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WWW.jhl310.fi
Joensuun seudun JHL ry osasto 310
Torikatu 17, 80100 Joensuu

Kutsu
Yhdistyksen syyskokous
to 23.11.2017 klo 18.00
Ravintola Elias,
Kauppakatu 44, Joensuu
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
mm. toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018,
valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja, Joensuun kaupungin pääluottamusmies sekä
vahvistetaan työyhteisöjen ja ammattialojen luottamusmiesvalinnat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Sitovat ilmoittautumiset toni.sorsa@polkkaoy.fi
tai 050 338 7465 viimeistään 9.11.

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!
Hallitus

Avoimet ovet
yhdistyksen toimistolla Torikatu 17
tiistai 17.10. klo 15–18
Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista.
Paikalla yhdistyksen toimijoita.

Kahvi tarjoilu.
Jaossa myös JHL -tuotteita.

Tervetuloa!
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Puheenjohtajan palsta
Syksyinen tervehdys jäsenlehtemme lukijat
Syksy on tullut kesää odotellessa, mutta ei
anneta sen masentaa vaan toivotaan, että
saisimme vielä lämpimän loppusyksyn.
Puheenjohtajan näkökulmasta syksy käynnistyy yhdistysrakennepalavereilla aluetoimiston ja yhdistys 212:n kanssa. Palavereissa pohditaan mihin JHL:n yhdistykseen
Siun soten, Polkka oy:n ja Siun Talous oy:n
jäsenien suositellaan kuuluvan. Mielestäni
näissä palavereissa tärkeä näkökulma on
se, miten edunvalvonta tulee parhaiten hoidettua. Myös maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu.
Yhdistystoimintamme on käynnistynyt kesätauon jälkeen ja jäsenillemme on tarjolla
monenlaista toimintaa mm. liiton järjestämää
koulutusta, joista olette saaneet sähköpostitse tietoa Karoliinalta. Uintiviikko on tuttuun
tapaan viikko 43, jolloin jäsenemme voivat
käydä Vesikossa sekä Rantakylän ja Outokummun uimahalleissa uimassa ja kuntosalilla ilmaiseksi näyttämällä jäsenkorttiaan.
Lokakuun 17. päivänä on toimistollamme,
Torikatu 17, avoimet ovet klo 15.00-18.00,
jolloin kahvikupposen ääressä on mahdollisuus tavata nykyisiä hallituksen jäseniä ja
toimihenkilöitä.

Syyskokous pidetään 23.11.2017 kello 18.00
ravintola Eliaksessa, jonne toivon runsasta
osanottoa. Tänä syksynä valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Varsinaisten jäsenten keskuudesta hallitus
valitsee myöhemmin varapuheenjohtajan,
sihteerin ja taloudenhoitajan. Lisäksi valitaan toiminnantarkastajat ja edustajia yhteistoimintajärjestöihin.
Syyskokouksessa valitaan tai vahvistetaan
luottamusmiehet, pääluottamusmies sekä
varaluottamusmiehet.
JHL valmistautuu seuraavaan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelukierrokseen. Työehdoista neuvotellaan talvella 2017-2018. Tule
kuulemaan minkälaisilla tavoitteilla JHL on
menossa neuvottelupöytiin. Joensuun tilaisuus on 12.10. klo 16:30 alkaen Ravintola
Eliaksessa, Kauppakatu 44. Kahvitarjoilun
vuoksi ilmoittautumiset 6.10. mennessä itasuomi@jhl.fi. Tilaisuudessa voit kertoa omat
evästyksesi pääneuvottelijoille.

Lempeitä syystuulia ja pidetään
yhteyttä!

Sirpa Havukainen
050 376 6356
sirpa.havukainen@jns.fi
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Pääluottamusmiesten palsta
Hei kaikki
Syksy on jo pitkällä ja arkinen aherrus on
päällä. Työntäyteisestä ajasta huolimatta
katseet on jo käännettävä kohti tulevaa.
Joensuun kaupungilla käydään tänä syksynä työsuojeluvaalit. Työsuojeluvaalien osalta neuvottelut ovat vielä tätä juttua kirjottaessani kesken. Neuvotteluja käydään lokakuussa työsuojeluvaltuutettujen määrästä
ja heidän ajankäyttökertoimestaan. Tällä
hetkellä Joensuun kaupungilla on kolme työsuojeluvaltuutettua, joista yksi päätoimisena
ja kaksi osa-aikaisena.
Työsuojelulla on merkittävä rooli työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä
ja ennaltaehkäisyssä. Työsuojeluvaltuutettu
ei edistä ammattiyhdistysten ja liittojen asioita, vaan toimii jokaisen oman toimialansa
jäsenen asialla. Edustettavat voivat olla siis
omaan ammattiyhdistykseen ja ammattikuntaan kuuluvia tai kokonaan toisesta liitosta ja
eri ammattiryhmästä, tsv edustaa kuitenkin
heitä kaikkia.
Työsuojeluvaltuutettujen lisäksi valitaan 1.
ja 2. varavaltuutettu. Lisäksi työpaikoille valitaan työsuojeluasiamiehiä. Mikäli koet pienenkin kipinän ja halukkuuden toimia osana
työsuojeluorganisaatiota, älä epäröi asettua
ehdolle syksyn työsuojeluvaaleissa. On tärkeää, että JHL näkyy ja kuuluu myös näissä
vaaleissa.

Myös oman yhdistyksemme sisällä käydään
vaalit syksyn aikana, sillä luottamusmiesten
toimikausi päättyy vuoden 2017 lopussa.
Alakohtaisia luottamusmiehiä jatkaa tuttuun
tapaan kaikilla toimialoilla. Tekniselle sektorille valitaan seuraavaksi toimikaudeksi
kolme luottamusmiestä entisen seitsemän
sijaan. Näistä yksi toimii Joensuun Veden
luottamusmiehenä ja kaksi teknisen keskuksen luottamusmiehinä.
Minun pestini pääluottamusmiehenä on
myös katkolla vuoden vaihteessa. Mielelläni
kuitenkin jatkan pääluottamusmiehenänne,
jos minut siihen tehtävään valitsette. Tämä
selviää syyskokouksessa marraskuussa.
Kuluva vuosi on ollut todella mielenkiintoinen ja antoisa. Yksittäisiltä jäseniltä tulleiden
työtehtävien lisäksi olen saanut olla mukana
kehittämässä Joensuun kaupungin yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatiota ja päivittämässä eri toimialojen työnvaativuuden
arviointia. Molempien osalta työ jatkuu vielä
syksyn aikana.
Puuhaa siis riittää, mutta älkää epäröikö ottaa yhteyttä, mikäli tarve vaatii. Minä olen
tavoitettavissa pääsääntöisesti ma-pe klo
9-14 toimistollani Torikatu 17, 3. krs, huone
311. Ulko-ovi on välillä lukossa, joten kannattaa soittamalla varmistaa, että olen paikalle. Puhelinnumero on tuttu 050 517 4904.

Karoliina Silvennoinen
050 517 4904
karoliina.silvennoinen@joensuu.fi
Torikatu 17, 3. krs., huone 311

4

Joensuun seudun JHL 310

Pääluottamusmiesten palsta
Polkassa ollaan nyt töitä painettu tätä tekstiä kirjoittaessani 9 kuukautta ja 13 päivää.
Yritinkin viime tinkaan venyttää kirjoitustani
että yhtiömme toinen osavuosikatsaus olisi
jo ehtinyt valmistua. Ei ihan kerinnyt.
Kesäkuun alussa tapahtuneen Polkan johtokunnan muuttamisen yhteydessä myös minä muutin Jokikadulta tänne Niskakatu 21:n.
Muuton paras puoli lienee esimiesten läheisyys, kun yhtä palvelupäällikköä lukuunottamatta ollaan kaikki saman katon alla, joka
nopeuttaa monen asian selvittelyä.
Mikään saamani ennakkotieto ei viittaa siihen ettemme olisi talousarvion puitteissa
myös tässäkin osavuosikatsauksessa. Pidän asiaa todella merkittävänä meidän kannalta koska kaikki olette tietoisia suuremman omistajamme, Siun soten, talouden
tilanteesta. Joensuun kaupungillakaan ei
lukemani perusteella rahassa kylvetä. Heidän tytäryhtiönä olisimme suoralla tulilinjalla
mahdollisten säästöpaineiden suhteen joilta
toivottavasti säästynemme, jos taloudessa
pysymme, kuten näyttäisi.
Henkilöstölle suurimpia muutoksia on toimipisteiden lakkauttamisista tai toiminnan
muuttumisista aiheutuvat toimipaikan siirrot.
Kotilahden tuleva lakkautus ja Tuupovaaran Kultaniityn toiminnan muuttuminen esimerkkeinä. Työnantajallamme on toki tarjota
avoimia toimia toisaalla Polkassa, työmatkan pituus vain voi oleellisesti kasvaa kun si-

joituspaikat pääsääntöisesti täällä Joensuun
keskustan tuntumassa sijaitsevat.
Paikallisista sopimuksista en tähän kirjoita,
olen tainnut teille sähköpostia laittaa jo useampaan kertaan asiasta. Minulta niistä toki
voi kysyä jos joku mieltä sopimusten sisällöissä askarruttaa.
Yhtiössämme on kuluvan syksyn aikana työsuojeluvaalit, joista Marja Vento työsuojelupäällikkönä lähestyy sähköisesti meitä kaikkia ehdokasasettelun tiimoilta.
1.8 valitun henkilöstöpäällikön myötä odotukseni tiettyjen keskeneräisten asioiden
hoidon suhteen on korkealla. Asioita ovat
muun muassa työehtosopimuksemme mukainen palkkausjärjestelmän käyttöönotto,
myös tehtävänimikkeiden yhtenäistäminen,
josta kyselyitä onkin paljon tullut, selvinnee
piakkoin.
Yhdistyksemme hallituksen toimikausi loppuu vuodenvaihteeseen ja seuraava valitaan syyskokouksessa 23.11. Paikaksi varmistui ravintola Elias. Jos olet kiinnostunut
yhdistystoiminnassa mukana olemisesta
niin ole ehdottomasti paikalla. Läsnäolo ei
sinua toimintaan sido, joten tervetuloa valitsemaan uutta hallitusta JHL 310:een.
Kaikille teille tasapuolisesti oikein mukavaa syksyä.

Toni Sorsa
pääluottamusmies/työsuojeluvaltuutettu
050 338 7465
toni.sorsa@polkkaoy.fi
Niskakatu 21
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Pääluottamusmiesten palsta
Hei Siun sotelaiset ja terveisiä Jokikadulta!
Aluksi lienee esittäytyminen paikallaan, jotta
voidaan tehdä sinunkaupat!
Nimeni on Titta Pyykkö ja olen helmikuun
alusta lähtien toiminut Siun soten JoensuuKontiolahti alueen hoivatyö, sosiaali- ja perhepalveluiden alueluottamusmiehenä. Tätä
ennen olen työskennellyt Joensuun kaupungin palveluksessa; koulunkäynninohjaajana
sekä päivähoitajana yhteensä reilut 20 vuotta. Luottamusmieskokemustakin on ehtinyt
kertyä useita vuosia koulunkäynninohjaajien
luottamusmiehenä, joten tämän nykyisen tehtävän haasteet eivät ole yllättäneet.
Pikaisesti laskeskelin omista listoistani, jotta
teitä JHL 310:n jäseniä on vajaassa 50:ssä
eri työpisteessä ympäri Joensuuta ja Kontiolahtea. Pitkin kevättä ja kesää olen sopivan
tilaisuuden tullen vieraillut eri toimipisteissä
esittäytymässä sekä tuomassa pienen infopaketin ja tuliaisia. Jos en ole vielä työpaikallasi
vieraillut, niin voit/voitte laittaa vaikkapa sähköpostia ja pyytää minut kylään. Tarkoituksenani on, että jokaisen jäsenen työpaikalta
löytyisi ns. infotasku, joka sisältää mm. luottamusmiesten esitteen, JHL:n koulutusoppaan,
liittymislomakkeita, jäsentietoutta ja ammattialaoppaan.
Kuten kaikki tiedämme, tämä loppusyksy tulee olemaan tiukka ja haasteellinen kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi. Meidät
kaikki on haastettu säästötalkoisiin mm. kehottamalla pitämään vapaaehtoisia palkattomia vapaita sekä käyttämään 75 % vuoden 2017 lomakertymästä joulukuun loppuun

mennessä. Loput 25 % jää käytettäväksi huhtikuun loppuun 2018 mennessä. Kaikkialla tämä ei tule onnistumaan, mutta yritettävä on!
Tämä tilanne haastaa erityisesti työyhteisöjä ja joustoja tullaan tarvitsemaan mm. lomaajoista sopimisen suhteen.
Haastavinta tässä työssä on ollut se, että
kuinka me luottamusmiehet tavoitamme teidät, kun ilmenee tiedotettavia asioita. Yhdistyksemme kotisivuilla www.jhl310.fi kannattaa
vierailla, koska sinne etusivulle päivitämme
tiedotteet, jotka meidän täytyy saada jäsenten
tietoon nopealla aikataululla. Sivuilta löytyy
myös muuta mukavaa tietoa yhdistyksestä,
sen toimijoista sekä toiminnasta. Suosittelen
teitä myös kirjautumaan JHL:n sivuilla olevaan jäsenpalveluun ja päivittämään sieltä
omat yhteystietonne. Näin varmistat parhaiten
tiedotteiden saannin.
No mikä sitten on ollut mukavinta? Tietenkin
se, jotta olen voinut vierailla monessa erilaisessa työyhteisössä ja saanut huomata kuinka osaavia työkavereita meillä kaikilla on!
Vaikka ajat ovat niukat ja tilanteet osin tiukkojakin, niin harvemmin teiltä on hymy hyytynyt
ja keinot käyneet vähiin. Hyvä TYÖ!
Olen tavattavissa täällä Jokikadulla pääsääntöisesti tiistaisin klo 8-15 ja keskiviikkoisin iltapäivällä. Ilmoitathan tulostasi, jotta tiedän olla
paikalla.
Mukavaa syksyn jatkoa meille kaikille!

Siun luottamusmies
Titta Pyykkö
050 431 7454
titta.pyykko@siunsote.fi
Jokikatu 8, 3. krs
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Opintosihteerin tiedotuksia
Hei kaikki!
Kuten tiedätte, JHL-opisto tarjoaa laadukasta koulutusta meille kaikille jäsenille. Osa
koulutuksista on suunnattu aktiivitoimijoille mutta ”rivijäsenillekin” löytyy paljon erilaisia
koulutuksia. Alla olevasta listasta näet osan alkuvuoden 2018 ammatillisista kehittämispäivistä ja aktiiveille (tai sellaisiksi aikoville) suunnatuista koulutuksista. Kaikki loput
vuoden 2018 koulutukset sekä mm. luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukset löytyvät JHL:n nettisivuilta:
http://www.jhl.fi/portal/fi/opi_ja_osallistu/kouluttaudu/koulutuskalenteri/
Sieltä löytyy myös lisätietoja koulutuksiin liittyen. Myös minä vastaan mielelläni koulutuksiin liittyviin kysymyksiin. Yhteystietoni löytyvät sivun alalaidasta.

Ammatilliset opintopäivät, kehittämispäivät ja seminaarit JHL-opistolla:

•
•
•
•
•
•

JAMIX RUOKATUOTANTO ENTERPRISE AMMATTIKEITTIÖSSÄ, osa 1/3,
3 pv, 22. – 24.1. (hakuaika päättyy 18.12.2017)
ESIMIESVALMENNUS, 3 osaa, 3 X 3 pv, osa 1/3,
31.1. – 2.2. (hakuaika päättyy 25.12.2017)
KOMMUNIKAATIOTA TUKEVAT MENETELMÄT KASVATUSALOILLA, 2 pv,
13.-14.2. (haluaika päättyy 8.1.)
ATOPS -OHJELMISTO SIIVOUSMITOITUKSEN VÄLINEENÄ, 2 pv,
2. – 3.3. (hakuaika päättyy 5.2.)
CLEANNET SIIVOUSMITOITUS, 3 3 pv, osa 1/2 ,
19. – 21.3. (hakuaika päättyy 12.2.)
KASVATUSKINKERIT, 2 pv, JHL-opisto,
26. – 27.4. (hakuaika päättyy 19.3.)

Järjestö- ja viestintäkoulutus JHL-opistolla:

•
•
•
•
•

VÄITTELYTYÖPAJA AKTIIVEILLE, 2 pv, 4. – 5.12.2017
(hakuaika päättyy 30.10.)
YHDISTYSTOIMINNAN ABC, 3 pv, 29. – 31.1. (hakuaika päättyy 25.12.2017)
MEDIAVAIKUTTAMISEN TYÖPAJA AY-AKTIIVEILLE, 3 pv, 5. – 7.2.
(haluaika päättyy 1.1.)
KOULUTTAJAKOULUTUSTA AKTIIVEILLE, 2 osaa, 3 pv 3 pv, osa 1,
19. – 21.2. (hakuaika päättyy 1.1.)
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA - AVAIMIA YHTEISKUNNAN YMMÄRTÄMISEEN, 		
3 pv, 26. – 28.2. (hakuaika päättyy 22.1.)

Iloa syksyyn toivottaen

Karoliina Silvennoinen
					Opintosihteeri
					
karoliina.silvennoinen@joensuu.fi
					050 517 4904
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Jäsenasiaa
Muistathan ilmoittaa jäsentietomuutoksista allekirjoittaneelle tai liiton jäsensivuilla
Jäsenpalvelu 24h-palvelussa. Jäsenpalvelun kautta voit myös itse maksaa jäsenmaksusi, mikäli sinulla ei ole työnantajaperintää.
Jäsenmaksuvapautukseen olet oikeutettu, kun olet vailla ansiotuloja.
• eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutusrahalla, kuntoutustuella (määräai-		
kaisella työkyvyttömyyseläkkeellä)
• äitiys-, isyys- tai vanhempainrahalla
• hoitovapaalla/kotihoidon tuella (myös ottolapsen vanhemmat)
• palkattomalla sairauslomalla
• työttömänä etkä saa liiton työttömyyskassan päivärahaa, mutta saat Kelan maksamaa
työttömyyspäivärahaa tai olet ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi
• Kelan kuntoutustuella
• opiskelija
• suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua
• vuorotteluvapaalla
Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,38 % (työttömyyskassan osuus 0,38 % ja liiton osuus 1 %).
Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Päätoimisen
opiskelijan ei tarvitse maksaa opiskeluajalta liiton jäsenmaksua, mutta työttömyyskassan
jäsenmaksu on maksettava, mikäli opiskelijajäsen kuuluu myös työttömyyskassaan.
Minimijäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa eli 96 euroa/vuosi.
Minimijäsenmaksua maksaa jäsen, joka on
• eläkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
• ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa
• palkattomalla työlomalla tai virkavapaalla vailla ansiotuloja
• minimijäsenmaksua maksaa myös mm jäsen, joka on au pair tai suorittaa vapausrangaistusta vailla ansiotuloja tai pitää ”omaa lomaa” esim koulutuksen päätyttyä eikä ole
ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon
• minimijäsenmaksua maksaa myös omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa.
Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta; osa-aikaeläkkeestä ei makseta jäsenmaksua.
Otathan yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää jäsenasioista, niin selvitellään yhdessä.
Lisätietoa löytyy myös liittomme sivuilta jäsenyys linkistä.
Terveisin
Leena Turunen
050 3085397
leenaturu@gmail.com
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Yhdistyksen jäsenetuja
☻

Tuetaan 20 €/jäsen yhden kerran vuodessa kulttuuri- tai liikuntatapahtumaan
mm. konsertit (ei ravintolaesiintymisiä), elokuvat, festivaalit, teatterit, museot,
		urheilukisojen pääsyliput kuittia vastaan (kuitti maksusta, nimi, oma puhelin- 		
numero ja tilinumero IBAN-muodossa taloudenhoitajalle).

☻

Tuetaan 20 €/jäsen yhden kerran vuodessa liikuntapaikkojen kerta-, kuukausi-, vuosi- tai sarjalipusta kuittia vastaan (kuitti maksusta, nimi, oma puhelin- 		
numero ja tilinumero IBAN-muodossa taloudenhoitajalle).

☻

Huomioidaan kevät- ja syyskokouksien osallistujat.

☻

Jäsenten työväenlehti -tilauksia tuetaan 10 €/jäsen.

☻

Tuetaan hallituksen erillispäätöksellä ay-urheiluun osallistumista ja tapahtu-		
makohtaisesti erilaisiin massaliikuntatapahtumiin.

☻

Jäsenistölle järjestetään kaksi kertaa vuodessa (viikot 10 ja 43, viikot pysyvät
aina samoina) maksuton uinti-/kuntosali viikko Joensuussa Virkistysuimala		
Vesikossa, Rantakylän sekä Outokummun uimahalleissa.

☻

Alennusta Kelloliike Ilmakankaasta

Tarkista ja päivitä jäsentietosi
Päivitä jäsentietosi ja voit voittaa 500 €:n lahjakortin!
Jäsenpalvelu 24h:ssa 15.10. mennessä tietonsa tarkistaneiden tai päivittäneiden kesken liitto arpoo kolme 500 €:n lahjakorttia.

Toimi näin:

Kirjaudu jäsenpalvelu 24h:on www.jhl.fi/24h

			

Päivitä jäsentiedot Omat tiedot -sivulla

			Tallenna

Liitto arpoo kolme 500 €:n lahjakorttia
Seutunen 2 / 2017
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LUOTTAMUSMIEHET 2017
KVTES

Puistojen hoitoyksikkö
Pirjo Auvinen 				050 328 7751
Petteri Uusoksa (vara)			050 362 6813

JOENSUUN KAUPUNKI
Jollei toisin mainita sähköposti
etunimi.sukunimi@joensuu.fi

Maastomittaus ja pohjatutkimus
Ari Jormanainen 				050 401 1425
Hannu Mustonen (vara)		050 538 6521

Pääluottamusmies
Karoliina Silvennoinen			050 517 4904

JOENSUUN VESI
Jouni Mustonen 				050 538 0735
Jarkko Keinänen				050 411 4231

Varapääluottamusmies
Sirpa Havukainen				050 380 2408
HALLINTO- JA TOIMISTOALA
Kaija Reijonmaa				050 338 4151
VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS
Koulutuspalvelukeskus
Kimmo Räsänen				050 499 0125
Päivähoito
Heli Ylijoki				050 304 0069
Päivi Pehkonen (vara)			050 573 7037
Perhepäivähoitajat
Riitta Lankinen				050 430 3397
riittalankinen@hotmail.com
Rauni Leskinen (vara)			050 4305 689
VAPAA-AIKATOIMI
Kulttuuri- ja kirjastotoimi
Sirpa Havukainen				050 380 2408
Anja Väisänen (vara)				050 406 5992
Liikuntatoimi
Sami Salmelainen				050 409 6133
Jere Sinkkonen (vara)			050 311 9168
TEKNINEN KESKUS/TS
Kiinteistöpalvelut
Pekka Piironen				0500 920 468
Olli Kinnunen (vara) 				050 538 4091
Korjaamo/metsät/liikennemerkit
Heikki Immonen				050 559 3399
Matti Mononen (vara)			013 267 5051
Katurakentaminen
Mika Käpyaho 				050 349 7214
ei sähköpostia
Antti Soininen (vara) 				050 327 3240
tine.soininen@kolumbus.fi
Katujen hoito ja kunnossapito
Tomi Sairanen				050 406 6979
Pasi Pirhonen (vara) 				0500 994 076
10

MUUT TYÖNANTAJAT
Itä-Suomen Liikuntaopisto
Kari Salo				050 352 4599
kari.salo@islo.jns.fi
Heidi Parviainen (vara) 		013 267 5076
heidi.parviainen@islo.jns.fi
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Kari Palviainen				0500 372 414
kari.palviainen@joensuunelli.fi
Minna Häyrynen (vara)			050 352 6898
minna.hayrynen@joensuunelli.fi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tiina Ojala				040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
SIUN SOTE KY 2017–2018
Jollei toisin mainita sähköposti
etunimi.sukunimi@siunsote.fi
Pääluottamusmies
Matti Pesonen JHL 212
050 387 7709
Varapääluottamusmies
Pasi Hyttinen JHL 212 		050 341 8132
Joensuun yhteistoiminta-alue
Titta Pyykkö				050 449 2914
P-K:N PELASTUSLAITOS
Heikki Pirinen, Kitee				040 514 0747
heikki.pirinen@pkpelastuslaitos.fi
AVAINTA TES
POLKKA OY 2017-2018
Jollei toisin mainita sähköposti
etunimi.sukunimi@polkkaoy.fi
Pääluottamusmies
Toni Sorsa				050 311 2677
		
Varapääluottamusmies
Kirsi Piitulainen JHL 212		050 337 8263

Joensuun seudun JHL 310

Puhtauspalveluala
Kirsi Piitulainen JHL 212		050 337 8263
Päivi Törrönen (vara)				050 339 5140

Karjalan Tekstiilipalvelu Oy
Jaana Ryynänen				050 464 6778
luottamusmies@karteks.fi

Ateriapalvelu
Ritva Pursiainen				050 302 3733
Leena Sahlman (vara)			050 501 2107

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy
Juha Vetola				040 767 7422
juha.vetola@pttk.fi

SIUN TALOUS OY 2017-2018

KIRKON SOPIMUS

Aino Henttinen				013 330 8559
aino.henttinen@siuntalous.fi
Tarja Lankinen (vara)
tarja.lankinen@siuntalous.fi

Joensuu ev.lut. seurakunta
Esa Turunen				044 015 0025
pasi.turunen@evl.fi

MUUT TYÖNANTAJAT
Karelia-ammattikorkeakoulu
Tuula Sormunen 				050 338 1714
tuula.sormunen@karelia.fi
Helena Sutinen (vara). 			050 468 3679
helena.sutinen@karelia.fi

Matkan varrelta

Kuvat Elina Järvinen ja
Pekka Lankinen

Seutunen 2 / 2017
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Koulunkäynninohjaajien tapaaminen
maanantaina 9.10.20167 klo 17.30
Nepenmäen koululla, Tikkamäentie 17

Tapaamisessa valitaan koulunkäynninohjaajille luottamusmiehet,
sekä keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Paikalla on pääluottamusmies Karoliina Silvennoinen
sekä ohjaajien luottamusmies Kimmo Räsänen.
Aloitamme TanssiTinitin kevyellä kuntotanssilla.
Tarjoilun vuoksi ilmoita tulostasi 6.10.mennessä pirjo.nissinen@jns.fi

Tervetuloa!

Arvoisa kunniajäsen
Tule keskustelemaan jaoston tulevaisuudesta.

25.10.2017 klo 18

yhdistyksen toimistolle Torikatu 17.
Ilmoita osallistumisestasi 23.10. mennessä r.h.pennanen@gmail.com
Terveisin Raimo Pennanen
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Tervetuloa ruokapalvelujaoston tapaamiseen!
Olemme siirtyneet Polkka Oy:n palvelukseen ja
paikallinen sopiminen on tullut mukaan.
Tule tutustumaan ja kuulemaan viimeisimmät tiedot Tonilta.

Olemme yhdistyksen toimistolla 30.10. klo 15.30–17.00 Torikatu 17
Tarjoilun järjestämiseksi ilmoitathan tulostasi 25.10. mennessä.
leena.sahlman@polkkaoy.fi 050-5012107 tai
ritva.pursiainen@polkkaoy.fi 050-3023733
P.s. kerrothan myös työpaikalla tapaamisesta !

Perhepäivähoitajien syyskokous
ma 30.10.2017 klo 17.30

Yhdistyksen toimistolla Torikatu 17

Aiheena mm. luottamusmiesvalinnat
Tarjoilun vuoksi ilmoita tulostasi 23.10. mennessä Riitalle
tekstiviestillä 040 735 3595

Tervetuloa!
Seutunen 2 / 2017
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Hei Sinä Teknisen keskuksen työntekijä!
Nyt on aika vaikuttaa syksyn luottamusmiesvalintoihin.
Tekniselle keskukselle valitaan kaksi luottamusmiestä toimikaudeksi 2018 – 2019.
Valinta suoritetaan teknisen keskuksen työntekijöiden kokouksessa

keskiviikkona 1.11. klo 16.30.

Kokous pidetään yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa Torikatu 17.

Tervetuloa vaikuttamaan edunvalvontaasi!
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 30.10.
karoliina.silvennoinen@jns.fi

Päivähoitoalan tapaaminen
Torstaina 2.11.2017 klo 18.00
Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu
Paikalla plm Karoliina Silvennoinen vastailemassa kysymyksiinne.
Tapaamisessa valitaan luottamusmies ja varaluottamusmies
sekä jaostonvetäjä toimikaudelle 2018–2019.

Tarjoilun takia ilmoittaudu 25.10.2017 mennessä Heli Ylijoelle
heli.ylijoki@jns.fi tai puh 050 304 0069
Tervetuloa kaikki päivähoitopuolella työskentelevät JHL 310 jäsenet!

Uimaan ja/tai kuntosalille 23.–29.11.
Joensuun seudun JHL ry osasto 310:n jäsenet voivat käydä maksutta uimassa ja/tai kuntosalilla Joensuun Virkistysuimala Vesikossa sekä Rantakylän ja Outokummun uimahalleissa viikoilla 10 ja 43 vaikka joka päivä.
Uimaan/kuntosalille pääsee maksutta esittämällä voimassa
olevan JHL 310:n jäsenkortin.
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Perhepikkujoulu
to 7.12.2017 klo 18.00
Pataluodon yläkoulun ruokasalissa
Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu

Ohjelmallinen pikkujoulu
vauvasta vaariin.
Ilmoittautumiset to 30.11. mennessä
Pekalle 0400 985 904 tai
sähköpostilla pekka.lankinen59@luukku.com

Tervetuloa!
Pikkujoulu
la 18.11.2017 klo 18–23
Ravintola Kerubi
Hinta 15 € yhdistyksen jäsen ja avec 45 €.
Sitovat ilmottautumiset 12.11.2017 mennessä Pekalle
040 098 5904 tai pekka.lankinen59@luukku.com
Mukaan mahtuu 100 ensiksi ilmoittautunutta.
Maksu yhdistyksen tilille FI 85 8000 1270 8932 34 ilmoittautumisen jälkeen.
Ruokailun jälkeen musisoi duo Creme´s kaksi tuntia.
Tilaisuus yksityistilaisuutena klo 23 saakka.
Yökerho avautuu klo 23.
Illan artisti Mikael Gabriel liput 15 € ei sisälly hintaan.
Lippuja varattavissa ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä Pekalta.
Varattujen lippujen maksu suoraan Kerubiin.

Tervetuloa!
Seutunen 2 / 2017
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Tiedotusjaosto toivottaa kaikille JHL 310:n jäsenille
hyvää talven odotusta!
Sirpa H., Sirpa S., Karoliina, Leena, Tiina ja Toni

Sirpa S. kiittää kuluneista vuosista.

WWW.jhl310.fi
Joensuun seudun JHL ry osasto 310
Torikatu 17, 80100 Joensuu

