
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024 

 

  JHL:n jäsenyys on 

oikea valinta! 

Luottamusmies apunasi 
Yhdistys ja aluetoimisto palvelevat. 
Lakimies- ja oikeusapua tarvittaessa 
Yhteistoimintaa jos olet kiinnostunut 
Työhyvinvointia ja työsuojelua  

JHL myös kouluttaa! 

Rahanarvoisia jäsenetuja 

JHL:n työttömyyskassa 
Työttömyyskassamaksu on verovähennyskelpoinen. 

Yksi tunnus, monta palvelua 
Jäsenpalvelu 24h 

eWertti Nettikassa 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Muutosten aika on nyt käsillä. 

Ammattiyhdistys- ja palkansaaja puolella on saatu seurata hyvin jännittyneissä tunnelmissa, mitä 

hallituksen puolelta seuraavaksi järjestetään pienipalkkaisten päänmenoksi. Nyt keväällä on aika 

vaikuttaa ja mahdollistaa taas erityyppisen politiikan rakenne. Olipa tilanne mikä tahansa eduskunnan 

päässä, aina löytyy vastustajia ja häviäjiä. Viimeiset neljä vuotta on kuitenkin ollut erityisen raakaa 

kyytiä pienpalkkaiselle julkisella sektorilla ja tälle olisi tervetullut saada muutosta. 

 

Jäsenistön kannalta uusi vuosi 2019 tuo mukanaan uudistuksia ja muutoksia jäsenetuihin. Lippujen 

hintoihin on jouduttu tekemään korotuksia koko ajan nousseen hankintakustannuksen vuoksi, mutta 

etu on edelleen 50 – 55% varsinaisesta lipun hinnasta. Vastaavasti yhdistys hankkii vuoden kokeilun 

aikana yksittäisiin tapahtumiin lippuja, kuten rakentajamessut, käsityömessut, erämessut ja muita 

yksittäisiä tapahtumia. Yhdistys toivoo jäseniltä myös palautetta näistä, jotta pystytään paremmin 

vastaamaan teidän tarpeeseen jäsenetujen kautta. 

 

Aurinkoista kevään odotusta jäsenet 

 

Terveisin Markus Lepinoja 

Puheenjohtaja 024 

 
 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TERVEISET 
 

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2018, että perustetaan uusi liikelaitos johon siirtyvät Oulun Serviisin, 

Oulun Teknisen liikelaitoksen kiinteistö- ja logistiikkapalveluiden ja Oulun Tilakeskuksen henkilöstö 

sekä osa Oulun teknisen liikelaitoksen hallintohenkilöstöstä. Ennen nimikilpailua liikelaitosta 

kutsuttiin ”kolmikko” liikelaitos. Uusi nimi on vahvistunut toimintakertomusvuoden loppupuolella. 

 

Uusi Oulun Tilapalvelut liikelaitos aloitti 1.1.2019. Lisäksi päätettiin perustaa Infra-ja 

Digiliikelaitokset, jotka myöskin aloittivat toimintansa 1.1.2019 alkaen. 

Selvitettäväksi jäi vuoden 2019 aikana yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalveluiden 

tehtävien siirtyminen Infra-liikelaitokseen.  

 

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset järjestelyeräneuvottelut työnantajan kanssa on 

käyty 12/2018-2/2019. KVTES:n osalta järjestelyerää käytettiin kehittämällä palkkausjärjestelmää 

palkkahinnoittelun ulkopuolisiin tehtäviin ns. hinnoittelemattomiin sekä asiantuntijahinnoittelussa 

oleville. Edellä mainituissa ryhmissä ei ole aiemmin ollut työnvaativuuden arviointiin perustuvaa 

palkkausjärjestelmää. Lisäksi järjestelyvaraerällä korjattiin hinnoitteluliitteissä olevien tehtävien 

palkkausepäkohtia. Teknisten sopimuksessa ja tuntipalkkasopimuksessa järjestelyerää käytettiin myös 

henkilökohtaisiin lisiin. 

 

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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TOIMIHENKILÖT 
 

Markus Lepinoja    Maarit Siltala 

puheenjohtaja    sihteeri 

markus.lepinoja@ouka.fi   maarit.siltala@ouka.fi 

050 - 369 6147    044 - 703 1567 

 

Janne Antinoja    Hannele Laaksonen 

varapuheenjohtaja    toimistonhoitaja 

janne.antinoja@ouka.fi   jhlry024@outlook.com 

044 - 703 2491    044 - 972 5832 

 

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. 

 

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   Oulun Tilapalvelut liikelaitos / 

Maarit Siltala ma-pe klo 8-16  Oulun Infra liikelaitos 

044 703 1567    Janne Antinoja ma-to 

maarit.siltala@ouka.fi   044 703 2491 

     janne.antinoja@ouka.fi 

SIKU/Varhaiskasvatus    

Maarit Nyman ma-to klo 8-16  SIKU/Koulunkäynninohjaajat 

044 703 5508    Maarit Vartiainen pariton perjantai 

maarit.nyman@ouka.fi   044 703 9438 

     maarit.vartiainen@ouka.fi 

Hailuodon kunta 

Päivi Nissilä    Tuotantokeittiö Lööki 

044 497 3581    Anne Madetoja 

paivi.nissila@hailuoto.fi 040 483 9552 

 anne.m.madetoja@looki.fi 

Oulun SRK 

Terhi Koukkari 

044 976 8979 

terhi.koukkari@evl.fi 

 

Tuntipalkkaisten työpisteluottamusmiesten tiedot löytyvät kotisivuilta www.jhl024.fi 
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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 
 

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: 

• 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. 

 

Vuoden 2019 tapahtumat / liput jäsenille:  

* Rakentaja 2019   * American Car Show 

* Kädentaito Messut 2019 * Erilaisten muiden tapahtumien lippumyynti 
 
 

*  LIPPUJA VOI OSTAA YHDISTYKSEN TOIMISTOLTA KÄTEISELLÄ TAI MobilePay- 

    MAKSUOHJELMALLA! 
 

Yhdistyksen kotisivut: www.jhl024.fi 

Löydät meidät myös Facebookista, käy liittymässä ryhmään! 
 

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 ja tehdä varauspyynnön sähköisesti  

tai voit soittaa toimistoon puh. 044 972 5832. Laskutus hoidetaan sähköpostilla, ilmoita 

sähköpostiosoitteesi!  Tarkemmat tiedot mökkien varauksesta kotisivuiltamme: www.jhl024.fi  

MUISTA OTTAA 

JÄSENKORTTISI MUKAAN 

HYÖDYNTÄESSÄSI 

JÄSENETUJA! 
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JHL vai YTK 

JHL    YTK 

Jäsenmaksu 1,38 % palkasta  Vuosimaksu 110 €/ vuosi  

Työttömyyskassan osuus maksusta 1% Työttömyyskassan osuus maksusta 92 €/ vuosi 

Liiton osuus maksusta 0,38% palkasta Yhdistyksen osuus maksusta 18 €/vuosi 

Esimerkkimaksut JHL:     VEROVÄHENNYSKELPOINEN      

Palkka 1 500 2 000 2 500 

Jäsenmaksu / kk 5,70 7,60 9,50 

Vuosipalkka 19 500 26 000 32 500 

Jäsenmaksu / v 74,10 98,80 123,50 
 

Mitä saat! 

Edut JHL: Edut YTK: 

Luottamusmies ‒ 

Oikeusapu Oikeudellinen työsuhdeneuvonta 

Liiton neuvottelemat työehdot ‒ 

JHLn koulutustarjonta Työnhaun tuki ja verkkokurssi etu 

Lomapaikat ja lomatoimintaa ‒ 

Vakuutusedut Vakuutusedut 

Poltto-aine edut Poltto-aine edut 

Risteily- ja hotelliedut Matka- ja hotelliedut 

Motiivilehti ‒ 

Kalenteri ‒ 

Kultasepänliikkeen edut ‒ 

Lehti etu ‒ 

Vuokralaiset VKL ry:n jäsenyys ‒ 

Yhdistyksien omat edut, mm. 

 - Loma-asunnot 

 - Lippu-alennukset 

 - Yhdistyksen virkistysmatkat / Tapahtumat 

Yhteistyökumppaneiden edut 

 - Keventäjät 

 - F- Secure 

 

APU JHL: APU YTK: 

Luottamusmies – Luottamusmies on apuna 

työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo 

virka- ja työehtosopimusten toteutumista 

työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy 

neuvotteluja työnantajan kanssa. 

Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla 

noudatetaan työelämän pelisääntöjä. 

 

Oikeusapu ‒ Jos jäsenen omat keinot ratkoa 

työpaikan erimielisyyksiä eivät tuota tulosta, 

apuaan antaa työpaikan luottamusmies, 

pääluottamusmies ja jäsenen oma yhdistys. 

He neuvottelevat ja saavat tarvittaessa apua 

Oikeudellinen työsuhdeneuvonta ‒ 

Täysjäsenenä saat oikeudellista 

työsuhdeneuvontaa puhelimitse normaalin 

puhelinmaksun (pvm/pmp) hinnalla. OpusLex-

asianajo-verkoston lakimiehet vastaavat 

puheluusi arkisin klo 8-16, mikäli tarvitset 

lakimiehen apua työsuhteen päättämistä 

koskevassa riitatilanteessa tai haluat kysyä 

muuta työsuhteeseen liittyvää asiaa. 

 

Kyseessä on neuvonta ei apu. Kantaja 

maksaa itse mahdolliset oikeudelliset kulut. 

Neuvonta kattaa tilanteet, jotka voit esittää 
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liiton aluetoimistosta ja oikeudellisesta 

yksiköstä. Jos työpaikalla ilmenneitä ongelmia 

ei saada ratkaisua paikallisesti neuvottelemalla. 

On JHL:n jäsenellä on mahdollisuus saada 

ilmainen oikeusapu ja lakimiehen palvelut. 

 

Liiton neuvottelemat työehdot ‒ Liiton 

neuvottelemissa työ- ja virkaehdoissa sovitaan 

mm. siitä, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset 

ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairausloma-

oikeudet määräytyvät. 

Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton 

neuvottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella. 

JHL solmii työ- ja virkaehtosopimuksia 

julkisilla aloilla ja yksityisillä 

hyvinvointialoilla. Julkisten alojen sopimuksia 

ovat kuntien, valtion ja niiden virastojen sekä 

seurakuntien sopimukset. Yksityisten alojen 

sopimuksia liitto solmii sosiaali- ja terveys- ja 

opetusalalla, neuvonta-, liikenne- ja energia-

aloilla. 

puhelimessa ilman, että lakimies perehtyy 

asiakirjoihin tai muuhun materiaaliin. 

Asiakirjojen laatimisessa tai muista 

sopimustanne toimenpiteistä aiheutuvista 

kustannuksista tulee sopia ao. lakimiehen 

kanssa erikseen. 

 

Huom!  

Mikäli asiasi koskee työehtosopimusten 

sisältöön (esim. palkkataulukot, minimipalkat, 

pekkaset tai erilaiset lisät) liittyviä asioita, ota 

yhteys oman alueesi työsuojeluviranomaiseen. 

 

YTK on työnantajien perustama 

työttömyyskassa. 

 

 

KOULUTUSTARJONTA 

JHL YTK 

JHL tarjoaa jäsenilleen monipuolista koulutusta ammatillisista opintopäivistä 

edunvalvonta- ja järjestökoulutukseen. JHL tekee myös yhteistyötä Työväen 

sivistysliiton TSL:n kanssa. 

Koulutuksen avulla JHL:n jäsenet saavat tietoa, apua ja varmuutta erilaisiin  

työelämän tilanteisiin. JHL tarjoaa jäsenilleen paitsi edunvalvonta- ja 

järjestökoulutusta, myös ammatillista koulutusta kurssien muodossa eri puolilla 

Suomea ja JHL-opistossa Helsingissä. 

 

JHL maksaa matkat, majoituksen, täysihoidon sekä opetuksen 

kustannukset. Rahana se merkitsee useiden satojen eurojen jäsenetua. 

 

‒ 
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Oulun kaupungin työntekijät JHL ry 024 

 

KEVÄTKOKOUS 2019 
 

 

 

 

 

AIKA:  23.4.2019 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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