Tiedote 1/2018
Julkaisija JHL 567 hallitus

Tässä numerossa:

Puheenjohtajan tervehdys
Hyvä jäsen!
Talven työmarkkinaneuvottelut saatiin kuin
saatiinkin vietyä ’maaliin’ pääministeri Juha
Sipilän käyttämää ilmaisua lainatakseni
erinäköisten vaiheiden kautta. Paineita ei
totta vie puuttunut neuvotteluosapuolilta,
sillä olihan maan talous kääntynyt nousuun
selvästi jo vuoden 2017 puolella ja vaatimukset tuntuviin palkankorotuksiin olivat kasautuneet aiemman kiky-ratkaisunkin myötä.
Lakkoiluun saakka ei tällä kertaa menty,
mutta siihenkin JHL-organisaatio oli varautunut omilla tahoillaan seikkaperäisin suunnitelmin. No se mitä neuvotteluissa saatiin ei
tietenkään voinut tietenkään kaikkia tyydyttää. Edelleen kivenä kenkään jäi kaivamaan
kiky-ratkaisun jälkimainingit. Kertakorvauksena sopimukseen nyt saatiin vuoden 2019
alussa maksuun tuleva lomarahakompensaatio kertaeränä. Syntyneeseen sopimukseen
sisältyi myös lomarahan vaihtomahdollisuus
vapaaseen max. 35 % lomapäivien osuudesta.
Käytännössä päiviksi muutettuna täydestä ns.
pitkästä 38 päivän lomasta toisi lisää 13,3
päivää lomapäiviä eli reilut 10 täyttä työviikkoa. Asiasta pitää KVTESiläisten osalta tehdä
ensin paikallissopimus ja vasta sen jälkeen
jokainen voi itse päättää lähteekö mukaan
vaihtoon omalla henkilökohtaisella sopimuksella. Voin jo tässä yhteydessä sanoa, että
tasapuolinen kohtelu ei ole mahdollista eri
työntekijäryhmien osalta.
Sote-soppaa keitellään valtakunnassa entiseen tapaan eikä ratkaisuun pääsemistä ainakaan jouduta pääkaupungin päättäjien Jan
Vapaavuoren johdolla antama täystyrmäys
esitetylle soteratkaisumallille. Syksyn maakuntavaalit painavat päälle ja ensi kevään
eduskuntavaalit siintävät edessä. Poliittinen
paine lisääntyy ja Sipilällä tulee olemaan
suuria vaikeuksia pitää hallitus kasassa vaalikauden loppuun saakka. Aktiivimallin toimi-
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vuudesta työllisyyden hoidossa ollaan saamassa
ensimmäisiä tuloksia ja heti on huomattu, että
järjestelmä vaatii vielä viilausta.
Yhdistyksemme jäsenenä Sinulla on mahdollisuus
käyttää monia rahanarvoisia jäsenetuja. Osa
JHL:n jäseneduista on valtakunnallisia ja lisäksi on
iso määrä paikallisia Savonlinnan seudun JHL ry:n
sopimia jäsenetuja. Jäsenedut saat omalla jäsenkortillasi ja nyt voit lisäksi tilata mobiilijäsenkortin puhelimeesi: jhl.fi/24 h. Jäsenkorttisi on myös
matkavakuutuskorttisi. Turvan tarjoamiin jäsenetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa
turva.fi/jhl Paikallisetuihin tehdään vielä
26.4.2018 pidettävässä yhdistyksemme sääntömääräisessä kevätkokouksessa joitain tarkennuksia
hinnoitteluun. Pikkujoulussa 9.12.2017 tehdyn kyselyn perusteella jäsenistö oli sitä mieltä, että he
haluavat säilytettävän nykyiset monipuoliset edut
eivätkä näe niinkään tärkeänä satsausta painottuen pikkujouluun. Kevätkokouksessa on esillä alkusyksyn jäsenretkivaihtoehdot.
Toivotan kaikille jäsenille erinomaista kevättä ja
tulevaa helteistä kesää!
Savonlinnassa 5.4.2018
Seppo Reponen
puheenjohtaja

Yhteystiedot
Nimi

Savonlinnan seudun JHL ry 567

Postiosoite

Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Käyntiosoite

Olavinkatu 27 D, 2. krs /
Savonlinnan kaupungintalo

Löydät meidät myös Facebookista nimellä
JHL 567

Sähköposti

sjhl.567@gmail.com

Kotisivut

www.jhl567@com

Hallitus 2018
Mira Ihalainen
Katja Noponen Oy
Esko Hakkarainen Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Pirkko Kervinen
Savonlinnan kaupunki
Jarmo Kankkunen Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Tarja Kaipainen
Savonlinnan kaupunki
Virpi Torkkeli Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Sinikka Turtiainen Savonlinnan kaupunki
Ilkka Kemppainen Savonlinnan kaupunki
Petri Pääkkönen
Savonlinnan kaupunki

050-404 6666
050-583 4711
050-564 2585
044-550 6649
050-340 5886
050-533 2401
050-521 5908
050-412 3825
044-27 02551

Varajäsenet:
Sari Janhunen
Maarit Kokkonen

040-822 8617
050-593 2356

Savonlinnan kaupunki
Savonlinnan kaupunki

Toimihenkilöt 2018
Puheenjohtaja, kirjeenvaihtaja Seppo Reponen

044-347 3649 yhd.

Varapuheenjohtaja valitaan kevätkokouksessa
Sihteeri Sinikka Turtiainen

050-5215908

Varasihteeri valitaan tarvittaessa hallituksesta
Jäsenasiainhoitaja, nuorisovastaava Mira Ihalainen

050-404 6666

Taloudenhoitaja Tarja Kaipainen

050-340 5886

Tiedotussihteeri Sari Janhunen

JHL 567 Luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut 2018
SAVONLINNAN KAUPUNKI Olavinkatu 27 D 2. krs
o

Ilkka Kemppainen

pääluottamusmies

o

Pirjo Juuti

työsuojeluvaltuutettu 044-417 4063

Koulunkäynninohjaajat
o Petri Pääkkönen

luottamusmies

044-417 4817
050-412 3825

044-417 4480

Varhaiskasvatus, lastenhoitajat/perhepäivähoito
o Netta Karvinen
luottamusmies
050-304 2995
(1.4.-31.12.2018),
varaluottamusmies Mirva Mikkonen
Ruoka- ja siivouspalvelut:
o Maarit Kokkonen
luottamusmies
044-417 5418
varaluottamusmies
Sari Kaskinen (1.1.-30.4.2018)
Toimisto:
o vahvistetaan kevätkokouksessa
Tuntipalkkaiset
o Ilkka Kemppainen

luottamusmies

044-417 4817
050-412 3825

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
o

Esko Hakkarainen

pääluottamusmies

044-417 3088

PALVELUTALO HOPEARANTA
o

Sirpa Vaalamäki, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu 050-522 2939

PURUVEDEN PALVELUTALO, KERIMÄKI
o Satu Viro

050-590 0616

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO
o
o
o

Seppo Reponen
pääluottamusmies
044-550 6210
Jarmo Kankkunen, luottamusmies, varapääluottamusmies 044-550 6649
Petri Ikonen, työsuojeluvaltuutettu, varaluottamusmies
044-550 6410

SAVONLINNAN VUOKRATALOT
o Teemu Immonen pääluottamusmies
o Mira Nousiainen varapääluottamusmies

050- 559 4902

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika

26.4.2018 klo 18.00

Paikka

Opetusravintola Paviljonki, yläkerran kokoustila
Rajalahdenkatu 4, Savonlinna
1§

Kokouksen avaus

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§

Esityslistan hyväksyminen

4§

Kevätkokouksen kokousvirkailijoiden valinta:
- puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjantarkistajat (2)
- ääntenlaskijat (2)

5§

Vuoden 2017 toimintakertomus ja vuoden 2017 tilinpäätös

6§

Toiminnantarkastajien lausunto

7§

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8§

Mahdolliset luottamusmiesvalinnat

9§

Varalla olevan toiminnantarkastajan valinta (jääviysongelman ratkaiseminen)

10§

Täydentävät henkilövalinnat hallitukseen

11 §

Tilienkäyttöoikeudet

12 §

Jäsenetujen tarkistukset

13 §

Yhdistyksen syysretki

14 §

JHL:n jäsenristeily 1.- 2.9.2018 Silja Europalla Tallinnaan (risteily tarkoitettu
ainoastaan JHL:n jäsenille; koko laiva varattu JHL:n väelle)

15 §

Muut mahdolliset asiat

16 §

Kokouksen päättäminen

HALLITUS

Koulutus ja tapahtumat
Koulutus

Ajankohta ja paikka

Ilmoittautuminen

Uusien toimijoiden koulutus
J. Söderlund
Ohjelma

pe – la
27.-28.4.2018
Lappeenranta
Lappee

13.4.2018
kaakkois-suomi@jhl.fi

Työttömien ajankohtaispäivä
R. Miettinen

ti
15.5.
Imatran kylpylä

2.5.2018
kaakkois-suomi@jhl.fi

Varhaiskasvatus-messut
Ohjelma

la
19.5.
Kotka
Konserttitalo

Ilmoittautuminen

Hinta

n. 70 €

Kevätretki muutetaan mahdollisesti syysretkeksi (elo- syyskuu) asia otetaan esille kevätkokouksessa.

JHL:n jäsenristeily
JHL:n odotettu ja toivottu jäsenristeily järjestetään 1.-2.9.2018 Silja Europalla!
Laiva lähtee Helsingin Länsisatamasta klo 18.30 ja palaa Helsinkiin sunnuntaina 2.9. klo
16.00. Reissun aikana on mahdollista käydä Tallinnassa sunnuntaina noin klo 8 -12.
Jäsenristeilyn myynti on käynnissä – varaa paikkasi heti tästä linkistä
http://erikoismatkat.matkavekka.fi/blog/tour/jhl/
Huom! Risteily on tarkoitettu ainoastaan JHL:n jäsenille! (jäsennumero ilmoitettava varausvaiheessa) Liitolla on oikeus evätä laivaan pääsy muilta (maksua ei palauteta).
Parhaimmat hyttiluokat viedään käsistä, joten ilmoittauduthan nopeasti. Alta näet omavastuuhinnat eri hyttiluokissa. Hinnat ovat per henkilö sen mukaan, kuinka monta hytissä majoittuu.
4hh 40 euroa /hlö, 3hh 51 euroa /hlö, 2hh 72 euroa /hlö,1hh 136 euroa /hlö
Matkan aikana pääset nauttimaan JHL Talent –showsta, kysymään ajankohtaista työehtosopimuksista, venyttelemään aamujoogaan, oppimaan uutta solidaarisuustoiminnasta ja
kansainvälisestä ay-liikkeestä ja tenttaamaan JHL:n johtoa kyselytunnille.
Ohjelmaan mahtuu myös mm. karaokea, tietovisoja, kilpailuja ja tietenkin hyvää musiikkia.
Tätä reissua ei kannata jättää väliin! Tule mukaan ja tapaa ammattiliittosi jäseniä ympäri
maan. Koko laiva on varattu JHL:n väelle, joten ilmoittaudu nyt, ettet jää rannalle.
Ilmoittautuminen päättyy 19.8.2018
Hinta sisältää
Risteilyn valitussa hyttiluokassa
JHL -risteilyohjelman
Buffetillallisen
Meriaamiaisen
Lisämaksusta
Buffetlounas klo 12:00 ja 14:15, hinta 25 eur/hlö
Kuljetukset kotimaassa
Autoparkki laivalla 45 eur (varaukset Matkavekan myyntipalvelun kautta)
Matka-asiakirjat
Suomen kansalaisen matkustusasiakirjana käy passi tai 1.3.1999 jälkeen poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Ajokortti ei kelpaa.
Muuta tietoa
Ikäraja 18 v.
Esiintyjät sitoumuksetta
Mahdollista yhteiskuljetusta varten pyydetään ilmoittamaan lähdöstään / ilmoittautumisesta Sinikka Turtiaiselle viimeistään 31.4.2018 mennessä, joko puhelimitse
050 5215908 tai sähköpostitse; turtiainensinikka@gmail.com

VOIMAA JÄSENYYDESTÄ
JHL:ään liittymiseen on hyvä syy
Julkisia ja verovaroin tuotettuja hyvinvointipalveluja on
maassamme runsaasti. Jos työskentelet aloillamme tai
opiskelet niille, sinun kannattaa liittyä JHL:ään.
Jäsenenä saat käyttöösi kaikki jäsenpalvelumme ja jäsenedut.
JHL on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto. Meitä on lähes 240 000.
JHL:läisiä työskentelee lähes kaikissa ammateissa valtiolla, kunnissa, kuntayhtymissä,
seurakunnissa, liikelaitoksissa, yhtiöissä, järjestöissä ja oppilaitoksissa.

Luottamusmies ja JHL auttavat
Jos työpaikalla ns. sukset menevät ristiin ja tulee ongelmia, luottamusmiehet ja JHL:n henkilökunta auttavat selvittämään hankalia tilanteita. Liittoon kuulumaton hoitaa asiansa itse,
samoin kuin pelkkään työttömyyskassaan kuuluva. JHL:n jäsenenä sinulla on tarvittaessa
myös mahdollisuus oikeusapuun ja lakkoavustukseen.

Koulutus on iso etu
Hyödynnä opintopolut luottamustehtäviin, yhdistystoimintaan ja ammattitaidon kasvattamiseen. Nauti myös virkistävistä harrastekursseista - maksutta.

Vähennyskelpoinen jäsenmaksu
Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. JHL:ssä jäsenmaksu on 1,38 % bruttopalkasta.

Jäsenvakuutus
JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Kollektiivinen jäsenvakuutus sisältää matkustajavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Liiton järjestötehtävissä ja tilaisuuksissa JHL:n jäsenet ovat vakuutettuna Liittoturvavakuutuksessa. Jäsensivuilla on lisää tietoa vakuutuksesta.

Motiivi-lehti
JHL:n jäsen saa kotiinsa Motiivi-lehden. Lehti ilmestyy 10 kertaa vuonna 2017
Kalenteri ja jäsenkortti postitetaan lokakuun numeron yhteydessä.

JHL-SHOP
JHL:n jäsen voi ostaa jäsentuotteita JHL-SHOPista edulliseen hintaan.

Lomaetuja ja alennuksia
JHL:n jäsenillä on mahdollisuus lomailla edullisesti liiton omissa lomapaikoissa.
Lisäksi jäsenet saavat runsaasti alennuksia ja etuja mm. hotellihinnoista ja laivamatkoista,
bensiinistä ja dieselistä ja vakuutuksista.
Katso kaikki liiton jäsenedut: www.jhl.fi
Yhdistys ilmoittaa Motiivi- lehdessä ja Itä-Savon / Savonmaan järjestöpalsalla ajankohtaisista tapahtumista.

JHL 567 JÄSENEDUT 2018 (tulossa mahdollisesti muutoksia)
KULTTUURI
Savonlinnan oopperajuhlat Oy
Savonlinnasali (viihdekonsertit, teatteriesitykset)
Olavinlinnan viihdekonsertit (järjestäjätahot vaihtelevat)
Maksettua kuittia ja lippua vastaan palautetaan jäsenen tilille 6 € / lippu
Elokuvateatteri Killa, Punkaharjuntie 3
Elokuvateatteri Olavi, Olavinkatu 51
Maksettua kuittia vastaan palautetaan jäsenen tilille 2,50 € / lippu.
Teatterimylly ry
Maksettua kuittia ja lippua vastaan palautetaan jäsenen tilille 4,50 € / lippu
Kuitit ja liput toimitettava taloudenhoitajalle vuosittain 31.1. mennessä.
HOITOLAITOKSET
Fysiolinna Oy, Olavinkatu 34: 10 % alennus lähete hoidoista/hieronta
Fysiokulma, Olavinkatu 60: 7 % alennus fysioterapiasta ja hieronnoista, 15 % alennus terveystuotteista
ERIKOISLIIKKEET
Savonlinnan City-kukka, Tulliportinkatu 10: 10 % alennus leikko- ja ruukkukukista
Kukkakauppa Villiruusu, Karjalantie 10 B: 10 % alennus leikko- ja ruukkukukista ja lahjatavaroista
Kulta-Center Jokela Oy ja Kulta-Center, Olavinkatu 35 ja Olavinkatu 53:
Alennus normaalihintaisista tuotteista 20 %. Alennus ei koske Pandora, Michael Kors ja
Tommy Hilfiger tuotteita, eikä kulta- ja kellosepän töitä/korjauksia, eikä ostaessasi lahjakorttia.
LIIKUNTA

Savonlinnan kaupungin kuntosalit (Kerimäki, Savonranta, Punkaharju)
Savonlinnan kaupungin Uimahalli, Uimahallinkatu 2
GYM 42 Oy, Pappilankatu 3
Kristalli Sport, Olavinkatu 54
EasyFit, Tulliportinkatu 1-5
Keilahalli, Olavinkatu 15 ja Punkaharju
Tanhuvaara, Moinsalmentie 1042
Kruunupuisto, Vaahersalontie 44
Uinti, hydrobic tai kuntosalit: etu 2,50 €/käyntikerta
Sln tennis- ja squashkeskus Pomppu Oy, etu 2 € /käyntikerta
Kulma Sport, Nojanmaa (sulkapallo, salibandy, kuntosali) etu 2 € / käyntikerta

Kuntosaliyritysten ja uimahallin tarjoamista vuosikorteista yhdistys maksaa 50,00
€/vuosi.
Haapalan kyläyhdistyksen Soinilan laavu: Kahvi ja pulla, etu 2 € / käyntikerta

Tervastupa Naistenlahti /Olavin retkeilijät ry: Kahvi, mehu tai tee ja pulla, etu 2 € /
käyntikerta
Edut koskevat vain jäseniä henkilökohtaisesti. Vahvista jäsenyytesi jäsenkorttia näyttämällä ja tarvittaessa kuittaamisella.
Muista myös liiton tarjoamat jäsenedut: www.jhl.fi. Yhdistyksen, kuittia ja lippua vastaan maksamiin etuihin on liitettävä nimi, jäsennumero sekä tilinumero FImuodossa.
Edut koskevat vain jäseniä henkilökohtaisesti. Vahvista jäsenyytesi jäsenkorttia näyttämällä ja tarvittaessa kuittaamisella. Muista myös liiton tarjoamat jäsenedut: www.jhl.fi Yhdistyksen, kuittia tai
lippua vastaan maksamiin etuihin on liitettävä nimi, jäsennumero sekä tilinumero FI-muodossa.

OMIEN TIETOJEN MUOKKAUS INTERNET –PALVELUJEN KAUTTA

www.jhl567.com
Kirjautuminen JHL:n jäsensivuille, jäsenpalveluihin ja työttömyyskassan palveluihin
Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi.
Salasana: Kirjautuessasi palveluihin ensimmäistä kertaa, salasana on henkilötunnuksesi (esim. 140662123A).

MOBIILIJÄSENKORTTI!
Mobiilijäsenkortin voit tilata kirjautumalla Jäsenpalvelu 24h -palveluun. valitse ”Päivitä
yhteystietojasi”.
Valitse sivun alaosassa jäsenkorttityypiksesi Mobiilijäsenkortti ja tallenna muutos. Saat
latauslinkin matkapuhelimeesi viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta toimia sähköisten järjestelmien välityksellä, voit käyttää
myös Ilmoitus jäsenasiainhoitajalle tai ottaa yhteyttä suoraan jäsenasiainhoitaja Mira
Ihalaiseen. ihalainenmira@gmail.com.

ILMOITUS JÄSENASIAINHOITAJALLE
Jäsenhuoltoon ja jäsenyyteen liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti oman yhdistyksen kautta. Ilmoita tällä
lomakkeella nimen, osoitteen tai ammattinimikkeen muutokset sekä tiedot jäsenmaksuvapautusta varten.
Palautus JHL 567:n osoitteeseen.
Tiedot voi ilmoittaa myös suoraan jäsenpalveluun www.jhl.fi tai www.jhl567.com
Liitosta eroaminen tulee tehdä henkilökohtaisesti joko verkon kautta tai lähettämällä kirjallisen eroilmoituksen
Helsinkiin.

Nimi_____________________________________________________________________ __
Syntymäaika ______________________________________________________________ _
Osoite_____________________________________________________________________
Puhelin oma________________________________________________________________
Puhelin työ _________________________________________________________________
Sähköpostiosoite______________________________________ @ ____________________
Ammattinimike ______________________________________________________________
Työpaikka _________________________________________________________________ _

Jäsenmaksuvapautusta voi anoa, jos on vailla ansiotuloja.
Ilmoita aina myös päättymisajankohta:
Asevelvollisuus / siviilipalvelu

____/____20___ - ____/____20___

Hoitovapaa / kotihoidontuki

____/____20___ - ____/____20___

Kelan koulutustuki

____/____20___ - ____/____20___

Kuntoutustuki tai -raha

____/____20___ - ____/____20___

Opiskelu

____/____20___ - ____/____20___

Sairausloma (palkaton)

____/____20___ - ____/____20___

Työttömyys (kelan työttömyyspr)

____/____20___ - ____/____20___

Äitiys- / isyys-/ vanhempainloma

____/____20___ - ____/____20___

Lisätietoja:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Palautus: JHL 567, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Huom. Muistathan ilmoittaa sähköpostimuutokset ja uudet sähköpostiosoitteet sähköistä tiedonantoa varten. Jatkossa tiedote tulee s-postilla niille jäsenille jotka ovat
ilmoittaneet s-postiosoitteensa liiton jäsentietoihin.

ECONOMY

Savonlinnan seudun JHL ry
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

