
865

Elokuu 2018



2

Vantaan JHL ry 865:n 
jäsenlehti

TOIMITUS: Nina Uskola
TAITTO: Grafee
LEVIKKI: 2700
PAINOPAIKKA: 
Tikkurilan paino Oy

TOIMITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT:
vantaanjhl@gmail.com
www.vantaanjhl865.
jhlyhdistys.fi

TIEDOTE VERKOSSA:
http://vantaanjhl865.
jhlyhdistys.fi/
jhl-865-ry/jasentiedote

Haluatko osallistua 
seuraavan lehden 
tekemiseen? Lähetä meille 
juttuvinkkisi!

Tilaa lehden sähköinen 
versio lähettämälle meille 
sähköpostiosoitteesi.

KOTISIVUT: 
www.vantaanjhl865.
jhlyhdistys.fi

FACEBOOKISSA: 
Vantaan JHL 865

TOIMITILA:
Tikkuraitti 11 A 10, 
01300 Vantaa
Tokmannin yläkerta, 
3 krs.

Tässä numerossa
Yhdistyksen puheenjohtajan terveiset ..............
Ole mukana muutoksessa!  ...................................
Edunvalvonta  ............................................................
Luottamusmiehet .......................................................
Työsuojeluvaltuutetut ..............................................
Epäpätevyysalennus  ..............................................
Terveisiä Vantista  ....................................................
Jaostot, ammattialatoiminta  ................................
Jäsenasiat  ..................................................................
Yhdistyksen mökit virkistyskäyttöön  ..................
Vantaan JHL 865 ry hallitus  ................................

Kansikuva: Nina Uskola

3
4
6
7
8
9
10
12
14
15
16

Kesäretkitunnelmia Pyhärannasta, jossa käytiin tutustumassa 
yhdistyksen mökkeihin.  Lue lisää sivulta 15. 



3

Vuodesta 2015 lähtien, olemme eläneet 
työelämässä ns. ”laineilla”. Maan hal-
lituksen mukana tuomat työelämään 
liittyvät toimenpiteet ovat olleet myrk-
kyä palkansaajille sekä ammattiyh-
distysliikkeelle. Nyt meidän jäsenten 
olisi jaksettava nousta vastustamaan 
työntekijän oikeusturvan ja irtisano-
missuojan heikennyksiä, niin sanoin 
kuin teoin. Sopimusyhteiskunnan ra-
kentamistyötä murretaan, myrkyn-
kylvöä on toteutettu mm. loma rahojen 
leik kauksina sekä pidentyneinä työ-
aikoina. Järjestäytyneen työntekijän 
asemaa halutaan väkisin heikentää, ei 
uskota neuvotteluihin eikä ammatti-
liittojen tekemiin rakentaviin esityk-
siin. On toimenpiteiden aika, joilla on 
vaikutusta.

Työehtosopimukset saatiin ai-
kaiseksi keväällä, erilaisia työtais-
telutoimenpiteitä unohtamatta. 
Yhdistyksessäsi saatiin KVTES:in pai-
kalliset järjestelyeräneuvottelut pää-
tökseen ennen kesälomia. Neuvottelut 
eivät olleet helpot, ja kaikkia tavoitteita 
ei saavutettu. Vantaan Tila palvelut 
Vantti Oy:ssä (Avaintes) em. neuvot-
telut ovat menossa, tuntipalkkaisten-, 
(TTES) ja teknisten virka- ja työehto-

sopimusten (TS) järjestelyeräneuvot-
telut alkavat nyt syksyllä.

Ammattiyhdistyksesi tärkein teh-
tävä on jäsentensä edunvalvonta. 
Jokaisella meillä on mahdollisuus/
oikeus nostaa työhön liittyviä on-
gelmia ja kysymyksiä keskusteluun 
ammattiyhdistyksen aktiiveille, halli-
tuksen jäsenille ja luottamusmiehille. 
Ongelmat, kysymykset ja huolet on 
myös meidän eri tehtäviin valittujen 
jäsenten tutkittava ja vastauksia jäse-
nistölle annettava.

Jäsenyys JHL:ssä ei ole ryppy-
otsaista toimintaa, vaikka asiat ja on-
gelmat hoidetaan. Välillä täytyy myös 
huolehtia itsestä ja työhyvinvoinnista 
meidän jäsenten kesken. Siksi JHL ja 
ammattiyhdistys järjestävät toimintaa, 
joissa hankitaan kokemuksia, ystäviä 
ja vaihdetaan tietoja. Olet lämpimästi 
tervetullut mukaan jaosto-, tapah-
tuma-, sekä tiedotustoimintaan. Ilmi-
anna ideasi ja itsesi!

”Meissä on voimaa – yhdessä” 
- kiitos teille, hyvät jäsenet!

Puheenjohtajan terveiset

Nina Uskola 
Vantaan JHL ry 865 puheenjohtaja

Miksi maan hallitus haluaa 
ehdottomasti särkeä 

yhteiskuntarauhan ja sortaa 
tavallisia työntekijöitä?
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Ole mukana muutoksessa
Ammattiliittoon kuulumisen tär-
keyden ja sen tuoman turvan ko-
rostaminen työyhteisöissämme on 
merkityksellistä toimintaa. Siitä ei 
pidä tinkiä. Varsin moni työntekijä 
pohtii yksin työhön ja työsuhtee-
seen liittyviä kysymyksiä ja ongel-
mia. Sinun ja minun tehtävänä on 
kertoa, että yksin ei tarvitse olla. 
Sitä varten jokainen meistä voi 
olla mukana ja vaikuttaa ammatti-
liitossa. Avoimuus, innokkuus ja 
rohkeus tuottavat tulosta myös am-
mattiyhdistystoiminnassa.

Ammattiyhdistystoiminta ja am-
mattiliittoon kuuluminen on kiinteä 
osa työelämää ja yhteiskuntavaikut-
tamista. Kevään 2015 jälkeen am-
mattiyhdistysliike ja palkansaajat 
joutuivat Juha Sipilän luotsaama 
maan hallituksen hampaisiin – ta-
voitteena romuttaa ammattiyhdis-

– se on sinun ja minun tehtävä! 
tystoiminta Suomesta. Jokainen 
tehty heikennys työsuhteisiin, työ-
sopimuksiin ja -ehtoihin on tukenut 
tätä tavoitetta. 

Maan hallituksen toimesta jul-
kiselle sektorille on tullut kiky. 
Sen takia lomarahoja on leikattu ja 
koeaikaa on pidennetty. Sen takia 
irtisanomissuojaa on heikennetty 
ja työttömien asemaa kurjistettu. 
Kyyti on ollut kylmää, erityisesti 
julkisen sektorin työntekijöille.

”Meillä on voima heikennyksiä 
vastaan!”
Voimme olla varmoja, että mikäli 
nykyinen hallituspohja saa jatkoa 
kevään 2019 vaaleissa, on ammat-
tiyhdistystoiminnan romuttaminen 
myös seuraavan hallituksen kärki-
hanke. Jotta näin ei kävisi, tarvitaan 
meitä, ammattiliittojen jäseniä, yh-
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dessä estämään nämä jatkuvat hei-
kennykset ja työntekijöiden aseman 
romuttaminen. 

Eduskunnassa säädetään lait ja 
luotsataan suomalaista työelämää. 
Meidän työntekijöiden äänen kuu-
lumisen varmistamiseksi tarvitaan 
kansanedustajiksi henkilöitä, jotka 
ymmärtävät elämäämme. Tarvitaan 
kansanedustajia, jotka tietävät mitä 
on julkisen sektorin työntekijän arki 
ja, jotka sitoutuvat kehittämään, eivät 
murentamaan työntekijän asemaa.  

Näitä henkilöitä löytyy JHL:n 
omien eduskuntavaaliehdokkaiden 
joukoista. Asioita muutetaan vai-
kuttamalla niihin, joilla on päätös-
valtaa ja mahdollisuuksia viedä 
muutoksia eteenpäin. Ja siksi tarvit-
semme kansanedustajiksi pyrkivien 
tueksi joukoistamme väkeä ja kam-
panja-aktiiveja, jotka kertovat miksi 
ensi keväänä jokaisen ammattiliiton 
jäsenen on tärkeää äänestää.

”Ei hukata tilaisuutta kertoa 
näkemyksistämme!”
Meillä Vantaan JHL:n ammattiyh-
distyksen jäsenillä on monia mah-
dollisuuksia muuttaa arkeamme 
työpaikoilla. Tarvitaan ihmisiä, 
joilla on rohkeutta esittää mielipi-
teitä ja kehitysehdotuksia sekä kan-
nustaa siihen myös muita. 

Ammattiliitosta puhuminen 
työkavereiden kesken, tavoitteiden 
ja toimenpiteiden edistäminen ja 
esittäminen esimiehille on jokaisen 
JHL:äläisen etu. Mielipiteidemme 
julkituominen ammattiosaston toi-
mintaan, JHL:n edustajistoon tai 
esimerkiksi Vantaan kaupungin 
poliittisille päättäjille on vaikutus-
työtä, jota jokainen voi tehdä. 

Aktiivinen toiminta työtovereiden 
ja työyhteisöjen kesken kannustaa 
keskusteluun, mielipiteiden vaihtoon, 
lisää tietoa ja parantaa toimintaval-
miuksia yhteisten asioiden puolesta 
toimimiseksi. Yhdessä voimme vai-
kuttaa hyvinvointiimme ja muuttaa 
työelämää. On meistä kiinni, kuinka 
paljon haluamme muutosta.  

On tärkeää, että me puhumme 
työpaikoilla, taukohuoneissa ja työ-
kavereidemme kanssa paremman 
työelämän puolesta. Ja huolehdi-
taan, että mahdollisimman moni jä-
sen myös JHL:ssa voi liittyä mukaan 
muutokseen! Me olemme se voima, 
jolla asioita voidaan muuttaa parem-
paan suuntaan työelämässä.

Sirkka-Liisa ”Siku” Kähärä
sairaanhoitaja, 
JHL:n edustajiston puheenjohtaja, 
Vantaan kaupunginvaltuutettu (sd.), 
valtuustoryhmän puheenjohtaja
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Edunvalvonta
Keskustele aina ensin asiastasi 
esimiehesi kanssa. 
Jos keskustelun jälkeen asia ei rat-
kea, ota yhteys omaan luottamus-
mieheen ja/tai pääluottamusmieheen 
tai työsuojeluasioissa työsuojeluasia-
mieheen ja/tai työsuojeluvaltuutet-
tuun. Heiltä saat myös neuvoja siitä, 
miten ongelmatilanteen kanssa tulisi 
edetä. He tuntevat myös parhaiten 
paikalliset sopimukset ja työnanta-
jan käytänteet. Muista, että myös 
oma yhdistyksesi palvelee sinua on-
gelmatilanteissa.

Kuka on luottamusmiehesi
Edunvalvonta-asioissasi, sinua 
lähinnä ovat työpaikkasi oma 
JHL:läinen luottamusmies  tai pää-
luottamusmies varahenkilöineen. 

Jos työpaikallasi ei ole 
luottamusmiestä
Jos työpaikallasi ei ole omaa luot-
tamusmiestä, lähin apu ongelmati-
lanteissa löytyy lähimmästä JHL:n 
aluetoimistosta. Aluetoimisto on 
myös luottamusmiehen lähin tuki.

Oikeusapu
Joskus asiat eivät ratkea neuvot-
telemalla. Oikeusapua ja JHL:n la-
kimiesten palveluja tarvitaan, kun 
erimielisyysasia ei ratkea neuvotte-
lemalla, vaan se joudutaan viemään 
tuomioistuinprosessiin saakka. 
JHL:n jäsenenä sinulla on mahdol-
lisuus ilmaiseen oikeusapuun ja la-
kimiesten palveluihin. Oikeusavun 
hakeminen tapahtuu oman yhdis-
tyksesi kautta.

Etelä-Suomen aluetoimisto: www.jhl.fi/jhl/aluetoimistot/etela-suomen-aluetoimisto
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Sivistystoimen 
toimiala (Sivi)  
Varhaiskasvatus ja perus-
opetuksen koulunkäyntiavustajat 
ja oppilashoitajat

Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Pääluottamusmies  
Raija Öhman  
puh. 043 8249617 

I varapääluottamusmies  
Jouni Koivisto

Varaluottamusmies/
varhaiskasvatus/Myyrmäki 
Anu Nieminen 
puh. 043 8258411

Luottamusmies/
varhaiskasvatus/Tikkurila 
Riitta Laitinen 
puh. 040 5111903

Luottamusmies/Sivi/
perusopetus/koulun-
käyntiavustajat ja oppilas-
hoitajat/koillinen alue 
Jouni Koivisto

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
toimiala (Soster) 
Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Ajankäytöllinen 
luottamusmies  
Kaija Talonpoika  
puh. 040 5416289
 
I varaluottamusmies  
Nina Uskola  
puh. 0400 399 344
 
Luottamusmies/soster/
perhepalvelut  
Nina Uskola

Maankäytön, 
rakentamisen ja 
ympäristön toimiala 
(Mato) 
Sivistystoimen toimiala (Sivi) 
pois lukien varhaiskasvatus ja 
perusopetuksen koulunkäynti-
avustajat ja oppilashoitajat, 
Konserni- ja asukaspalveluiden 
toimiala (Konsas, Kaupungin-
johtajan toimiala (Kajo), 
Kunnallinen tuntipalkkaisen hen-
kilöstön työehtosopimus (TTES), 
Kunnallinen teknisen henkilöstön 
virka- ja työehtosopimus (TS) ja 
Keski- Uudenmaan Pelastus-
laitos (Kup)

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
 
Pääluottamusmies  
Marko Heinonen  
puh. 040 5219848  
marko.u.heinonen@vantaa.fi
 
I varapääluottamusmies  
Ari Stoor
 
Varaluottamusmies/Mato  
Teuvo Malin
 
Luottamusmies/Mato/kuntek/
kadunpito/katujen ylläpito/
itäinen tukikohta  
Ari Stoor
 
Varaluottamusmies/Mato/
kuntek/kadunpito/katujen 
ylläpito/itäinen tukikohta  
Teuvo Malin
 
Varaluottamusmies/Mato/
kuntek/kadunpito/katujen 
ylläpito/läntinen tukikohta 
Mikko Laaksonen 

Luottamusmies/Sivi/
liikuntapalvelut 
Esa Rönkkö

Luottamusmies/Sivi/
nuorisopalvelut 
Taina Viikari

Varaluottamusmies/Sivi/
nuorisopalvelut 
Kari Järvinen

Luottamusmies/Sivi/
kirjasto- ja tietopalvelut
Anneli Outinen 
puh. 050 302 8463 
 
Vantaan Tilapalvelut 
Vantti Oy  
Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@vantti.fi

Pääluottamusmies 
Riitta Hienonen 
puh. 040 7638038

Luottamusmies/
Ateriapalvelut/itä 
Sirpa Posa 
puh. 040 1267925

Varaluottamusmies/
Ateriapalvelut/itä 
Kati Nikkinen

Varaluottamusmies/
Ateriapalvelut/länsi 
Marja Helvola 
puh.  040 1267968

Varaluottamusmies/
Puhtauspalvelut/itä 
Pille Minnik

Luottamusmies/
Puhtauspalvelut/länsi 
Susan Salonen

Varaluottamusmies/
Puhtauspalvelut/länsi 
Tuula Korhonen 
puh. 040 7576136 
tuula.m.korhonen@vantti.fi 

Mainiokoti 
Aino ja Antti
Luottamusmies 
Elisa Kuusela

Luottamusmiehet
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Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kaupunginjohtajan toimi-
ala, Konserni- ja asukas-
palveluiden toimiala, 
Maankäytön, rakentamisen 
ja ympäristön toimiala 

Työsuojeluvaltuutettu 
Jorma Häkkinen 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa 
puh. 040 847 3912

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos
Työsuojeluvaltuutettu 
Jukkapekka Patoluoto 
(50 %): jukkapekka.
patoluoto@vantaa.fi/ 
jp.patoluoto@ku-pelastus.fi
Havukosken paloasema 
Hosantie 3, 01360 Vantaa
puh. 040 830 1459

Sivistystoimesta perus-
opetuksen koillinen (Kor-
so-Koivukylä) ja itäinen 
alue (Tikkurila-Hakunila) 
sekä talous- ja hallinto-
palvelut
Työsuojeluvaltuutettu 
Jukka Mölsä 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa
puh. 040 827 6561

Sivistystoimesta perus-
opetuksen läntinen alue 
(Kivistö-Aviapolis-Myyr-
mäki) sekä nuoriso- ja 
aikuiskoulutus
Työsuojeluvaltuutettu 
Marja-Leena Jämsén-Mässeli 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa
puh. 040 827 6563

Sivistystoimesta varhais-
kasvatuksen tulosalueelta 
Tikkurilan, Hakunilan ja 
Korso-Koivukylän alueet
Työsuojeluvaltuutettu 
Matti Nurmi 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa
puh. 0400 760 984

Sivistystoimesta varhais-
kasvatuksen tulosalueelta 
Myyrmäen ja Kivistö-
Aviapoliksen alueet sekä 
ruotsinkieliset palvelut
Työsuojeluvaltuutettu 
Tarja Mykkänen 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa
puh. 0400 760 985

Sosiaali- ja terveystoimesta 
vanhus- ja vammaispalve-
lut (pois lukien Vantaan 
sairaala tulosyksikkö) sekä 
talous – ja hallintopalvelut
Työsuojeluvaltuutettu 
Pauliina Talonpoika 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa
puh. 043 825 4941

Sosiaali- ja terveystoimesta 
perhepalvelut sekä suun 
terveydenhuollon liikelaitos
Työsuojeluvaltuutettu 
Päivi Domnick 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa
puh. 0400 659 068

Sosiaali- ja terveystoimesta 
vanhus- ja vammaispal-
veluista Vantaan sairaala 
tulosyksikkö sekä terveys-
palvelut
Työsuojeluvaltuutettu 
Heidi Korpela 
Tikkuraitti 11 A
01300 Vantaa
puh. 040 1986289

Sivistystoimesta talous- ja 
hallinto palvelut, kulttuuri-
palvelut, liikuntapalvelut, 
nuorisopalvelut ja Vantaan 
kaupungin kirjasto 
(3 pv viikossa – yleensä 
maanantaista keskiviikkoon)
Työsuojeluvaltuutettu 
Elina Mehtonen

Vantaan Tilapalvelut 
Vantti Oy
Työsuojeluvaltuutettu 
Niina Valkeapää
Elannontie 3
01510 Vantaa
p. 040 767 0222
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@vantti.fi

Toimialojen työsuojeluvaltuutetut, jotka edustavat 
työntekijöitä ja toimihenkilöitä työsuojeluasioissa

.



9

Kuntasektorilla epäpätevyysalennusta voitiin 
tehdä vielä ennen vuotta 2012 sen perusteella, että 
työntekijältä puuttui vaadittu kelpoisuus. Tuon 
vuoden jälkeen sitä ei ole voinut tehdä KVTESS II 
Luku 9§ mukaan. 

Jos olet hoitanut kuntapuolella tai kuntayhty-
mässä tehtävää vailla kelpoisuutta, tehtäväkoh-
taista palkkaa voidaan alentaa, jos tehtävää on 
jotenkin helpotettu tai se on erilainen kuin muilla 
saman ammattiryhmän työntekijöillä. Jos epäpä-
tevyysalennus on tehty, mutta työtehtävät ovat 
olleet samat kuin muilla, niin tuota epäpätevyy-
salennusta voidaan vaatia takaisin korvattavaksi.

Jos sinulla on kysyttävää asiasta, ota omaan 
luottamusmieheesi yhteyttä:

Epäpätevyysalennus

Lisää aiheesta on luettavissa liittomme JHL:n sivuilta  

www.jhl.fi/kvtesilla-tyoskenteleva-jhln-jasen-toimi-nain-jos-palkkaasi-on-vahennetty

Kaija Talonpoika 
puh. 040 541 6289 
Sosterissa toimivat 
jäsenet

Raija Öhman 
puh. 043 824 9617 
Varhaiskasvatus ja 
koulun käyntiavustajat

Marko Heinonen 
puh. 040 521 9848 
Kaikki muut ammatti-
ryhmät

Teksti: Kaija Talonpoika

Raija Öhman

Marko Heinonen
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Nyt lomien jälkeen muistutan teitä 
hyvät jäsenet edunvalvontaketjusta, 
ja miten sen kanssa toimitaan. Jos 
sinulla on jotain epäselvyyksiä missä 
tahansa töihin tai palkkoihin liitty-
vissä asioissa: Ensin otetaan yhteyttä 
lähiesimieheen, ja jos asia ei etene/
hoidu sopivassa ajassa, seuraavaksi 
otetaan yhteyttä hänen esimieheen. 

Myös minulle voi soittaa ja kysyä 
neuvoja, autan parhaani mukaan. 
Tulen myös mielelläni käymään 
toimipisteissä. Yhdistyksen koti-
sivuilta ja tästä jäsenlehdestä, löydät 

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n 

pääluottamusmiehen 
terveiset!

Risteily
Liittomme JHL:n järjestämä 
jäsenristeily 1.–2.9.18 Silja Eu-
ropalla lähestyy! 

Laiva lähtee osoitteesta: Länsi-
terminaali, Tyynenmerenkatu 
8, Helsinki. Yhdistyksen kautta 
varatut risteilyliput jaetaan klo 

17.15–17.30 terminaalin 2.  ker-
roksessa, rullaportaiden oi-
kealla puolella. 

Sinua vastaanottamassa 
ovat: Niina Valkeapää, Riitta 
Hienonen, Jonas Mäntynen ja 
Pertti Nieminen. Tunnisteina 
heillä yhdistyksen nimi / kyltti.

minun ja työpaikkasi luottamushen-
kilöt yhteystietoineen. 

Tehdään omalla panoksella meille 
mieleinen ja mukava työyhteisö. Ver-
taistukea, edunvalvontaa sekä työhy-
vinvointia tukemassa meillä on oma 
jaosto, joka kokoontuu säännöllisesti 
(kts. jaostotoiminta).

Työniloa, ja hyvää syksyn 
alkua kaikille!

Riitta Hienonen
Pääluottamusmies
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Käyn esimiesten tiimipalavereissä pi-
tämässä turvallisuusvartteja, joissa 
käydään Vantin työntekijöiden tur-
vallisuuteen liittyviä asioita. Näitä 
ovat muun muassa työolojen arvioin ti 
sekä turvallisuus havaintojen käsit-
tely. Vien mukanani myös työpai-
koilta esiin tulleita asioita tiedoksi. 

Puhtauspuolella turvallisuusvar-
tit ovat jo pidetty, seuraavaksi vuo-
rossa ovat ateria-, ja kiinteistöpuoli. 
Kierrän myös eri toimipisteissä tu-
tustumassa työntekijöihin ja heidän 
työpisteisiinsä. 

Työsuojeluvaltuutetun
terveiset!

Minuun voi olla yhteydessä ja pyy-
tää myös käymään, minut tapaa myös 
Vantaan yhdistyksemme jaostossa.

Turvallista syksyä kaikille,
Niina Valkeapää
Tilapalvelut Vantti Oy:n 
työsuojeluvaltuutettu 

Edunvalvontajaosto vahvistaa 
vuonna 2018 edunvalvontaketjun 
toimivuutta kaikissa tilanteissa, 
sekä auttaa yhdistystä kehittämään 
toimintaansa liiton tavoitteiden 
suuntaisesti. Jaoston toimintaan 
on liitetty osaksi Etelä-Suomen 
aluetoimiston lähipalvelumalli. Tu-
kea ja ohjausta antavat tarvittaessa 
aluetoimitsijat Tiina Sulin ja Merja 
Ruotsalainen.

Edunvalvontajaoston kokouksiin 
ovat tervetulleita kaikki:

• Pääluottamusmiehet
• Luottamusmiehet
• Työsuojeluvaltuutetut
• sekä kaikki edellä mainittujen  

varahenkilöt

Loppuvuoden tapaamiset ovat yh-
distyksen toimitilalla 17.9., 15.10. ja 
19.11.18 klo 17.00 – n. 19.00. 

Edunvalvontajaosto
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Jaostotoiminta

Alakohtaiset jaostot yhdistyk-
sessämme ovat muodostuneet 
useimmiten tiettyjen ammatti-
kuntien ympärille. Jaostot toimi-
vat aktiivisina edunvalvojina, sekä 
yhteys- että koulutusverkostoina. 
Myös ammatillinen verkostoitu-
minen, virkistäytyminen ovat osa 
jaostotoimintaa.

Jaostoilla on merkittävä rooli 
jäsentensä työsuhteisiin liittyvissä 
asioissa, ja olla paikallisen luotta-
musmiehen tukena edunvalvon-
tatyössään. 

Jaostojen kokoukset pidetään 
yhdistyksemme toimitilalla Tik-
kurilassa. Yhdistyksen kotisivuilla 
ja Facebookissa tiedotetaan jaos-
tojen tapaamisista sekä ammatti-
alailloista.

Jaostot
Ammattialatoiminta

Toimitila, Tikkuraitti 11 A 10, 3.krs, 

01300 Vantaa (Tokmannin yläkerta). 

https://vantaanjhl865.jhlyhdistys.fi/

jaostot-ammattialatoiminta 

www.facebook.com/VantaanJHL 

Hei varhaiskasvatuksen  
ammattilaiset, jotka  
työskentelette päiväkodeissa!
Jäsenistön toiveesta varhaiskasva-
tusjaosto jakaantuu kahdeksi eri 
jaostoksi tänä syksynä. Toisessa ja-
ostossa kokoontuvat perhepäivähoi-
tajat sekä ryhmäperhepäivähoitajat.

Syksyn ensimmäisessä tapaami-
sessa keskustelemme ajankohtaisista 
asioista varhaiskasvatustyössänne, 
sekä suunnittelemme yhdessä jat-
koa tapaamisille. Saamme iltaan 
mukaamme JHL:n Riitta Vehovaa-
ran, valtakunnallisen ammattialan 
koordinoijan sekä edunvalvonnan ja 
ammattialatoiminnan asiantuntijan. 
Paikalla myös pääluottamusmies 
Raija Öhman.

Olet lämpimästi tervetullut yh-
distyksemme toimitilalle Tikkurai-
tille 26.9.18 Klo 17.30.
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Mukaan toimintaan?

vantaanjhl@gmail.com

Onko sinun ammattiryhmässäsi  
tarvetta perustaa jaosto tai pitää erillisiä 

ammatti alailtoja/tapaamisia?
 

Yhdistyksemme toimitilalla on mahdolli-
suus kokoontua yhteisten asioiden äärelle, 

myös vapaamuotoiseen yhdessä oloon 
virkistäytyen. 

Ps. tarjolla pientä purtavaa. Tie-
dusteluihin vastaa päiväsaikaan 
Raija Öhman p. 043 824 9617.  

Tervetuloa runsain joukoin pai-
kalle! 

Terveisin: Varhaiskasvatuksen 
jaoston vetäjä Nora Cèdegren. Mi-
nut tavoittaa ilta-aikaan klo 17.00–
19.00 p. 040 754 8112.

Perhepäivähoitajat ja 
ryhmäperhe päivähoitajat
Perhepäivä- ja ryhmäperhepäivä-
hoitajat kokoontuvat seuraavasti: 
10.9., 24.10., sekä 3.12. klo 17.30.

Jaoston vetäjänä toimii Riitta 
Laitinen, riitta.vantaanjhl@gmail.
com, p. 040 511 1903 / 16:30 jälkeen

Vantti
Vantissa työskentelevien jäsen-
temme kokoukset syyskaudella:
16.8., 20.9., 11.10. ja 17.11. klo 17.00.

Jaoston vetäjänä toimii pääluot-
tamusmies Riitta Hienonen. Puh. 
040 763 8038, riitta.hienonen@
vantti.fi.

Eläkeläisjaosto
Eläkkeellä olevien jäsentemme 
jaos to kokoontuu seuraavan kerran 
19.9. klo 13.00. 

Jaoston vetäjä on Pirkko ”Pipa” 
Piisku. Hänen sähköpostiosoit-
teensa on  pipa.piisku@gmail.com. 

Jaostossa toimitaan aktiivisesti 
vapaa-ajan ja virkistyksen parissa.
Käymme mm. teatterissa ja eri-
laisilla retkillä. Näihin liittyvissä 
asioissa yhteyshenkilö on Marja Vil-
jamaa, puh. 050 547 9696 tai marja.
viljamaa@windowslive.com. 
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Jäsenasiat www.jhl.fi

JHL:n jäsenpalvelu palvelee jäseniä 
ja yhdistyksiä kaikissa jäsenyyteen 
liittyvissä asioissa. Liittosi JHL:n jä-
senpalvelun puhelinpalvelu 010 7703 
430 vastaa ma–to kello 9.00–15.00.

Pidä tietosi ajantasalla
Tiedottamisen ja viestinnän kan-
nalta on tärkeää, että liitto ja paikal-
lisyhdistyksesi Vantaan JHL ry 865 
tavoittaa tarvittaessa kaikki työssä 
käyvät jäsenensä. Jos tiedoissasi on 
työnantajan tarjoama sähköposti ja 
puhelinnumero, päivitä myös hen-
kilökohtaiset yhteystietosi. 

Jäsenpalvelu 24h
Jäsenpalvelu 24h on liiton sähköinen 
asiointikanava jäsenille. Palvelussa 
voit päivittää yhteystietosi, ammat-
tinimikkeesi ja työsuhdetietosi ja il-
moittautua liiton koulutuksiin.

Kirjaudu käyttäjätunnuksil-
lasi www.jhl.fi/jasenyys/jasenyy-
den-hoito/jasenpalvelu-24h. Jäsen 
numerosi on käyttäjätunnuksesi 
palveluun. Salasana ensimmäistä 
kertaa kirjautuessa on henkilötun-
nus (esim. 140662-123A). 

www.jhl.fi J Ota yhteyttä J Jä-
senyyden yhteydenottolomakkeella 
voit ilmoittaa mm. jäsenmaksu-
vapautuksesta, eläköitymisestä ja 
yhteystietojen muuttumisesta. Voit 
myös tilata maksuviitteitä, perintä-
sopimuksen tai uuden jäsenkortin. 
HUOM! Lomake on suojattu.

Jäsenpostin voi toimittaa  
myös yhdistykselle ja  
monella tapaa:

1. Vantaan JHL 865/Jäsenasiat, 
Tikkuraitti 11 A 10, 01300 
Vantaa 

2. Yhdistyksen postilaatikko 
löytyy Tikkuraitti 11 A 10 
(Tavaratalo Tokmannin kerros, 
portaikossa seinällä) 

3. @-postitse jäsenasioidenhoita-
jille, jotka ovat Pertti Nieminen 
pertti.vantaanjhl@gmail.com 
ja Jonas Mäntynen jonas_744@
hotmail.com 

4. Suoraan toimitilalle, varauk-
sella että joku päätoimisista 
luottamusmiehistä on paikalla 



Yhdistyksen mökit jäsenten 
virkistyskäyttöön
Vantaan JHL 865:n omistama Pyhä-
ranta sijaitsee Mäntyharjulla. Viiden 
hehtaarin tilalla on kolme sähköis-
tettyä vaunupaikkaa ja neljä mökkiä, 
joista mökki nro 4 valmistui 2017 
kesällä. Mökki nro 1 peruskorjattiin 
tänä kesänä. Majoitustilat remontoi-
tiin ja saunatilat uusittiin. Peruskor-
jaus on suunnitteilla mökki nro 2:een. 

Kesäretkellä Pyhärannassa
Yhdistyksen jäsenet pääsivät tutus-
tumaan mökkialueeseen bussikul-
jetuksella 9.6.18. Tervetulokahvien 
jälkeen, päivästä nautittiin mm. 
saunoen ja järvessä uiden.

Toisiin jäseniin tutustuminen ja 
yhteisen ajan viettäminen koettiin 
hyviksi jäsenpalautteissa. Retkipäi-
välle toivottiin jatkoa tulevaisuu-
dessa ja jopa useammin.

Mökkialueen ylläpidosta oltiin 
huolissaan, kuinka saisimme sen 
yllä pitämiseen lisää jäseniä mu-

kaan? Mökkialue tulisi myydä – jos 
talkooväkeä ei saada lisää, alue pää-
see rapistumaan entisestään. Alue 
on laaja, ja mm. nurmialueet ja pen-
saat kasvavat nopeasti. Alueella on 
kattava valikoima välineistöä alueen 
kunnossapitoon, ja mökkeillessä saa 
myös ruohotrimmeriä käyttää. Nyt 
siis mukaan talkoisiin!

Mökki- ja vaunupaikkojen varaukset: https://vantaanjhl865.jhlyhdistys.fi/mokit

Ilmoittautumiset joko mökkijaoston vetäjälle 
Marko Heinoselle p. 040 523 9883, tai yhdis-
tyksen sähköpostiin vantaanjhl@gmail.com.
 
Talkoissa mökit ja kesäkeittiö valmistellaan 
talvikuntoon, järvivesipumput otetaan käy-
töstä pois, alueen yleistä siivousta ja huoltoa 
yms. Talkoomatkat kimppakyydeillä korva-
taan, ruoat ja majoittuminen viikonlopun 
aikana mahdollista mökkeihin.

Tervetuloa mukaan! 
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Loppuvuoden kokous päivämäärät 
ovat: 4.9, 30.10, 20.11, 

sekä 11.12. 

Esityslista kokoukselle menee 
viikkoa ennen kiinni.

Huom! 
Jäsenkokous (syyskokous) pidetään
27.11.18, paikka vielä avoin. Käsittelyssä 
mm. sääntömääräiset asiat sekä 
täydennämme hallituksen 
toimihenkilömäärää.

Vantaan JHL 865 ry hallitus

865

Vantaan JHL 865 ry
Tikkuraitti 11 A 10, 3 krs. 
01300 Vantaa
vantaanjhl@gmail.com
www.vantaanjhl865.jhlyhdistys.fi

Nina Uskola
puheenjohtaja  
nina.uskola@gmail.com
0400 399 344 

Anneli Outinen
varapuheenjohtaja  
mirja.outinen@gmail.com
050 302 8463

Marko Heinonen
pj.vantaanjhl@gmail.com
040 5239883

Riitta Hienonen
riihanneli@gmail.com  

Riitta Laitinen
taloudenhoitaja  
riitta.vantaanjhl@gmail.com
040 5111 903

Jonas Mäntynen
jäsenasioidenhoitaja   
jonas_744@hotmail.com 

Pertti Nieminen
jäsenasioidenhoitaja  
pertti.vantaanjhl@gmail.com

Eija Räsänen
eija.vantaanjhl@gmail.com

Niina Valkeapää
niina_valkeapaa@luukku.com

Varajäsenet    

Nora Cedergren  
nora.loman@luukku.com

Milja Herranen  
milja.herranen@hotmail.fi

Sirkka-Liisa Kähärä  
sikukahara@gmail.com


