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Kutsu
JHL 310 syyskokous
to 29.11.2018 klo 17.00
Ravintola Elias,
Kauppakatu 44, Joensuu
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2019. Pääluottamusmiesten, varapääluottamusmiesten sekä työyhteisöjen ja ammattialojen luottamusmiesten valinta ja vahvistaminen.
Kokouksen jälkeen ruokailu vain ennakkoon ilmoittautuneille.
Sitovat ilmoittautumiset
sirpa.havukainen@joensuu.fi tai 050 380 2408
15.11. mennessä.

Tervetuloa yhdistyksen kokoukseen!
Hallitus

Avoimet ovet JHL 310
yhdistyksen toimistolla Torikatu 17
keskiviikko 17.10. klo 14–17
Tule kahville ja ota kaverisi mukaan tutustumaan yhdistyksen
toimintaan!
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 50 €:n lahjakortti.

Jaossa myös JHL -tuotteita.

Tervetuloa!

Joensuun seudun JHL 310

Joensuun kaupungin pääluottamusmiehen ja
puheenjohtajan palsta
Hei Seutusen lukijat!
Keväällä jouduimme järjestelemään luottamusmiesasioita uudelleen. Tomi Sairasen luovuttua
varapääluottamusmiehen pestistä minut valittiin
toukokuun yleiskokouksessa ko. tehtävään. Karoliina Silvennoisen tultua valituksi Itä-Suomen
aluetoimistoon aluetoimitsijaksi sain pääluottamusmies tehtävät hänen koeajan ajaksi 1.8.30.11.2018.
Muutamia ajankohtaisia luottamusmiesasioita.
Määräaikaisten työsuhteiden perusteita voi olla
mm. määräajan kestävä projekti, kausiluontoinen
työ tai määrätyn henkilön sijaisuus. Mikäli sinulle
on tehty toistuvia määräaikaisia sopimuksia ilman
perusteita, ole yhteydessä alakohtaiseen luottamusmieheen tai minuun.
Epäpätevyysalennus; jos sinulta on puuttuvan
koulutuksen takia vähennetty palkkaa viimeisen
viiden vuoden aikana työsuhteessa tai viimeisen
kolmen vuoden aikana virkasuhteessa kannattaa
selvittää onko alennus ollut aiheellinen. Voit olla
yhteydessä esimieheesi ja pyytää oikaisua, tämä
on helpoin tapa. Ellei esimiehesi tee korjausta ole
yhteydessä minuun niin tarkistetaan alennuksen
oikeellisuus ja tehdään tarvittaessa oikaisuvaatimus.

Kesällä sain kysymyksiä lomalla sairastumisesta,
joten kertaus: Mikäli sairastut kesken loman niin
sinun tulee pyytää esimieheltä loman siirtoa ilman
aiheetonta viivytystä, tarkemmin KVTES IV luku
11§.
Hieman KVTES palkankorotuksista: 1.4.2019
on tulossa kaikille yleiskorotus 1,0%, Joensuun
kaupunki ei ole vielä aloittanut 1.1.2019 tulevan
paikallisen järjestelyerän neuvotteluja samoin
tammikuussa maksettavasta kertaerästä ei ole
tarkempaa tietoa.
Alla olevasta kuvasta näet edunvalvontaketjun.
Mikäli sinulla on jokin pulma, ota ensisijaisesti
yhteyttä alakohtaiseen/työpaikkasi luottamusmieheen. Alakohtainen/työpaikan luottamusmies
ottaa tarvittaessa yhteyttä minuun ja minä vien
asiaa eteenpäin aluetoimistoon ja sitä kautta keskustoimistoon.
Mikäli työpaikaltasi ei löydy luottamusmiestä tai
alallasi ei ole omaa luottamusmiestä, voit ottaa
yhteyttä suoraan minuun. puh. 050 380 2408.

Hyvää syksyä ja muistakaa lukea
lehtemme tarkkaan!
Sirpa

Sirpa Havukainen
050 380 2408
sirpa.havukainen@joensuu.fi
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Alueluottamusmiehen palsta
Hei Siun sotelaiset ja terveisiä Jokikadulta!
Kesä on taakse jäänyttä elämää ja talvi tekee
vauhdilla tuloaan. Töissä on käytävä, vaikka niin mukava olisi käpertyä viltin sisässä
sohvan nurkkaan, juoda lämmintä mehua ja
tehdä käsitöitä. Lomalla jokainen meistä on
tehnyt niitä asioita, jotka tuntuvat mukavilta
ja joista saa virtaa elämään. Tuo kaikki edellä mainittu auttaa meitä jaksamaan töissä ja
vapaa-ajalla läpi pimeän ajan.
Teiltä jäseniltä on alku syksyn aikana tullut
runsaasti yhteydenottoja työssä jaksamisesta, sisäilmaongelmista, epäpätevyys alennuksista, ergonomisesta työvuorosuunnittelusta
jne. Kiitos teille jokaisesta yhteydenotosta!
Luottamusmiehenä voin selvitellä kanssanne
työsuhdeasioita, kuunnella, ohjata ja opastaa
eteenpäin asioissa, jotka eivät varsinaisesti
kuulu toimenkuvaani. Yhteydenotto ja asioiden tuominen tietoisuuteemme antaa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, kuinka meistä
jokainen jaksaisi paremmin. Aina emme me
luottamusmiehetkään voi tehdä asioille mitään, vaan silloin täytyy yhdessä todeta, että
kaikkemme yritettiin!
Mitä siulle kuuluu-kysely toteutetaan uudelleen loka-marraskuun vaihteessa. Kyselyn tulokset käsitellään ajallaan esimiesten toimesta työpaikoilla ja vain vastaamalla kyselyyn
voit vaikuttaa!

sekä valtakunnan tasolla. Mm. järjestelyvaraneuvottelut Siun sote ky:ssä ovat kesken
samoin palkkojen harmonisointi ja työn vaativuuden arviointi.
JHL on keskusjärjestötasolta asettanut lokakuun alusta lähtien ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vastalauseena hallituksen kaavailemille
kiristyksille. Tuosta em. ylityöstä ja vuorojen
vaihdosta on ikävä kyllä tullut monella työpaikalla arkipäivää, mutta jospa tuo erillinen laajamittainen kielto muistuttaisi meitä jokaista
oikeudesta kieltäytyä!
Yhdistyksen sihteerinä käytän tilaisuuden
hyväkseni ja muistutan teitä kaikkia jäsenille
suunnatuista tapahtumista. Loppu vuodesta on vielä tulossa piristystä kaamokseen,
syyskokous ja pikkujouluja kaikenikäisille.
Olettehan huomanneet, että yhdistyksemme
maksaa meille kertaluontoisesti vuosittein
kulttuuri- ja liikuntatukea, josta saatte lisätietoa taloudenhoitajalta ja/tai hallituksen jäseniltä. Jäsenyys siis kannattaa!
Jottei tämä juttu menisi syyssynkkyyden puolelle, toivotan iloa arkeen niin kotiin kuin työpaikoillekkin. Tulen kutsusta mielelläni vierailemaan työpaikoillanne tuliaisten kera!
t. Siun luottamusmies Titta

Tätä juttua kirjoittaessani on pari isoa asiaa kesken täällä meidän maakunnassamme

Titta Pyykkö
050 431 7454
titta.pyykko@siunsote.fi
Jokikatu 8, 3. krs
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Pääluottamusmiehen palsta
Hei vaan,
Kesälomakausi on lopuillaan ja vaikka osa
kohteistamme onkin ollut kesällä suljettuna, on yhtiössämme paljon asioita, jotka
ovat kesänkin aikana edenneet.
Jo tovin tiedossa tulevana ollut henkilöstöetujen muuttuminen Siun soten malliin on
nyt päivämäärää myöten selvä. 1.11.2018
otamme käyttöön epassin ja loppuvuodelle
20 euron käyttövaran. ePassin käyttöönotto vaatii sinulta yhteystietojesi päivityksen
Populukseen oman puhelinnumerosi muodossa. Huomioithan että ilman puhelinnumeroa et ePassia käyttöön saa.
Paljon esimerkiksi kuntosaleja käyttävä
ePassissa ”häviää” nykyisiin etuihimme
verrattuna mutta tuleva henkilöstöetuus
taasen kattaa koko maan 8000 käyttöpaikallaan ja koskee myös kulttuurin harrastamista. Menisikö 50/50, koska yhä useampi
tulee ehkä käyttämään ePassia? Nykyisin
tuki on 100 €/vuosi, tulevaisuudessa yritetään nostaa summaa suuremmaksi! Ja ehdottomasti kannattaa yhdistyksemme oma
tuki sekä liikuntaan että kulttuuriin muistaa
käyttää!
Palkkausjärjestelmän käyttöönotto esiteltiin
kolmessa info- tilaisuudessa.			
			

Viime vuoden Mitä siulle kuuluu- työhyvinvointikysely uusitaan tänä syksynä. Nimi
on Maakunta- 18 mutta sisältö ymmärtääkseni on samanlainen. Viime vuonna vastausprosentti oli reippaat 80% jota toki tänä
vuonna parannetaan.
Valtimosta tuli pohjoisin kohde meille Polkkaan aloittaen 1.9. Mitä olen Siun sote alueen JHL-luottamusmiesten kera keskustellut, siirtynee lähitulevaisuudessa muistakin
ympäristökunnista Siun soten nykyisestä
palveluksesta ainakin laitoshuollon tehtävistä henkilöt töineen meille, mistä ja
milloin, sen aika näyttää. 1.8 meitä oli 517
vakituisessa työsuhteessa.

Kivvaa syksyn jatkoa kaikille.....

Toni Sorsa
pääluottamusmies/työsuojeluvaltuutettu
050 311 2677
toni.sorsa@polkkaoy.fi
Niskakatu 21
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Opintosihteerin tiedotuksia
Hei kaikki!
Olen aloittanut opintosihteerinä nyt elokuussa, joten esittäytyminen lienee paikallaan.
Nimeni on Annukka Hiltunen, koulutukseltani olen lähihoitaja ja työskentelen
ohjaajana Siun sotessa kehitysvamma-alalla. Työkokemusta on kertynyt kehitysvamma-alalta kaiken kaikkiaan 12 vuotta. Yhdistystoiminnassa olen ollut
mukana vasta vähän aikaa. Aloitin keväällä 2017 varaluottamusmiehenä Siun
soten hoivatyö, sosiaali-ja perhepalveluissa Joensuu - Kontiolahti alueella ja
2018 olen tullut mukaan yhdistyksemme hallitukseen varajäsenenä.
Opiskeltavaa riittää, mutta onneksi niin minun kuin sinunkin tukena ja apuna
on JHL-opisto. JHL tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta meille kaikille
jäsenille. Osoitteesta www.jhl.fi/kurssit löydät kurssikalenterin, josta voit etsiä
sinulle sopivia kursseja. Netissä on jo julkaistu myös vuoden 2019 kurssikalenteri. Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu kätevästi jäsenpalvelu 24h:n kautta,
jonka löydät myös liittomme kotisivuilta. Tarjolla on myös mielenkiintoisia verkkokursseja. Muistathan että kursseille Ilmoittautuminen päättyy noin viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

Koulutuskalenterista löytyy myös lisätietoa liiton maksamasta kurssituesta, kannattaa tutustua!
Tässä poimintoja ensi vuoden kurssikalenterista:
• KOMMUNIKAATIOTA TUKEVAT MENETELMÄT KASVATUSALOILLA,
2 PV 12. - 13.2.2019
• SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄT, 2 PV 13.–14.3.2019
• MIELENTERVEYDEN ENSIAPU 1 (Kurssi on tarkoitettu kaikille toisen kotona

työtä tekeville henkilöille), 2 PV 18.–19.3.2019
• JHL TUTUKSI, VERKKOKURSSI 8.4- 6.6.2019
• RAVITSEMUS- JA PUHTAUSALAN OPINTOPÄIVÄT, 2 PV 25.–26.4.2019

Mikäli sinulla on koulutusasioissa kysyttävää, tai haluat kertoa koulutus
ideoita yhdistyksellemme, ota rohkeasti yhteyttä.
Mukavaa syksyn jatkoa kaikille!		

Annukka Hiltunen
							Opintosihteeri
annukka.hiltunen@siunsote.fi
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Jäsenasiaa
Asiaa jäsenyydestä!
Olen Tiina Ojala ja olen uusi jäsenasiainhoitajanne, toiminut tässä pestissä tämän
vuoden alusta lähtien. Olen töissä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa, jossa olen
työskennellyt 10 vuotta EU- rahoituksen ja hankkeiden parissa ja sitä ennen olin
töissä Joensuun kaupungin nuorisotoimen EU- projekteissa. Toimin työpaikallani
myös JHL:n luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. JHL ammattiliittoon (ja
sitä edeltävään KTV:n) olen kuulunut yhteensä 16 vuotta ja olen tällä hetkellä yhdistyksemme hallituksen jäsen. Jäsenasioiden lisäksi vapaa-aikani kuluu kissojen
ja kirjojen parissa.
Yhteystiedot kannattaa pitää ajan tasalla, jotta saat sinua koskevat viestit ja jäsenyyden sekä jäsenmaksutietojen täytyy olla ajan tasalla, jotta jäsenkorttisi olisi
voimassa. Mikäli yhteystietosi, ammattinimikkeesi tai työsuhdetietosi ovat muuttuneet, niin ne voit päivittää kirjautumalla JHL:n verkkosivuilla www.jhl.fi Jäsenpalvelu 24h:ssa. Siellä voit myös ilmoittautua liiton koulutuksiin, tilata mobiilijäsenkortin, tehdä jäsenmaksuvapautuspyynnön sekä voit myös itse maksaa
jäsenmaksusi, mikäli sinulla ei ole työnantajaperintää. Ilman kirjautumistakin voit
JHL:n verkkosivuilla jäsenpalvelun yhteydenottolomakkeella ilmoittaa mm. jäsenmaksuvapautuksesta, eläköitymisestä ja yhteystietojen muuttumisesta sekä tilata
maksuviitteitä, perintäsopimuksen tai uuden jäsenkortin. Kaikissa näissä ja muissakin jäsenasioissa voit myös olla yhteydessä minuun, niin voimme selvitellä
asiaa yhdessä.

Jäsenmaksuvapautukseen olet oikeutettu, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

•
•
•
•
•
•
•
•

eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutusrahalla, kuntoutustuella 			
(määräaikaisella 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, koulutustuella
opiskelija
suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua

Työttömyyteen liittyvissä asioissa auttaa JHL:n työttömyyskassa
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/ puh. 010 190 300
Yhdistyksessämme on tällä hetkellä 2100 jäsentä ja olemme jäsenmäärältämme
maakunnan suurin JHL yhdistys. Yhdistyksen verkkosivuilta www.jhl310.fi löydät
tiedot ajankohtaisista tapahtumista, uusimmat JHL uutiset sekä myös ajankohtaista tietoa jäseneduista.
Seutunen 2/ 2018
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Yhdistyksen jäsenedut ovat
• 20 €/jäsen yhden kerran vuodessa kulttuuri- tai liikuntatapahtumaan (mm.
konsertti, festivaalit, elokuvat, teatteri, museo, urheilukisojen pääsyliput)
kuittia vastaan. (Kuitti maksusta ja tilinumero taloudenhoitajalle).
• 20 €/jäsen yhden kerran vuodessa harrastustoiminnan kerta-, kuukausi-,
vuosi- tai sarjalipusta kuittia vastaan. (Kuitti maksusta ja tilinumero taloudenhoitajalle).
• Tukea saa kulttuuri- tai liikuntatapahtumaan 20 euroa sekä harrastustoiminnan 20 euroa vuodessa eli yhteensä 40 euroa/vuosi. Tuet maksetaan
n. kerran kuukaudessa
• Huomioidaan kevät- ja syyskokouksen osallistujat.
• Jäsenten työväenlehti -tilauksia tuetaan 10 €/jäsen.
• Tuetaan hallituksen erillispäätöksellä tapahtumakohtaisesti 10 €/osallistuja
erilaisiin massaliikuntatapahtumiin.
• Jäsenistölle järjestetään kaksi kertaa vuodessa ilmainen uintiviikko kaupungin uimahalleissa (viikot 10 ja 43, viikot pysyvät joka vuosi samoina)
• Kelloliike Ilmakangas
Kun haet tukea, muista lisätä tilinumero IBAN-muodossa sekä oma puhelinnumerosi. Toimita hakemus postitse osoitteella JHL 310, taloudenhoitaja, Torikatu 17, 80100 Joensuu tai jätä hakemus toimiston postiluukkuun. Hakemuksen
voi toimittaa myös sähköpostilla liitteineen osoitteeseen: juha.vetola@pttk.fi
Jos mahdollista, hae liikunta- ja kulttuurituki samalla kertaa!
Jos sinulla on kysyttävää jäsenasioihin liittyen, ota minuun yhteyttä.

Värikästä ruskan aikaa!
Yhteistyöterveisin
Tiina Ojala
Jäsenasiainhoitaja
040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
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PÄIVÄHOITOALAN TAPAAMINEN
torstaina 1.11.2018 klo 18.00
Aika
Paikka Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu
		
Paikalla plm. Sirpa Havukainen kertomassa kuulumisia ja vastailemassa kysymyksiimme. Aiheena myös uuden luottamusmiehen
valinta päivähoitopuolelle.

Tarjoilun takia ilmoittauduthan 25.10.2018 mennessä Heli Ylijoelle
heli.ylijoki@joensuu.fi tai puh. 050 304 0069.
Tervetuloa kaikki päivähoitopuolella työskentelevät
JHL 310 jäsenet!

Perhepäivähoitajien jaoston syyskokous
tiistai 30.10 klo 18.00
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Yhdistyksen toimisto Torikatu 17 Joensuu.
Ajankohtaiset kuulumiset,
mukana pääluottamusmies Sirpa Havukainen.
Ilmottautautumiset Raunille 24.10 menessä,
050 430 5689 tekstiviestein.

Tervetuloa!
Seutunen 2 / 2018
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Kirjasto- ja toimistoalan jaoston Syyskokous
ma 29.10.2018 klo 19.00
JHL:n toimistolla, Torikatu 17
Käsiteltävänä ajankohtaiset asiat
Ilmoittautumiset 22.10.2018 mennessä
osoitteella tarja.latja@joensuu.fi

ARVOISA LIITTOMME KUNNIAJÄSEN
Kokoonnumme jälleen yhdistyksen
toimistolle, Torikatu 17
torstaina 29.11.2018 klo 15 alkaen....
Keskustelkaamme menneistä ja hieman tulevista asioista eli
“parannetaan mualimoo” torttukahvien kera.
PS. Ei ennakkoilmoittautumista
TERVETULOA!
Terveisin jaostovastaava
Raimo Pennanen
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Piristystä kaamokseen
Tule tutustumaan uudistettuun Botaniaan to 25.10.2018 klo 17 - 20
tapahtuma on ilmainen jäsenille ja jäsenten lapsille, avec 9 €.
Ilmoittautumiset 21.10.2018 mennessä
Pekalle
0400 985 904 tai pekka.lankinen59@luukku.com

TERVETULOA!!
Uimaan ja/tai
kuntosalille
22.–28.10.
viikko 43
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.

Perhepikkujoulu
to 13.12.2018 klo 18.00
Pataluodon yläkoulun ruokasalissa
Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu

Ohjelmallinen pikkujoulu
koko perheelle!!!
Ilmoittautumiset su 9.12. mennessä
Pekalle 0400 985 904 tai
sähköpostilla pekka.lankinen59@luukku.com

Tervetuloa!
Seutunen 2 / 2018
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Pikkujoulu
la 17.11.2018 klo 18–22
Torerossa Siltakatu 8, 80100 Joensuu
ja jatkot
Las Palmasissa Koskikatu 5, 80100 Joensuu
esiintyjänä
Kake Randelin & Company
Hinta ruokailuun yhdistyksen jäseneltä 15 €, avec 34 €
ja yhteislipulla Las Palmasiin, jolloin jäsenhinta on 20 € ja avec 39 €.
Mukaan mahtuu 80 nopeinta ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset 4.11.2018 mennessä Pekalle
0400 985 904 tai pekka.lankinen59@luukku.com
Maksu yhdistyksen tilille FI 85 8000 1270 8932 34 ilmoittautumisen jälkeen.

Tervetuloa!

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

