
Tarkemmat tiedot mökkien varauksesta kotisivuiltamme: www.jhl024.fi

VAPAA-AJANTOIMIKUNNAN TERVEISET:
Vapaa-ajantoimikunnan vuoden 2017 retket ja tapahtumat jäsenille:
* Vappureissu Leville 28.4. – 1.5.2017
(ilmoittautuminen päättynyt)
* Syksyllä ruska/teatteriviikonloppu, ajankohta ja paikka ilmoitetaan kotisivulla
* JHL:n Oulun seudun aluetoimiston järjestämä perhetapahtuma 19.8.2017.
Näistä tarkemmin yhdistyksen kotisivulla vapaa-ajan osiossa.
Vapaa-ajantoimikunnan kokoonpano v. 2016-2017:
Leena Härmä, puheenjohtaja, Riitta Hietala, Hannele Laaksonen, Arto Panuma,
Keijo Palo-oja.
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Puheenjohtajan yhteystiedot (mm. Ukonkiepin varaukset, retkiin ja tapahtumiin ilmoittautumiset
ym.): leena.harma@ouka.fi, puh: 044-7548 446, vain arkipäivisin!

Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024
KEVÄTKOKOUS 2017

AIKA:

27.4.2017 klo 17.00

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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