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Kunta-alan työehtosopimukset:

Puheenjohtajan terveiset

Sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020.
Servicalaisten työehtosopimukset ovat
KVTES eli kuukausipalkkaisten työehtosopimus,
TS, eli teknisten työehtosopimus tai TTES, eli
tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus.
Näissä sopimuksissa on hieman erilaiset palkkausjärjestelmät ja yleiskorotukset.

Tuula Ronkainen
puheenjohtaja
Vuosi on vaihtunut ja nyt seuraamme, miten
valtakunnallinen Sote- ja maakuntauudistus toteutuu, vai toteutuuko. Miten muutokset vaikuttavat servicalaisten tulevaisuuteen ja työehtoihin, se jää nähtäväksi.
Ammattiyhdistystoiminta on meidän jokaisen
yhteinen asia. Se, mitä ja miten me voimme yhdessä vaikuttaa työpaikoillamme, siihen tekemiseen tarvitsemme jäsentemme tuen.
Yhdistyksemme päätehtävämme on edunvalvonta jota kaikki luottamusmiehemme tekevät
ansiokkaasti. Päivittäisen edunvalvonnan lisäksi
he toimivat erilaisissa työryhmissä, joten jäseniltä tuleva tieto niihin on tärkeää. Servican aikana luottamusmiehet ovat olleet mukana esimerkiksi monissa kolmikantaneuvotteluissa. Kun
työntekijän työkyky jostakin syystä alenee, niissä neuvotteluissa luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu on ollut työntekijän tukena miettimässä ja etsimässä ratkaisuja, löytyisi kuitenkin
jotain muita vaihtoehtoja kuin jäädä kokonaan
pois työelämästä. Vaihtoehtoina on ollut töiden
keventäminen esim. osakuntoutustuella tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Jokaiselle palkkatulo
on tärkeää, jotta sillä tulisi toimeen sekä siitä
muodostuisi eläkekertymää. Kuitenkin joissakin
tapauksissa on ollut tilanteita, kun työnantajalle
ei ole ollut tarjota kevyempää työtä, on jouduttu
irtisanomistilanteisiin. Nämä ovat surullisia tilaisuuksia, mutta näissäkin luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut ovat jäsenen tukena.

Tuleviin palkankorotuksiin ja muihin työsopimuksien tekstimuutoksiin liittyvistä asioista
voitte lukea yhdistyksen kotisivuilta tai olla yhteydessä omaan luottamusmieheenne.
Terveiset kaikille JHL 863 jäsenille
toivottaa

Tuula Ronkainen

Muistakaa käydä tutustumassa yhdistyksemme kotisivuihin. Sieltä löytyy ajankohtaiset asiat, sekä luottamusmiesten ja yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot.

KEVÄTKOKOUS TIISTAINA
17.4 KLO 15:45 TERVETULOA!
MUISTA KÄYDÄ JHL:N SIVUILLA PÄIVITTÄMÄSSÄ YHTEYSTIETOSI!

Pääluottamusmiehen terveiset

JHL:n edunvalvonta ketju

Reijo Räsänen, pääluottamusmies (KVTES)
Sopimalla kumminkin
Meillä on onneksi vielä järjestelmä, jossa työhön
liittyvät asiat saadaan sovittua. Nythän ollaan
uudessa vaiheessa, jossa mennään liittokohtaisilla sopimuksilla. Tätä ennen oli ns. keskusjärjestö
sopimuksia, mutta työnantajapuolen mielestä se
tie oli käyty loppuun.
Moni onkin ihmetellyt, oliko se muka helpompaa nyt liittokierroksella. Oli ja on tällä hetkellä
useampaa lakon uhkaa, joten tavallisen kadun
tallaajan silmissä ei ole näkynyt sopimisen helppoutena. Kun mennään liittosopimuksista työpaikkatasolle, niin tulee esille se, kuinka paikallisesti saadaan sovittua juuri sitä työpaikkaa koskevat työhön liittyvät asiat. Meillä on Servican
JHL:n yhdistyksellä hyvä organisaatio tukemassa paikallisia neuvottelun tuloksia. Kun katsotaan
taaksepäin, niin onhan meillä monta hyvääkin,
joskin aina on parantamisen varaa.
Paikallisestikin paras tulos on kumminkin sopiminen ja neuvotteleminen. Ei nykyisessä työelämässä yksinään voi muuta neuvotella kuin
oman työsuhteensa päättymisen. Onneksi on jäseniä jotka liputtavat järjestöllisen yhdistystoiminnan ja edunvalvonnan nimeen.
Jatketaan yhteistyötä toistemme ja työnantajan kanssa kohti parempaa työelämää.

JHL:n perustehtävänä on
edistää yhdessä jäsenten
kanssa työoloja, toimeentuloa ja työehtoja. Toiminnan lähtökohtia ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus.

Työsuojeluvaltuutetut

Toimistohenkilöstö, Ruokapalvelut,
Kiinteistöhuolto- logistiikka, Välinehuolto

LUOTTAMUSMIEHEHESTÄ TYÖSUOJELUVALTUUTETUKSI
Uusi vuosi ja uudet tehtävä toivat merkittävän
muutoksen työrintamalla.
Työsuojeluvaltuutettuehdokkaaksi ryhtymistä
harkitsin jo neljä vuotta sitten, mutta rohkeus,
kokemattomuus ja epävarmuus tehtävän onnistumisessa saivat sitten siitä luopumaan.
Mutta ryhdyin sitten hoitamaan alakohtaisen
luottamusmiehen tehtävää oman työn ohella.
Neljän vuoden aikana kävin luottamusmieskurssien lisäksi työsuojelun peruskurssit.
Luottamusmiestehtäviä riitti tasaiseen tahtiin,
ja kaikista selvisin.
On ollut todella hienoa saada neuvoa ja auttaa
työkavereita aina kun on ongelmia ollut ja siitä
saatu kiitos on kannustanut jatkamaan tätä työtä.
Jos minua ei olisi valittu työsuojeluvaltuutetetuksi, niin olisin jatkanut luottamusmiehenä,
mutta jouduin sen tehtävän nyt jättämään.
Minulle on sanottu, että työsuojeluhan on helppoa, kaikki on kirjoitettu lakipykäliin ja niitä
noudatetaan, mutta en oikein usko tätä pestiä
helpoksi.
Haluan, että otetaan yhteiseksi tavoitteeksi
tehdä työpaikasta turvallisempi ja mielekkäämpi.
Olkaa aktiivisia tarkkailemaan onko kaikki asiat
työpaikalla kunnossa. Kaikilla on velvollisuus
puuttua vaaratilanteisiin ja ehkäistä niiden synty.
Muistakaa ilmoittaa läheltä piti tilanteet sekä
työtapaturmat jotta osaamme parantaa työturvallisuutta. Me käymme läpi kaikki tapaukset.
Tässä työssä tärkeintä olette te.
Toivotan kaikille hyvää tätä vuotta.

Päätoiminen
työsuojeluvaltuutettu
Mika Poimaa

Tuula Ronkainen
1.vara työsuojeluvaltuutettu

Pasi Heikkinen
2. varatyösuojeluvaltuutettu

Laitoshuollon työsuojelu

Eini Kirsikka-aho
Työsuojeluvaltuutettu

Päivi Ahonen
1. vara työsuojeluvaltuutettu

Venla Leskinen
2. vara työsuojeluvaltuutettu

Jäsenyys
Jäsenyyteen kuuluu mm. seuraavia etuja
Edunalvonta / sopimusturva

Liiton maksuton koulutus ja JHL - opisto

Jäsen on liitto- ja yhdistystason edunvalvonnan

JHL - opiston lisäksi koulutusta järjestävät

piirissä. Jäseneen sovelletaan valtakunnallisia

aluetoimistot alueellisina ja yhdistykset paikal-

ja mahdollisesti paikallisesti yhdistyksen sol-

lisina kursseina sekä opintokerhoina. Lisätietoja

mimia sopimuksia.

saat JHL kouluttaa -esitteestä ja Motiivilehdestä

Luottamusmiestoiminta
Luottamusmies on jäsenen lähin turva. Jäsen

Lomatoiminta ja oma lomakeskus Livohka

voi aina kääntyä apua tarvitessaan luottamus-

Lomakeskus Livohka ovat jäsenille edullisia lo-

miehen puoleen työtään tai työsuhteensa ehto-

manviettopaikkoja. JHL on hankkinut 86 Holi-

ja koskevissa asioissa.

day Clubin Resorts Oy:n osaketta, jotka tulevat
jäsenistön käyttöön. Kohteina ovat Holiday Clup

Työttömyysturvaetuudet

Himos, Katinkulta, Tampereen Kylpylä, Naanta-

eWertti Nettikassa on sähköinen asiointi, jon-

lin Kylpylä ja Holiday Clup Saimaa -kylpylä Lap-

ka kautta voit lähettää hakemukset liitteineen

peenrannassa.

ja tarkastella omia tietoja.

Majoitusetu matkustaville

Oikeusapu

JHL:n jäsenkortilla saa SRM:n (Suomen Retkei-

Työsuhteeseen liittyvissä oikeustapauksissa

lymajajärjestö) retkeilymajoista alennuksen

liiton maksuton oikeusapu.

koko perheelle.

Liiton vakuutusturva

Motiivi-lehti 10 numeroa / vuosi

Liittovakuutus kattaa kaikki JHL:n jäsenet ja

Lehden mukana lähetetään lisäksi liitteitä eri

sisältää mm.

ammattiryhmille.

◊

Vapaa-ajan invaliditeettivakuutuksen

Ilmainen kalenteri

◊

Matkustajavakuutuksen

◊

Lisätietoja saat vakuutusyhtiö Turvan

konttorista tai JHL:n turva puhelinnumerosta
010 195 109

Liitto lähettää jokaiselle jäsenelle vuoden lopussa seuraavan vuoden kalenterin maksutta.
Kalenteri on mahdollista perua, mikäli sille ei
ole tarvetta!

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

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

LUOTTAMUSMIESTEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT

Työsuojeluvaltuutetut

Puheenjohtaja

Mika Poimaa, puh 044 4260 031
Eini Kirsikka-aho, puh. 044 4261 229

Tuula Ronkainen, puh 044 4260521

JÄSENMAKSUT VUONNA 2018

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
varapääluottamusmies Tuula Ronkainen
puh. 044 4260 521
Pääluottamusmies Mika Savolainen/
(TS/TTES), puh. 044 4260 185
Ruokapalvelut (perjantai klo 8-15)
Leila Riekkinen puh 044 4260 600
Laitos- ja välinehuollonpalvelut
(torstai - perjantai klo 8-15)

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

Eini Kirsikka-aho puh. 044 4261 229
vara Päivi Ahonen, puh. 044 4261 857

Päivärahatiedustelut

Kys tekniikka

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

Kristiina Kotilainen, 044 4260 238
Logistiikka, keskusvarasto
Alpo Föhr, puh. 044 4260 455
LVIS
Simo Heikkurinen, puh. 044 4260 218

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 6.6–29.8. Valvojan lämmittämä
sauna on käyttövalmiina klo 17–20.30 (miehet klo 17–18.30 ja naiset 18.30–20.30)
Kesän 2018 saunaillat ovat:
Kesäkuussa 6.6 ja 20.6
Heinäkuussa 4.7 ja 18.7
Elokuussa 1.8, 15.8 ja 29.8

Tavikallion vuokraushinnat JHL 863:n jäsenille Kesäkausi 1.5–31.10.2018
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 863 EDUT
Merkkipäivämuistamiset
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.

Koulutusstipendit
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.

Maaningan Kasinon tanssit
Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita
Maaningan Kasinolle 16.6 klo 19.00. Juhlimme yhdistyksen 7 – vuotispäivää tanssin
merkeissä. Ennen illan tansseja yhdistys
tarjoaa täytekakkukahvit. Sisäänpääsylippu
sisältää makkara- ja pullakahvilipun, omakustannusosuus 10€/ jäsen ja 10€/ avec.
Tilaisuuteen on ilmoittautuminen toukokuun
aikana kotisivujen www.jhl863.fi kautta

Kallavesiristeilyt
Yhdistys on varannut kaksi yksityisristeilyä
Kallavedelle Viinijuhlien aikaan.
4.7 keskiviikko
6.7 perjantai
Lisää tietoa asiasta kevään aikana kotisivuilta www.jhl863.fi

Kesäteatterit
Yhdistyksemme jäsen voi vapaasti valita
yhden kesäteatteriesityksen haluamaansa
teatteriesitykseen. Yhdistys maksaa pääsymaksun. Kun varaat lippua, mainitse JHL
863, nimesi ja jäsennumero jäsenkortista.
Muista ottaa jäsenkortti mukaan!
Olemme tehneet kesäteatterisopimukset
seuraavien teattereiden kanssa.
• Maaningan Vätysteatteri – Reviisori
• Hermannin kesäteatteri (Karttula)
Paavalin perinnöt ja mummon miljoonat
Lisäksi muuta muu kesäteatteri, kunhan
sopimukset on vahvistettu. Seuraa meidän
kotisivujamme.

Tavikallion vuokraus
jäsenhintaan
Olemme talven aikana remontoineet Tavikalliossa päärakennusta. Tule tutustumaan
ja nauttimaan vapaa-ajanpaikastamme.

Pikkujoulut 2018
Pikkujouluja vietämme marras- joulukuussa.
Pyrimme järjestämään kaksi erilaista tapahtumaa joihin jäsenillä olisi mahdollisuus
osallistua. Yksi suosituksi tulleesta tapahtumasta viime vuosina on ollut Raskasta
Joulua konsertti.

Parhaiten ajankohtaiset asiat
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta, www.jhl863.fi

