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Kutsu
Yhdistyksen kevätkokous

ti 28.4.2020 klo 17.30
Muikku-sali Joensuun pääkirjasto 

Koskikatu 25, Joensuu
Asialistalla mm.
* vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös
* toiminnantarkastajien lausunto
* tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
 myöntäminen
* muut sääntöjen määräämät asiat

Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen

Tervetuloa!
Hallitus

2

Sirpa Havukainen luovutti pu-
heenjohtajan nuijan Toni Sorsalle
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Puheenjohtajan tervehdys

Syyskokouksemme 29.10 valitsi yhdistyksellemme uuden hallituksen kaudelle 2020-2021. 
Järjestäytymiskokouksessamme 28.11 täydensimme toimihenkilöiden valintoja ja ilokse-
ni voin sanoa, että tehtävät täyttyivät helposti. Merkittävin muutos lienee tiedotussihteerin 
vaihdos Tuula Sormuselta Satu Ikoselle, ja Tuula onkin Satua esimerkillisesti jo kuluvana 
vuona alkanut tehtävään perehdyttää.

Muutosta tuulahti myös vapaa-aikajaostoon. Pekka toki vetäjänä jatkaa, mutta jaoston ko-
koonpanossa vaihdoksia tapahtui. Haaste löytää ja kehittää monipuolisesti vapaa-ajan me-
noja ja matkoja jatkuu entisellään. Kelokolon varauksista vastaa jo tulevana kesänä Pussi-
sen Kati minun tehtävästäni pois siirtyessä.

Jo edellisen, yhdistyksemme puheenjohtajan Sirpa Havukaisen, aikana aloitimme kehittä-
mään yhdistyksemme toimintaa ja samalla linjalla aiomme jatkaa vastakin. Tulemme lisää-
mään kotisivujemme ynnä muutenkin sähköisen viestinnän määrää kuitenkaan täysin Seu-
tusen painattamista ja lähettämistä lopettamatta.

Alkaneet liittokohtaiset työehtosopimus neuvottelut, ja niiden keskeneräisyys tätä kirjoit-
taessani, tuovat alkavalle keväälle painetta. Jäsenistömme suurimmat sopimukset KVTES 
ja AVAINTES- ovat myös maaliskuun lopulla katkolla. Lomarahaleikkaus jo loppui mutta KI-
KY-tunneista tullaan vääntämään. Eroon niistä pääsenee helpohkosti mutta mihin hintaan, 
jää nähtäväksi. Ja kannattaako mihin tahansa hintaan niistä eroon päästäkkään? Teksti-
muutokset sopimusten sisällöissä on perinteisesti ne, jotka mahdollista korotusvaraa pie-
nentäisi.

Yhdistyksemme luottamusmiehillä sekä hallituksella onkin heti vuoden vaihduttua vastuul-
laan valmistautua mahdollisiin keväällä edessä oleviin työtaisteluihin huolehtimalla jäsen-
temme yhteystietojen ajan tasaisuus. Ei suinkaan mitään sapeleiden kalistelua vaan liit-
tomme linjauksen mukaista varautumista.

Jäsenenä juuri sinä voit itsekin huolehtia, että päivitetyt yhteystietosi ovat liittomme rekis-
terissä, tietosi voit tarkistaa ja päivittää www.jhl.fi .

Näin vasta aloittaneena puheenjohtajana olisin suonut hiukan rauhallisempaa alkua, mut-
ta onnekseni hallitukseemme tuli valituksi myös kokeneempaakin kaartia ja Sirpakin vielä 
pääluottamusmiehenä työjaostossamme jatkaa.

Syyskokouksessa olin aika lailla pöllämystynyt saamastani luottamuksestanne ja en siinä 
tilaisuudessa jo saanut suutani auki kiittääkseni siitä, joten nyt kiitos teille valinnastani.

Toni Sorsa

Sirpa Havukainen luovutti pu-
heenjohtajan nuijan Toni Sorsalle



4

Titta
050 449 2914

Luottamusmiesten terveiset

Sirpa
050 380 2408

Toni
050 338 7465

Joensuun kaupungin, Polkka OY:n ja Siun soten viime syksynä alkaneet yt-neuvot-
telut on saatu päätökseen ja valitettavasti jäsenistömme ei ole välttynyt irtisanomi-
silta ja muilta työsopimusten muutoksilta. Tärkeää on, että otat heti yhteyttä luotta-
musmieheesi, jos työehtoihisi on tulossa muutoksia.

Myös aluetoimiston Eila Hyvärinen p. 050 443 2042 osaa tarvittaessa auttaa sinua 
työttömyysturva-asioissa.
Kevään sopimusneuvottelut alkoivat 14.1. ja neuvottelukierros ei tule olemaan help-
po. Ilmaisten Kiky-tuntien poistaminen ja matalapalkka-alojen palkankorotukset 
ovat JHL:n neuvottelijoilla ykköstavoitteena. Ajankohtaista neuvottelutietoa saat 
seuraamalla mm. seuraavaa linkkiä ja yhdistyksemme kotisivulta.

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/sopimusneuvottelut-2020/

Muista käydä päivittämässä yhteystietosi JHL:n sivuilla www.jhl.fi . jotta voimme 
tarvittaessa olla sinuun yhteydessä ja saat heti ajankohtaiset viestit. Samalla osal-
listut matkalahjakortin arvontaan.

Terveisin



Titta
050 449 2914
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Luottamusmiesten terveiset

Tervehdys varhaiskasvatuksesta!

Olen Kati varhaiskasvatuksen alakohtainen luottamusmies ja varhaiskasvatusjaoston 
vetäjä. Noin 10 vuotta sitten siirryin vanhuspalveluista varhaiskasvatukseen hoitajaksi.
Vuosien saatossa ja työn muuttuessa minua alkoi kiinnostaa ammattiyhdistystoiminta ja 
vuoden 2019 alusta olen ollut varhaiskasvatuksen luottamusmiehenä ja jaoston vetäjänä.

Vuosi vuodelta varhaiskasvatus on muuttunut kuormittavammaksi kaikkineen uudistuk-
sineen ja vaatimuksineen. Integraatioiden myötä ryhmien lapsiaines on muuttunut haasta-
vammaksi sekä maahanmuuton myötä joissain päiväkodeissa on hyvinkin monikulttuurisia 
ryhmiä, jotka tuovat omat haasteensa. Kuitenkin avustajan saaminen ryhmään on onnen-
kauppaa.
Opettajien lisääntyneet SAK -ajat kuormittavat myös arjen pyörittämistä. Jos ryhmässä on 
kaksi opettajaa, se tekee viikossa 10 tuntia ryhmän ulkopuolista työtä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että ryhmä joutuu selviytymään vajaalla hoitajamäärällä tämän ajan. Yleensä ryhmässä on 
silloin hoitaja. Näitä tilanteita selitetään tilapäisellä ylityksellä, vaikka tämä on toistuvaa.
Kunnan talous on tiukoilla ja tämä näkyy sijaisten palkkaamisessa. Suhdelukuja tarkkail-
laan yksikkötasolla eikä ryhmäkohtaisesti. Näin ollen varsinkin isoissa yksiköissä vain 
harvoin hoitajia on liian vähän, vaikka ryhmä voi joutua selviytymään viikonkin ilman sijaista 
työkaverin sairastuessa. Uuden organisaatiouudistuksen myötä päiväkodin johtajakin on 
”joku jossain” toimistossa, jonka ymmärrys perustyöstä hämärtyy. Tämä yhtälö ei voi olla 
kenenkään eduksi. Paljon olisi siis kehitettävää asioiden kuntoon saamiseksi palkkaukses-
ta puhumattakaan. Me tarvitsemme yhteishenkeä ja asioiden tuomista tietoisuuteen. Asiat 
eivät muutu, jos emme lopeta olemaan liian kilttejä joustamaan ja venymään aina vaan 
lisää.
Me varhaiskasvatuksen hoitajat ja muut päiväkodin työntekijät olemme myös arvokkaita 
ammattilaisia opettajien rinnalla. Me teemme sitä työtä sen tärkeimmän eli lapsen kanssa 
koko päivän joskus jopa poistumatta ryhmästä koko työpäivän aikana. Toivottavasti työnan-
taja ymmärtäisi arvostaa meitä ja tukemaan halukkaita oikeasti mm. koulutuksessa vuoden 
2030 lain tuoman henkilöstörakenneuudistuksen mukaiseksi. Tällöin vältyttäisiin mahdol-
lisilta irtisanomisilta. Olisi typerää heittää hukkaan se tietotaito mitä työkokemus on tuonut 
meille.  
Tervetuloa jaostomme tapaamisiin juttelemaan varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista 
lisää. Tapaamisista ilmoitamme yhdistyksemme sivuilla.

Kati
044 587 7722



Polkka Oy:n pääluottamusmiehen palsta
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Liikunta- ja kulttuurituki vuonna 2020
Vuonna 2020 tuetaan 50 €/jäsen yhden kerran vuodessa kulttuuri-/ liikuntatapahtumaan 
(mm. konsertti, festivaalit, elokuvat, teatteri, museo, urheilukisojen pääsyliput) tai harrastus-
toiminnan kerta-, kuukausi-, vuosi- tai sarjalipusta kuittia vastaan. (Kuitti/kuitit maksuista ja 
tilinumero taloudenhoitajalle).

Eli vuonna 2020 voit hakea tukea pelkästään harrastustoimintaan tai kulttuuriin/liikuntaan tai 
sitten molempiin yhdessä tuon 50 euron verran.

Tärkeää on että tuki (50€) haetaan kerralla!  Vain yksi maksutapahtuma / jäsen / vuo-
si. Eli jos haet tukea keväällä vaikka 38 euroa niin sinulta jää silloin 12 euroa tukea 
saamatta! Säilytä ja kerää kuitteja tuon 50 euron edestä ja lähetä ne sitten talouden-
hoitajalle kerralla.

Maksuissa on n. 1-1,5 kuukauden viive eli kun laitat hakemuksen niin siihen ei välttämättä 
heti reagoida. Sähköpostilla tulleisiin hakemuksiin vastataan silloin, kun ehdin tulostamaan 
ne paperille.
Muistakaa aina liittää nimi, puhelinnumero ja tilinumero IBAN muodossa hakemukseen.

Tuki on henkilökohtainen eli samaan elokuvanäytökseen hyväksytään vain yksi lippu. Jos 
käyt keilaamassa kaverin kanssa niin vain yhden kenkien vuokra hyväksytään.
 

Toimita hakemus postitse osoitteella

JHL 310
taloudenhoitaja

Torikatu 17
80100 Joensuu

tai jättämällä hakemus yhdistyksen toimiston oven postiluukusta. Hakemuksen voi 
toimittaa myös sähköpostilla liitteineen osoitteeseen: juha.vetola (at) meita.fi

Huom! hakemuksia ei JHL:n Itä-Suomen aluetoimistolle Yläsatamakadulle!

JHL tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille jäsenilleen. Tarjolla olevat kurssit on koottu 
koulutuskalenteriin. Koulutuskalenterin löydät liiton sekä yhdistyksemme kotisivuilta. Il-
moittautuminen tapahtuu kätevästi Oma JHL:n kautta.

Opintosihteeri muistuttaa:

Annukka Hiltunen
annukka.hiltunen@siunsote.fi



Luottamusmiehet KVTES

OTA TALTEEN!

KVTES 2020

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

Pääluottamusmies
Sirpa Havukainen  050 380 2408
Varapääluottamusmies
Kimmo Räsänen   050 499 0125

KIRJASTO-JA TOIMISTOALA SEKÄ 
NUORISOTOIMI
Miia Oksman    050 310 9669
Noora Tervola (vara)           050 443 3113

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT
Kimmo Räsänen  050 499 0125
Kaisa Piiroinen (vara) 044 563 9197
kaisa.k.piiroinen@edu.joensuu.fi

PÄIVÄHOITO
Kati Pussinen  044 587 7722
Päivi Pehkonen (vara) 050 573 7037

PERHEPÄIVÄHOITAJAT
Riitta Lankinen          050 430 3397
riittalankinen@hotmail.com
Terhi Madekivi   (vara)        040 731 8788                 

TEKNINEN KESKUS JA LIIKUNTATOIMI
Olli Kinnunen                      050  538 4091
Jani Piiroinen (vara)            044 989 4590

KATUJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
Tomi Sairanen                     050 406 6979
Jussi Pesonen   (vara)        050 505 3989

JOENSUUN VESI
Miikka Iskala                        050 543 6399
Mika Tahvanainen ( vara)    050 411 9968

 

MUUT TYÖNANTAJAT 2020

SIUN SOTE KY 
Luottamusmies
Joensuun yhteistoiminta-alue
Titta Pyykkö     050 449 2914
titta.pyykko@siunsote.fi

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO
Elina Ikonen   050 372 7399
elina.ikonen@islo.fi	

OPISKELIJA-ASUNNOT OY 
JOENSUUN ELLI
Reijo Tanskanen   050 431 0957
reijo.tanskanen@joensuunelli.fi
Kari Palviainen (vara)   050 037 2414

POHJOIS-KARJALAN 
MAAKUNTALIITTO
Tiina Ojala   040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
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Yhdistyksellämme on erilaisia jäsenetuja, niistä tarkemmin nettisivuilla
www.jhl310.fi



  2020 JHL 310 hallitus

HALLITUKSEN JÄSENET
Toni Sorsa                           

Kimmo Räsänen                 

Titta Pyykkö  

Sirpa Havukainen

Annukka Hiltunen

Piia Hirvonen

Satu Ikonen

Rauni Leskinen

Tiina Ojala

Edo Pennings

Kati Pussinen

Tomi Sairanen

Juha Vetola

VARAJÄSENET

Natalia Kisko

Pekka Lankinen

Riitta Lankinen

Eija Westerman

TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Toni Sorsa               050 338 7465
toni.sorsa@polkkaoy.fi

Varapuheenjohtaja
Kimmo Räsänen    050 499 0125
kimmo.rasanen@joensuu.fi

Sihteeri/kokousvastaava
Titta Pyykkö     050 431 7454
titta.pyykko@gmail.com

Jäsenasiainhoitaja
Tiina Ojala  040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi

Opintosihteeri
Annukka Hiltunen   013 330 5930
annukka.hiltunen@siunsote.fi

Taloudenhoitaja ja atk-vastaava
Juha Vetola  040 767 7422
juha.vetola@pttk.fi

Tiedotussihteeri
Satu Ikonen          040 177 2071
satuja68@gmail.com

Vapaa-aikavastaava
Pekka Lankinen    0400 985 904 
pekka.lankinen59@luukku.com
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Kuvassa osa hallituksen jäseniä 
21.1.2020 kokouksen jälkeen



OTA TALTEEN     
tämän sivun aukeama!

JAOSTOT JA NIIDEN 
YHTEYSHENKILÖT
jollei toisin mainita sähköposti 
etunimi.sukunimi@joensuu.fi

Ateriapalvelualan jaosto
Satu Ikonen      040 177 2071
satu.ikonen@polkkaoy.fi

Avainta-sopimusalajaosto
Toni Sorsa      050 338 7465
toni.sorsa@polkkaoy.fi

KVTES/TS -sopimusalajaosto
Sirpa Havukainen  050 380 2408
sirpa.havukainen@joensuu.fi

Eläkeläisjaosto
Leena Turunen  050 308 5397
leenaturu@gmail.com

Kirjasto- ja toimistoalan jaosto
Tuula Laaksonen  050 406 5992
tuula.laaksonen@joensuu.fi

Koulunkäynninohjaajien jaosto
Heidi Ranta  045 678 0490
heidi.ranta@joensuu.fi

Kunniajäsenjaosto
Raimo Pennanen  050 535 4276
r.h.pennanen@gmail.com

Maahanmuuttajien jaosto
Edo Pennings                     041 491 1442
pelimannipennings@gmail.com

Perhepäivähoitajien jaosto
jaoston vetäjä avoin

Päivähoitoalan jaosto
Kati Pussinen  044 587 7722
kati.pussinen@joensuu.fi
 
Siun sotejaosto
Titta Pyykkö  050 449 2914
titta.pyykko@siunsote.fi

Tiedotusjaosto
Satu Ikonen         040 177 2071
satuja68@gmail.com

Tietotekniikka-alan jaosto
Juha Vetola          040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

Vapaa-aikajaosto
Pekka Lankinen          0400 985 904
pekka.lankinen59@luukku.com

Nuorisovastaava
Noora Tervola                     050 443 3113
noora.tervola@joensuu.fi

Jäsenlehti seutunen on luettavissa 

myös yhdistyksen nettisivuilla

www.jhl310.fi
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toimijat ja jaostojen vetäjät



AVAINTA TES 2020

POLKKA OY 
Jollei toisin mainita sähköposti
etunimi.sukunimi@polkkaoy.fi

Pääluottamusmies
Toni Sorsa  050 311 2677

Varapääluottamusmies/Puhtauspalveluala
Maire Saukkonen          050 337 8263
  
Ateriapalvelu
Satu Ikonen   040 177 2071

MEIDÄN IT JA TALOUS OY /
EFETTA OY
Pääluottamusmies
Juha Vetola                      040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

KARELIA AMMATTIKORKEA-
KOULU OY
Pääluottamusmies
Tuula Sormunen   050 338 1714
tuula.sormunen@karelia.fi
 
SAKUPE OY JOENSUU
Luottamusmies
Juha Rautavuori-Surakka  044 471 7120
juha.rautavuori-surakka@sakupe.fi
                                    

KIRKON SOPIMUS 
JOENSUUN EV.LUT. 
SEURAKUNTA 2020
Pasi Turunen  044 015 0025
pasi.turunen@evl.fi

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Joensuun kaupunki tekninen keskus
Heikki Immonen    050 559 3399
heikki.immonen@joensuu.fi

Polkka oy
Toni Sorsa      050 311 2677
toni.sorsa@polkkaoy.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tiina Ojala  040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi

Meidän IT ja talous Oy/ Efetta Oy
(Pohjois-Karjalan alue)
Juha Vetola  040 767 7422
juha.vetola@meita.fi
1.varavaltuutettu
Aino Henttinen                    013 339 0298
aino.henttinen@meita.fi

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Olli-Pekka Karhu      050 522 4158

WWW.jhl310.fi
Joensuun seudun JHL ry osasto 310

Torikatu 17, 80100 Joensuu

Luottamusmiehet AVAINTA  
ja kirkon sopimus
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Luottamusmiehet AVAINTA  
ja kirkon sopimus

Varausmaksu maksetaan seitsemän vuorokautta ennen varausta yhdistyksen tilille 
FI85 8000 1270 8932 34. 

Varausmaksu palautetaan pyynnöstä, mikäli vuoro perutaan vähintään 7 vrk:ta ennen 
vuoron alkamista. Myöhemmin tehdyn peruutuksen maksu palautetaan, mikäli perutulle 
vuorolle saadaan toinen käyttäjä. 

Peruuntuneista vuoroista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla.

Mökillä ollessa tulee noudattaa normaaleja käytössääntöjä, joilla taataan
hyvät välit myös mökkinaapureihin. Vältä melua klo 22–07 välisenä aikana.

Kelokolon säännöt löytyvät yhdistyksen kotisivuilta sekä mökiltä.

           Kelokolo, yhdistyksen kesämökki

Lemmikit ovat sallittuja Kelokololla. 
Huomioithan allergiat ja siisteyden myös 
ulkona.

Ajo-ohje Enosta
Lieksa/

Ahveninen

Eno

Romppalantie n.2 kmM
ur

ik
an

tie
 n

.1
 

Kelokolo

Ensimmäinen tie 
oikealle

Joensuu

Seo 
Kaltimontupa 

14 km



Jäsenet voi vuokrata Pielisen rannalla ole-
vaa kesämökkiä Kelokoloa 29.5.–4.10.2020
välisenä aikana.

Kelokolon varustukseen kuuluu mm. sähkö, vesi, astiat, jääkaappi, sähköuuni, mikro, 
televisio, vene, kahdet aikuisten ja kahdet lasten pelastusliivit.
Alakerrassa on keittiö- ja oleskelutila. Yläkerrassa kaksi pientä makuuhuonetta ja iso 
oleskelutila. Peitot, tyynyt, WC- ja talouspaperi ja tiskiaine eivät kuulu varustuk-
seen.

Varausajat ja hinnat ovat
su–ti 30 €, ti–to 30 €, pe–su 50€
Varausaika alkaa klo 14 ja päättyy klo 12.

Ensisijaisesti ovat varausvuorossa ne yhdis-
tyksen jäsenet, jotka eivät ole saaneet
 varausta kesä-, heinä- ja elokuussa 2019.
25.5. jälkeen voivat varauksia tehdä myös 
kesäkaudella 2019 vuoron saaneet, mikäli 
vapaita vuoroja on jäljellä.

Viime vuonna syyskuussa vuoron saaneet 
voivat varata tänä vuonna vuoron ensimmäis-
ten joukossa eli voivat soittaa 18.5. alkaen.

Juhannuksen aikaan Kelokoloa voi vuokrata 18.–21.6.2020 väliseksi ajaksi hintaan 
150 €. Juhannuksen vuokratauko on viisi vuotta.

Juhannuksen varaus on tehtävä ma 1.6. mennessä. Jos juhannuksen ajalle on use-
ampi varaus, yhdistys arpoo vuoron saajan.

Varauksia vastaanottaa 18.5. alkaen Kati Pussinen 044 587 7722.
Varausten vastaanotto ainoastaan arkisin klo 17–20 välisenä aikana.

Yhdistyksen jaostoilla ja työporukoilla on 
mahdollisuus varata Kelokoloa veloituksetta 
torstaisin klo 14 alkaen.

Yhdistyksemme kesämökki Kelokolo
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Uintiviikot 2020
keväällä viikolla 10 eli 2.3.-8.3.2020 

syksyllä viikolla 43 eli 19.-25.10.2020
Outokummun uimahallissa  sekä Joensuussa Vesikossa ja Rantakylän uimahallissa. 
Uintiviikon aikana voit käydä  ilmaiseksi vaikka joka päivä uimahallissa/kuntosalilla.

Päivä Hoplopissa la 28.3.2020
sisäänpääsy klo 9-12

JHL 310 järjestää jäsenille hauskan seikkailupäivän 
Joensuun Hoplopissa, Raatekankaantie 4.

 Hinta 5 € / lapsi, aikuiset ilmaiseksi. 
 Sitovat ilmottautumiset 8.3.-22.3.2020

 Pekalle 0400 985 904 tai pekka.lankinen59@luukku.com

Jäsenkortti mukaan!!

KESÄRETKI TUURIIN JA ÄHTÄRIIN KESÄ-HEINÄKUUN 
VAIHTEESSA

Tarkemmat tiedot matkasta ja hinnoista myöhemmin netissä JHL 310:n 
sivuilla, Viikko Pohjois-Karjala ja  Karjalan Heili lehdissä
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     Onkikilpailut
          yhdistyksen jäsenille ja heidän perheilleen                    
  ti 26.05.2020 Utran saaressa

          Tarjolla nokipannukahvia ja grillimakkaraa
          Kokoontuminen Utransaaren kodalle klo 18.00

 Sitovat ilmottautumiset 4.5.-24.5.2020
 Pekalle 0400 985 904 tai pekka.lankinen59@luukku.com
                  
                                 Tervetuloa!!

 Vapaa-aikajaosto toimii yhdistyksen vapaa-ajan järjestäjänä ja suunnit-
telijana. Pyydämme tarjoukset matkakohteiden hinnoista ja varauksista joiden 

pohjalta hallitus päättää vuoden retket ja muun toiminnan. Pyrimme tarjoamaan 
monenlaista toimintaa, johon kaikilla mahdollisuus osallistua.

Kiitämme tapahtumiin osallistuneita ja toivomme uusia jäseniä toimintaan mu-
kaan. Ilmoitamme tapahtumista yhdistyksen nettisivuilla, 

Viikko Pohjois-Karjala- ja Karjalan Heili lehdissä.
Vapaa-aikajaoston puolesta, Pekka Lankinen

Kaikki jaoston järjestämät maksulliset tapahtumat
 maksetaan tilille FI85 8000 1270 8932 34



Ateriapalvelujaosto
Yhdistyksen toimisto, Torikatu 17, Joensuu

ti 7.4.2020  klo 15.30 alkaen
Kahvitarjoilu pienen purtavan kera

Tule kertomaan työhön liittyvät huolesi ja kehittämään toimintaa
Ilmoittaudu 3.4.2020 mennessä 

satuja68@gmail.com tai 040 177 2071 tarjoilun järjestämiseksi.
Tervetuloa!

  JHL 310  eläkeläisjaosto
kokoontuu noin kerran kuukaudessa JHL:n toimistolla, Torikatu 17

Seuraava kokoontuminen  ti 25.2.2020 klo 13.00
Asioina mm. kevätkauden toiminta.

Tervetuloa mukaan, ilmoitathan tulostasi tarjoilujen vuoksi 
Leena Turuselle puh. 050 308 5397 tai leenaturu@gmail.com

14

Perhepäiväjaoston kevätkokous  27.4.2020 klo 18.00
Yhdistyksen toimisto, Torikatu 17, Joensuu

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Ilmoittautumiset Riitta Lankiselle puh. 050 430 3397
riittalankinen@hotmail.com

Tervetuloa!

Perhepäivähoitajien jaosto

JHL 310:n eläkeläiset 
retkellä Elokuussa Utran 
saaressa. Kahvittelun ja 
makkaran paiston lisäksi 
nautittiin ulkoilusta hy-
vässä säässä.
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ESITTELYSSÄ KIMMO RÄSÄNEN varapuheenjohtaja

Olen Kimmo Räsänen ja työskennellyt vuodesta 2016 vakituisesti osa-aikai-
sena koulunkäynninohjaajana.

Joensuun kaupungilla työskentelyn aloitin vuonna 2009 vammaispalveluis-
sa ja päädyin lopulta nykyiseen työpaikkaani Nepenmäen koululle ohjaajaksi 
vuoden 2011 alusta. Viime vuonna aloitin varapääluottamusmiehenä ja tä-
män vuoden alusta yhdistyksemme varapuheenjohtajana.

Työehtosopimuskysymysten lisäksi olen viimeisen vuoden aikana kiinnos-
tunut myös paljon työsuojeluasioista. Viime vuonna alkaneet yhteistoiminta-
neuvottelut toivat paljon epävarmuutta jo ennestään tiukalle vedetylle kun-
ta-alan suorittavalle työntekijäkaartille - eli meille, jotka toteutamme palvelut 
käytännössä kaupunkimme asukkaille.
Jaksamisella on kuitenkin rajansa, jos joutuu työskentelemään kiireen kes-
kellä ja epävarmuudessa, eikä koe saavansa tarpeeksi tukea työn suoritta-
miseen.
Luottamusmiehenä toimiessani toimin myös linkkinä eteenpäin niin omaan 
JHL:n paikallisyhdistykseen, kuin myös työsuojeluunkin. Työhön liittyvissä 
ongelmissa kannattaakin aina kääntyä alakohtaisen luottamusmiehen puo-
leen, jos työpaikalla olevia ongelmia ei voida ratkaista  keskustelemalla esi-
miehen kanssa. 

Kimmo
050 499 0125

MAAHANMUUTTAJIEN JAOSTO

Syyskokouksessa päätettiin perustaa yhdistykseemme maahanmuuttajien-jaosto. 
Jaoston tehtävä on vielä avoin, mutta ajatuksia toiminnasta on. Jaosto voisi olla pai-
kka maahanmuuttajille kohdata toisiaan ja se voi tarjota vertaistukea.
Toistuvia tapahtumia voisivat olla Reilun kaupan viikko (vko 43) ja liiton solidarisuus-
toiminnan seuraaminen.
Uusi jaosto aloittaa työnsä v. 2020 alussa ja ensimmäinen kokoontuminen on 
10.3.2020. Ilmoitathan osallistumisestasi 6.3.2020 mennessä.
Jaosto on kaikille avoin, kotimaasta tai syntyperästä riippumatta.
Tervetuloa mukaan jaoston toimintaan!

Jaoston vetäjä
Edo Pennings
pelimannipennings@gmail.com
041 491 1442
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