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Puheenjohtajan terveiset

Parhaiten ajankohtaiset asiat
löytyvät yhdistyksen JHL 863
kotisivuilta, www.jhl863.fi
Lisäksi lähetämme erilaisia tiedotteita jäsenistön, työyhteisöjen tai yhdyshenkilöiden sähköpostiin. Tästä syystä on tärkeää että yhteystietonne ovat ajan tasalla!

Tuula Ronkainen
puheenjohtaja
Tämän päivän puhutuin aihe työpaikoilla on
varmasti Kiky ja se miten sen tuoma työajanpidennys toteutetaan Servicalla. Miten se vaikuttaa meidän jokaisen työntekijän elämään. Miten
jäsenemme jaksavat työssään? Paikallinen sopiminen on sitä, että sovitaan paremmista ehdoista kuin mitä työehto-sopimukset tarjoavat.
Sopimisella pitäisi hyötyä niin työntekijät kuin
työnantaja WIN-WIN. Tämä ei olisi toteutunut
työnantajan esittämässä ehdotuksessa. Siksi
Kikystä ei meillä ole tehty paikallista sopimusta.
Ammattiyhdistystoiminta on meidän jokaisen yhteinen asia. Siihen tekemiseen tarvitsemme jäsenen tuen, se mitä ja miten me voimme vaikuttaa työpaikoillamme.
Yhdistyksemme päätehtävämme on edunvalvonta jota kaikki luottamusmiehemme tekevät
ansiokkaasti. Kiitokset heille. Olkaa rohkeasti
yhteydessä meihin.
Yhdistyksemme järjestää JHL:n sekä JHL
aluetoimiston lisäksi omia tapahtumia. Toivomme teiltä aktiivista osallistumista niihin.

Hyvä ja oikeanaikainen tiedonkulku on
tärkeää.

KEVÄTKOKOUS TIISTAINA
25.4 KLO 15:45 TERVETULOA!

Tutustukaa siis yhdistyksemme kotisivuihin,
sieltä löytyy ajankohtaiset asiat, sekä luottamusmiesten ja yhdistyksen toimihenkilöiden
yhteystiedot.
Yhdistyksemme muistaa kaikkia tänä vuonna
50- ja 60 vuotta täyttäviä jäseniämme. Jäsenasioidenhoitaja on yhteydessä syntymäpäiväsankareihin. Yhdistyksemme edustajat tai
luottamusmiehet tulevat vain kutsuttaessa työpaikalla pidettäviin syntymäpäivä- tai eläkejuhliin.
Yhdistyksemme myöntää talousarvion puitteissa
koulutusstipendejä yhdistyksemme jäsenille
jotka ovat opiskelleet omaehtoisesti ammattiin
liittyvän koulutuksen ja ovat saaneet siitä hyväksytyn tutkintotodistuksen. Ohjeet löytyvät
kotisivuiltamme/Tapahtumat/koulutus.
Tutustukaa yhdistyksemme kotisivuihin, sieltä
löytyy ajankohtaiset asiat, luottamusmiesten
ja yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot.
Terveiset kaikille JHL 863 jäsenille
toivottaa

Tuula Ronkainen

MUISTA KÄYDÄ JHL:N SIVUILLA PÄIVITTÄMÄSSÄ YHTEYSTIETOSI!

Pääluottamusmiehen terveiset

UUDET TYÖEHTOSOPIMUKSET

Reijo Räsänen, pääluottamusmies (KVTES)
Herättävätkö jäsenistöä viimeaikaiset tapahtumat? Työntekijäosapuolelta ollaan vaatimassa yhä enemmän joustoa, oman ajan määrittämistä uudelleen. Esimerkkinä huippukokki
Hans Välimäki on sitä mieltä että sunnuntailisistä voisi luopua, elinkeinoelämän keskusliitto sanoutuu irti yhdestä Suomen peruspilarista. Samaan aikaan yrittäjien puheenjohtaja on sitä
mieltä, että työntekijän irtisanominen pitäisi
olla vielä helpompaa.
Onko näille kaikille asioille yhteistä nimittäjää? Syy ja seuraus on ehkä kuinka me kaikki
ollaan harjoitettu vaikuttamista. Jos työntekijäosapuoli haluaa asioihin pysyvyyttä ja turvaa,
niin yhteisöllisyys ja järjestäytyminen se tekijä
millä meitä ei hajoteta. Järjestäytynyt työntekijä käy vaikuttamassa, koska se on se tie joka
näkyy tulevaisuuden sopimispolitiikassa.
Miksi juuri sinä jäsen voit olla se vaikuttaja? Osallistumalla, keskustelemalla, olet kiinnostunut oman työpaikkasi asioista, oman alueesi työhön vaikuttavista asioista ja myös Suomen
työmarkkinoiden suuntautumisesta. Näillä kaikilla asioilla on se vaikutus, että me menemme
vaikuttamaan, äänestämään juuri meitä itseämme koskevista asioista. Meillä on kolmet vaalit
lähiaikoina, liittovaalit, kuntavaalit ja maakuntavaalit. Toivon näissä sitä vaikuttamista, vilpittömästi.
Reijo Räsänen plm JHL

Äänestämällä osallistut
yhteiskuntavaikuttamiseen!

JHL:n edunvalvonta ketju

Työsuojeluvaltuutettujen terveiset
Servica on ollut muutoksen junassa vuoden 2012
alusta asti ja ei varmaan vieläkään olla pääteasemalla. Samalla on tapahtunut kehitystä
työskentelytavoissa monissa kohteissa ja eri
toimialoilla. Apuna on käytetty ulkopuolista
työntutkijaa jo kahdessa kohteessa. Siinä mielessä on varmaan menty eteenpäin, mutta taatusti juna ei jää tähän. Virheistä on otettu oppia ja on myös uskallettu tehdä korjausliikkeitä,
toivottavasti näin on jatkossakin.
Väkeä on joskus ollut enemmänkin, mutta noin
tuhatkaksisataa meitä on edelleen. Tosin on
meillä kohteitakin paljon ja ne on laajalla alueella, taitaa täältä Leväsentieltä olla etäisimpiin
kohteisiin yli 80 kilometriä.
Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttaa moni asia. Tähän liittyen käytössämme on epassi, jonka arvo on tänä vuonna 90€, eli lisäystä tuli 30€ ja se tuli siirtona työpaikkakohtaisesta TYHY-rahasta. Tämä siksi, että kaikissa
työpaikoissa ei voitu järjestää tasapuolisesti
TYHY-tapahtumia työn luonteesta johtuen.
Nyt ko. passiin on lisätty kulttuuri- ja liikunta
osioiden lisäksi hyvinvointi-osio. Sitä voidaan
käyttää vaikkapa hierontoihin yms. Toki työporukat niin sopiessaan voivat käyttää passia yhdessä johonkin yhteiseen tekemiseen. Viime
vuoden loppuun mennessä sitä oli käyttänyt vasta kolme neljästä servicalaisesta, mutta missä
luuraa ne 300 henkilöä, jotka eivät ole vielä
käyttäneet työantajan tarjoamaa etua
ASLAK kuntoutuksia ei ole enää ollenkaan ja
KIILA ei ole vielä tullut, mutta yksilöllisiä kuntoutuksia on mahdollista saada terveysperusteisesti. Omasta kunnosta huolehtiminen on
tärkeää ja omalla tekemisellä voit vaikuttaa
päivittäiseen jaksamiseen niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tällä hetkellä kokoontuu myös
elämänhallinta-ryhmä, josta Eini osaa kertoa
enemmän.
Maanantaisin on Hatsalan koululla jumppaa klo
16.00–17.00 ja torstaisin Haapaniemen koululla
pelataan sählyä samaan kellon aikaan, tervetuloa
mukaan.

Muistutamme tässä yhteydessä huolellisuudesta ja jokaisen velvollisuudesta käyttää niitä
suojavälineitä, jotka työnantaja on työpaikalle
hankkinut. Jos tarvittavia suojavälineitä ei ole,
tai ne on rikkonaisia, ottakaa yhteyttä ensin
esimieheen tai tarvittaessa työsuojeluun.
Työsuojelu ei ole pelkästään valtuutettujen,
varavaltuutettujen, asiamiehien tai ts-päällikön
tehtävä, vaan se kuuluu kaikille. Jokaisella työntekijällä on oikeus ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan puutteista tai vaaroista työpaikoilla ja saada siitä tieto, johtaako tehty ilmoitus toimenpiteisiin.
Viikkotiedotteissa on ollut infoa tapaturmista,
ja kaatumiset näyttäisivät olevan edelleen listan kärjessä.
Tähän ei ole olemassa varmaa lääkettä, mutta
katso mihin astut ja kunnolliset jalkineet on
ensimmäinen askel kohti turvallisempaa huomista.

Raino Kari
työsuojeluvaltuutettu,
Ruokapalvelut,
Kiinteistöhuolto- logistiikka
Välinehuolto

Eini Kirsikka-aho
Tuula Ronkainen
työsuojeluvaltuutettu työsuojeluvaltuutettu
Laitoshuolto
toimihenkilöt

Jäsenyys
JHL:n jäsenyyteen kuuluu seuraavia etuja
Edunalvonta / sopimusturva
Jäsen on liitto- ja yhdistystason edunvalvonnan
piirissä. Jäseneen sovelletaan valtakunnallisia
ja mahdollisesti paikallisesti yhdistyksen solmimia sopimuksia.
Luottamusmiestoiminta

Liiton maksuton koulutus ja JHL - opisto
JHL - opiston lisäksi koulutusta järjestävät
aluetoimistot alueellisina ja yhdistykset paikallisina kursseina sekä opintokerhoina. Lisätietoja

Luottamusmies on jäsenen lähin turva. Jäsen

saat JHL kouluttaa -esitteestä ja Motiivi-

voi aina kääntyä apua tarvitessaan luottamus-

lehdestä

miehen puoleen työtään tai työsuhteensa ehtoja koskevissa asioissa.
Työttömyysturvaetuudet

Lomatoiminta ja oma lomakeskus Livohka
Lomakeskus Livohka ovat jäsenille edullisia lomanviettopaikkoja. JHL on hankkinut 86 Holi-

Palkansaajan ansiopäivärahan edellytyksenä

day Clubin Resorts Oy:n osaketta, jotka tulevat

oleva työssäoloehto lyheni 26 viikkoon (aikai-

jäsenistön käyttöön. Kohteina ovat Holiday Clup

semmin 34 viikkoa). Tarkastelujakso säilyi 28

Himos, Katinkulta, Tampereen Kylpylä, Naanta-

kuukaudessa. Myös jäsenyysedellytys lyheni

lin Kylpylä ja Holiday Clup Saimaa -kylpylä Lap-

tätä vastaavasti 26 viikkoon. Lyhyempää työs-

peenrannassa.

säoloehtoa sovelletaan sen jälkeen kun työnhakija on 29.12.2013 jälkeen ollut vähintään yhden viikon työssäoloehdon täyttävässä työssä.
Oikeusapu
Työsuhteeseen liittyvissä oikeustapauksissa
liiton maksuton oikeusapu.
Liiton vakuutusturva
Liittovakuutus kattaa kaikki JHL:n jäsenet ja
sisältää mm.
◊

Vapaa-ajan invaliditeettivakuutuksen

◊

Matkustajavakuutuksen

◊

Lisätietoja saat vakuutusyhtiö Turvan

konttorista tai JHL:n turva puhelinnumerosta

Majoitusetu matkustaville
JHL:n jäsenkortilla saa SRM:n (Suomen Retkeilymajajärjestö) retkeilymajoista alennuksen
koko perheelle.
Motiivi-lehti

10 numeroa / vuosi

Lehden mukana lähetetään lisäksi liitteitä eri
ammattiryhmille.
Ilmainen kalenteri
Liitto lähettää jokaiselle jäsenelle vuoden lopussa seuraavan vuoden kalenterin maksutta.
Kalenteri on mahdollista perua, mikäli sille ei
ole tarvetta!

010 195 109

JHL:n jäsenyyteen kuuluvista eduista voit
kysyä yhdistyksemme toimihenkilöitä ja
luottamusmiehiltä.

Lisäksi ovat yhdistyksen omat
edut. Lue niistä kotisivuilta
www.jhl863.fi

LUOTTAMUSMIESTEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT

Työsuojeluvaltuutetut

Puheenjohtaja

Raino Kari, puh 044-42 60198
Eini Kirsikka-aho, puh. 044-42 61229
Tuula Ronkainen, puh. 044-42 60521

Tuula Ronkainen, puh 044 4260521

JÄSENMAKSUT VUONNA 2017

Jäsen- ja työttömyyskassa-asiat

JHL:n järjestäytyneen jäsenmaksu on
1,38 prosenttia

Maija Soininen puh 044 – 2798714
Edunvalvonta - Luottamusmiehet
Pääluottamusmies Reijo Räsänen (KVTES)
sop. mukaan, puh 044 4260 030
Pääluottamusmies Mika Savolainen/
(TS/TTES), puh. 044 4260 185
vara Alpo Föhr puh 044-4260455

Ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta
(palkka ja luontaisedut) myös sivutoimesta,
ennakonpidätyksen alaisesta ansiotuloon
verrattavasta korvauksesta ja ennakonpidätyksen alaisesta liiton työttömyyskassan
maksamista etuuksista

Eini Kirsikka-aho puh. 044-4261229
vara Päivi Ahonen, puh. 044-4261857

Minimijäsenmaksu 8 euroa/kk eli 96 euroa/vuosi
► Palkkatuloa vailla olevat, joilla ei ole
jäsenmaksuvapautusperustetta
► Eläkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat
► Ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole
työelämässä tai opiskelemassa
► Palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja
oleva
►Virkavapaalla vailla ansiotuloja oleva
►Omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa

Kys tekniikka

Päivärahatiedustelut

Ruokapalvelut (torstai-perjantai klo 8-15)
Leila Riekkinen puh 044 – 4260600
Laitos- ja välinehuollonpalvelut
(torstai - perjantai klo 8-15)

Mika Poimaa, 044-4260158
Logistiikka, keskusvarasto
Alpo Föhr, puh. 044- 4260455
LVIS
Pekka Hallikainen, puh. 044-4260104
ESIMIEHET
Anna-Mari Repo, puh. 044-4260610

Työttömyyskassan henkilökohtainen puhelinpalvelu päivystää maanantai-perjantai klo
9-15 numerossa 010 190 300.

eEmeli Puhelinkassa
Neuvoja 24 h/vrk numerosta 010 190 300.
eEmelissä voit tehdä kokonaan työttömän
jatkohakemuksen, saat ohjeita ja neuvoja,
voit tiedustella hakemuksen saapumis- ja
maksupäivää sekä käsittelytilannetta. eEmeli nopeuttaa maksatusta.
Työttömyyskassan sähköinen asiakaspalvelu

eWertti Nettikassa

www.jhl.fi

TAVIKALLIO
Tule ja viihdy Tavikalliossa
Tavikallio on yhdistyksemme
(JHL863) omistama kesänviettopaikka. Tavikallio sijaitsee Sorsasalossa Kallaveden
rannalla. Virkistysalue on pääsääntöisesti
tarkoitettu jäsenistön ja heidän perheidensä käyttöön 1.5–31.10. Tavikallion
soveltuu hyvin mm. kokousten ja perhejuhlien järjestämiseen. Ulkopuolista käyttöä
on rajoitettu, mutta tietyin ehdoin se on
mahdollista

Vuokraus ja hinnasto
Tavikallion kesän viikonloppuvarauksia
otamme vastaan joko sähköpostiin tai
yhdistyksen puhelimeen klo 15 jälkeen.
Tavikallion ylläpito aiheuttaa yhdistykselle
vuosittain erilaisia kustannuksia. Alueen
käytöstä peritään hallituksen kokouksessa
päätetyt vuokraushinnat.

Yleiset saunaillat
Yhdistyksemme JHL 863:n jäsenillä ja heidän perheillään on vapaa oleskelemis- ja
saunomismahdollisuus joka toinen keskiviikko ajalla 7.6–30.8. Valvojan lämmittämä
sauna on käyttövalmiina klo 17–20.30 (miehet klo 17–18.30 ja naiset 18.30–20.30)
Kesän 2017 saunaillat ovat:
Kesäkuussa 7.6 ja 21.6
Heinäkuussa 5.7 ja 19.7
Elokuussa 2.8, 16.8 ja 30.8

Tavikallion vuokraushinnat JHL 863:n jäsenille Kesäkausi 1.5–31.10.2017
70 €/vrk, juhlat 140 €/vrk
Arkena vuokraushinta on 50 €/vrk
Ulkopuoliset, vuokra on 250 €/vrk
Varaukset tehdään 044-2798713 klo 15
jälkeen tai s-postiin 863jhl@gmail.com

www.jhl863.fi/tavikallio

JHL:n edustajistovaalit pidetään 13. – 29.3.2017
Edustajisto on JHL:n ylin päättävä elin
Tässä yhdistyksemme ehdokkaat:

2 Juhani Aho

39 Mika Poimaa

3 Päivi Ahonen

12 Eini Kirsikka-aho

41 Tuula Ronkainen

44 Reijo Räsänen

TEIDÄN JOKAISEN
ÄÄNTÄ TARVITAAN!
VAIN ANNETULLA ÄÄNELLÄ
ON MERKITYSTÄ!

MUISTA myös
Kuntavaalit 2017



Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
Ennakkoäänestys 29.3.–4.4

