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Oulun kaupungin
työntekijät JHL ry 024

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
”Maailma muuttuu Eskoseni” – Totesi aikanaan sarjakuvahahmo Karvinen. Tämä pitää kyllä
nyt jos koskaan enemmän kuin paikkansa. Työelämän muutos tuntuu olevan jo arkipäivää ja
jatkuva muutos on ollut vallitseva tila jo viimeiset 8 vuotta.
Se meille on valtavan kuluttavaa, elää jatkuvassa muutostilanteessa ja epävarmuudessa peläten
omaa tulevaisuutta leivän syrjässä, jatkuuko työt. Hetki sitten näytti vielä vallitsevan käsitys
siitä, että mitä hyötyä on ammattiliitosta ja se jarruttaa vain sopimista. Meille tulee helposti
erilainen kuva todellisesta tilanteesta kun saadaan iltapäivälehdistä lukea kuka milloinkin on
syypää ja mistä mikäkin johtuu.
Media ottaa aina sen mikä on kiinnostava ja mistä informaatio helpoiten löytyy, tämä
tarkoittaa myös meiltä ammattiliitossa viestintää hoitavilta peiliin katsomista.
Elinkeinoelämän puoli on aktiivisesti lobannut ja tiedottanut jokaisesta käänteestä ja
ongelmista neuvotteluissa. Tämähän antaa hyvin yksipuolisen kuvan todellisesta tilanteesta ja
vain Ek:n näkemys. Kolikossa on aina kaksi puolta ja toinen on ollut hiljaa ja varovainen liian
pitkään.
Nyt joudumme todistamaan tilanteita, jossa työnantaja tekee yksi toistaan röyhkeämpiä
ratkaisuja vähät välittämättä siitä, mitä ihmisille tapahtuu ja millaiset työolosuhteet
tulevaisuudessa ovat. Väliä on vain tuloksella. Tässä tilanteessa aletaan miettimään mistä
tähän saisi apua ja miten tilanteen voisi kääntää?
Meille liittoon kuuluville on nyt olemassa selkänojaa ja mitä suuremmaksi joukoksi
kasvamme, sen vaikeammaksi tulee meidän kaataminen. Tämä aika tarvitsee uskallusta, nyt
jos koskaan on taisteltava vastaan eikä antaa periksi. Ollaan helposti yhteydessä toisiin,
tiedotetaan mitä missäkin tapahtuu ja vahvistaudutaan tuomalla uusia ihmisiä mukaan.
Syksy tuo tullessaan muutoksia myös meille yhdistyksessä. Edessä on vaalit kaikilla osaalueilla, valitaan luottamusmiehet, pääluottamusmies, uusi hallitus ja puheenjohtaja. Tähän
lisäksi vielä työsuojeluvaalit niin paljon on valintoja edessä, joten tutustukaa ehdokkaisiin ja
muistakaa äänestää.
Aina on kuitenkin se aurinko, se paistaa vaikka pilvet olisi edessä. Me pyrimme kaikkemme
tekemään siinä, että jäsenistö saisi parhaan tuen ja edun tulevaisuudessa. Kaikesta huolimatta
järjestetään reissuja ja tarjotaan hyviä etuuksia vapaa-ajalle, pidetään mieli virkeänä niin, että
jaksetaan taistella vastaan ☺
Markus Lepinoja
Puheenjohtaja
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET
MUUTOSTEN TUULET JATKUVAT
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkisti talousarvioesityksensä 9.10.2017.
Kaupungin henkilöstötoimikunnalle ja henkilöstölle esiteltiin samalla viikolla Muutosohjelma
Oulu 2020. Omistajapoliittisia linjauksia on käsitelty syksyn aikana useassa eri päätöksenteko
elimissä.
Talousarviossa v. 2017 ja talousarvioesityksessä v. 2018 on kirjattu
yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen. Tämä konkretisoituu jo tämän syksyn aikana.
Neuvottelut tulee käydä ennen kuin kaupunginhallitus/valtuusto tekee lopullisia päätöksiä
henkilöstöön liittyvistä järjestelyistä.
Kuntaliitossopimuksen mukainen palvelussuhdeturva päättyy 31.12.2017.
Yhteistoiminnassa on laadittu keväällä 2017 Oulun kaupungin uudelleensijoituksen ja
muutosturvan malli, joka otetaan käyttöön tarvittaessa.
Liikelaitosten osalta merkittävimmät muutosesitykset liittyvät Oulun Serviisin, Oulun teknisen
liikelaitoksen ja Oulun tilakeskuksen liikelaitosten yhdistämiseen ja uusi liikelaitos aloittaisi
1.1.2019.
Lisäksi konsernijaosto on kokouksessaan 11.9.2017 tehnyt esityksen Oulun teknisen
liikelaitoksen infra ja ympäristö ja ylläpitopalveluiden lakkauttamisesta. Konsernijaosto
muutti esitystään kokouksessaan 12.10.2017 siten, että infra ja ympäristön ylläpidon
järjestämisen eri vaihtoehdot selvitetään toiminnan kokonaistaloudellisesta näkökulmasta ja
kaupunginhallitukselle tuodaan esitys tehokkaammasta organisoitumisesta.
Päätökset kaikista suurista kokonaisuuksista tehdään vielä joulukuussa 2017.
Tulevat ratkaisut ovat puhututtaneet jäsenistöä kaikkialla ja on hyvä seurata tiedotteita
kaupungin nettisivuilta ja Akkunasta.
Tälle syksylle järjestetään kaikki luottamusmiesvaalit sekä työsuojeluvaalit.
Kotisivuilta löytyy syksyn aikana tiedotteet vaaleihin liittyen.
Edunvalvontaan liittyvissä asioissa ottakaa aina yhteyttä luottamusmiehiin.
Hyvää talven odotusta ☺
T. Karita (Kati) Alanko

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

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
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Yhdistyksen kotisivut:

Löydät meidät myös Facebookista,käy
liittymässä ryhmään!

www.jhl024.fi

klo 8.00 – 16.00
EI ASIAKASPALVELUA

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.
• Maksaa jäsenmaksusi - mikäli työnantajasi ei sitä peri palkastasi. Itsemaksaville
suosittelemme täyttämään valtakirjan, jolloin työnantaja perii jäsenmaksun suoraan
palkasta. Toimistonhoitaja ohjeistaa asiassa tarkemmin.
• Ilmoittaa jäsenmaksuvapaudesta - esimerkiksi jos olet perhevapaalla tai opiskelemassa
• Tilata uuden jäsenkortin - esimerkiksi nimesi on muuttunut tai olet kadottanut kortin.
• Hakea liiton koulutuksiin.
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JÄSENMAKSUVAPAUTUS
Voit saada jäsenmaksuvapautuksen, jos olet:
• työttömänä (Kelan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki)
• 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 maksuvapautusaika.
Jos jäsenmaksut ovat 6 kk maksamatta, liiton ja työttömyyskassan jäsenyys voi päättyä!
Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja
ansiotuloja.

VAPAA-AJANTOIMIKUNNAN TERVEISET:
Seuraa kotisivuja! Päivitämme sinne tiedot uusista ja muuttuvista eduista.
Vapaa-ajantoimikunnan kokoonpano v. 2016-2017:
Leena Härmä, puheenjohtaja, Riitta Hietala, Hannele Laaksonen, Arto Panuma,
Keijo Palo-oja.
Puheenjohtajan yhteystiedot (mm. Ukonkiepin varaukset, retkiin ja tapahtumiin
ilmoittautumiset ym.): leena.harma@ouka.fi, puh: 044-7548 446, vain arkipäivisin!

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.
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* LIPPUJA VOI

OSTAA YHDISTYKSEN TOIMISTOLTA KÄTEISELLÄ
TAI MobilePay- MAKSUOHJELMALLA!

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
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Haemme hyviä tyyppejä työsuojeluun!
JHL hakee työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen
ja työsuojeluasiamiesten tehtäviin hyviä tyyppejä,
joilla on halua edistää oman työpaikan hyvinvointia.
JHL:lle on tärkeää, että sen omat jäsenet pääsevät
vaikuttamaan heidän työhyvinvointiinsa kuuluviin
asioihin.
Tehtävissä mielellään jatkavien rinnalle tarvitaan myös
uusia toimijoita.
Tule mukaan mielenkiintoiseen ja antoisaan
työhyvinvointityöhön! Työsuojeluvaltuutettuna
vaikutat omaan ja työkavereidesi työympäristöön ja
työoloihin.

Tulisiko sinusta hyvä luottamusmies
•
•
•
•
•
•

Tunnetko hyvin työpaikkasi arjen?
Haluatko kuunnella työkavereidesi näkemyksiä?
Haluatko edustaa työntekijöitä ja tukea heitä?
Haluatko neuvoa ja auttaa työsuhdeasioissa?
Haluatko kehittää työpaikkasi asioita?
Haluatko toimia tiedonvälittäjänä?

Luottamusmiehenä sinulla on mahdollisuus viedä
työpaikallasi asioita eteenpäin.

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

Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024
SYYSKOKOUS 2017

AIKA:

29.11.2017 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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