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Uutena puheenjohtajana toivotan 
jäsenillemme aurinkoista vuotta ja 
jaksamista uusien asioiden sekä muu-
toksien juurella. Paljon on tapahtunut 
Vantaalla jo tämänkin vuoden alusta. 
Tulossa organisaatiomuutoksena 
Uusi Vantaa. 

Epävarmuus siitä kuinka töissä 
jaksaa ja kuinka työn uudistuminen 
omassa työssä käy, sen miettimi-
nen vie voimavaroja työntekijöiltä. 
Vantaan JHL 865 ry:n päätoimiset 
luottamusmiehet ja työsuojeluval-
tuutetut auttavat meitä selviämään 
jaksamisessa työpaikoilla, jotta tämä 
toteutuisi niin siinä tarvitsemme teitä 
jäsenet. Yhdessä jaksamme muuttaa 
asioita olemalla mukana tulevaisuu-
den muutoksille, olemmeko valmiina? 
Tarvitsemme jäseniämme siihen, että 
yhdistyksessämme olisi voimaa toi-
mia muutoksien edessä. Viime syksyä 
voimme muistella monista lakoista, 
joista saimme tuntumaa siitä mitä 
tämä vuosi saattaa tuoda tullessaan. 
Yhdessä muiden järjestöjen kanssa 
toivomme saavamme aikaan suun-
nanmuutosta työmarkkinoilla. 

Nyt jäsenet, tarvitsemme yh-
teistä voimannäyttöä, että saamme 
yhteiskuntamme laivan käännettyä 

parempaan suuntaan. Kunta-alalla 
tarvitsemme muutokseen tukea uu-
sien toimintatapojen murroksessa! 
Eduskuntavaalit ovat ovella, voimme 
käyttää oikeutta äänestää ja määri-
tellä hallituksen suuntaa Suomessa. 
Kuinka toimimme? Äänestämällä 
14.4.2019 eduskuntavaalissa, ”pal-
kalla on tultava toimeen” kuten yh-
distyksemme ehdokkaan Sirkka-Liisa 
Kähärän ”slogan” sanoo. 

Tuleva vuosi tuo uusia mahdolli-
suuksia olla mukana yhdistystoimin-
nassa. Syksyllä on Vantaan JHL 865 
ry:n luottamusmiesvaalit, kaikki kiin-
nostuneet asettukaa ehdolle. Yhdis-
tyksemme tarvitsee uusia toimijoita 
ja kevätkokouksessa on mahdollisuus 
tulla mukaan Vantaan JHL 865 ry:n 
hallitukseen, kun täydennämme sitä. 
Seuraavan kerran, kun tapaamme 
kevätkokouksessa 2019 tiedämme, 
onko Suomen hallitus toivotunlainen 
ja kohtelee kaikkia Suomessa asuvia 
saman arvoisena.

Kevätterveisin,
 

Anneli Outinen
Vantaan JHL 865 ry puheenjohtaja

Puheenjohtajan terveiset

VANTAAN

865 ry
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PALKALLA ON 
PÄRJÄTTÄVÄ
Karut kertomukset suomalaisesta 
köyhyydestä, syrjäytymisestä ja 
toivottomuudesta nousevat yhä 
useammin esille. Hyvä, että taval-
listen ihmisten tarinat tulee julki, 
sillä kasvavaan vääryyteen olisi 
pitänyt reagoida jo aikoja sitten.

Pidän järkyttävänä sitä, ettei koulu-
tus ja kokoaikainen työ enää takaa 
elämiseen riittävää palkkaa. Yhä 
useammin köyhä voi olla ihan taval-
linen kokoaikaisesti palkkatyössä 
käyvä työntekijä, jonka matala tulo-
taso ei yksinkertaisesti riitä elämisen 
kustannuksiin: asumiseen, ruokaan, 
arjen tarvikkeisiin tai harrastuksiin. 
Pesukoneen rikkoutuminen voi ai-
heuttaa talouden romahduksen. Yhä 
useammin työntekijät joutuvat ah-
dinkonsa helpottamiseksi hakemaan 
asumistukea tai täydentävää toi-
meentulotukea. Ilmiö on olemassa 
etenkin kasvavilla kaupunkialueilla, 
missä työmatkat ja asuminen vie-
vät suurimman osan tuloista. Tämä 

epäkohta vaatii korjaamista!
Syyllisiä työntekijöiden palkka-

työköyhyyteen ei tarvitse kaukaa 
etsiä. Ammattitaitoisten työnte-
kijöiden ahdinkoon on syynä niin 
julkinen kuin yksityinenkin työnan-
taja hakiessaan nopeita pikavoittoja 
palkkakustannuksista säästämällä. 
Sen lisäksi, että työntekijöille mak-
setaan liian vähän palkkaa, myös 
työntekijämäärät ovat pienentyneet. 
Raskasta työtä tehdään pienellä pal-
kalla ja vähäisillä resursseilla. Ei ole 
ihme, miksi nuoret ovat haluttomia 
hakeutumaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammatteihin tai pal-
velualoille, joissa lähtöpalkat työn 
vaativuuteen nähden ovat heikot. 
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Jo riittää kikyt ja muut 
heikennykset! 

Jos palkalla ei pärjää eikä tulot riitä 
elämiseen, on meidän huolehdit-
tava siitä, että yhteiskunnan eri-
laiset tukimuodot toimivat yhteen 
saumattomasti. Niiden tulee pal-
vella ihmisiä ennaltaehkäisevästi 
ja kohdistua tasavertaisesti sekä 
oikeudenmukaisesti. Yhteiskunnan 
turvaverkon pitää kannatella jo-
kaista apua tarvitsevaa. 

Sipilän hallituksen ajama kova 
oikeistolainen politiikka on mu-
rentanut tätä ihmisten elämän 
turvaverkkoa ja suomalaisen hy-
vinvoinnin perustuksia. Me, työn- 
tekijät, olemme joutuneet maksu-
naisiksi ja -miehiksi, kohdanneet 
sanelua, pakottamista ja joutuneet 
nielemään heikennyksiä työnteki-
jöiden asemaan niin kilpailukyky-
sopimuksen, aktiivimallin kuin jo 
melkein irtisanomislainkin osalta. 
Leikkaukset koulutukseen, halli-
tuksen uskomaton SOTE-sähläily ja 
uudistamatta jääneet perhevapaat 
ovat syitä, miksi nyt tarvitaan muu-
tosta. 

Mielestäni ei ole oikein, että 
maan hallitus on syyllistänyt 
työntekijät ja työttömät siitä, että 
Suomessa on työttömyyttä tai 

valtionvelkaa. Samaan aikaan se 
on määrännyt työantajamaksuja 
työntekijöiden maksettavaksi ja 
ohjannut suurituloisille verohelpo-
tuksia. Tämä ei ole reilua. Nyt riit-
tää, oletko samaa mieltä kanssani?

Muutos on mahdollista, tarvitaan 
vain ääni

Eduskuntavaaleissa meillä, JHL:n 
jäsenillä, on tilaisuus olla tekemässä 
muutosta. Me voimme äänestää eh-
dokasta, joka haluaa huolehtia työn-
tekijöistä, edistää reilua työelämää, 
laadukasta koulutusta ja varmistaa 
oikeudenmukaisen palkkauksen to-
teutumisen esimerkiksi korjaamalla 
nollatuntisopimuksiin liittyvän 
lainsäädännön. Nyt on hallituksen 
vaihdon aika, nyt on sanelun loppu-
misen aika, nyt on uuden yhteistyön 
aika, jossa jokaisella on tasa-arvoi-
set mahdollisuudet oikeudenmukai-
seen elämään.

Siksi, äänestä eduskuntavaa-
leissa!

Sirkka-Liisa ”Siku” Kähärä
JHL:n edustajiston puheenjohtaja
suunnittelija, sairaanhoitaja (AMK)
kaupunginvaltuutettu (SDP) ja 
eduskuntavaaliehdokas, Vantaa
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Vuosi 2019 lähti vauhdikkaasti 
liikkeelle, lunta ja pakkastakin on 
eteläinen Suomi saanut oikein kii-
tettävästi. Suuret kiitokset saa ko-
tikaupunki Vantaan latukoneiden 
kuljettajat. Ulkoilumahdollisuudet 
ovat olleet mitä loistavimmat koko 
alkuvuoden ja ladut loistokunnossa.

Tammikuun aikana kirjoitin 
Vantaan JHL:n edunvalvonnan toi-
mintakertomukseen seuraavaa: 
”Vuosi 2018 jää monelle jäsenelle 
mieleen työtaistelutoimenpiteistä, 
joilla oli vaikutusta myös Vantaan 
JHL ry:n jäsenille alkuvuodesta sekä 
loppuvuodesta.” Mielestäni Ay-liike 
ja JHL palasi juurilleen, haimme 
solidaarisuutta ja vauhditimme toi-
millamme työehtosopimusneuvot-
teluja sekä harjoitimme näyttävällä 
tavalla yhteiskuntavaikuttamista. 

Vuosi takaperin hyväksyttiin 
myös kuntapuolen uudet työehto-
sopimukset. Sopimukseenhan 
kuului 1.5.18 yleiskorotus, sekä 
paikallinen järjestelyerä 1.1.2019. 
Nuo neuvottelut aloitettiin jo hy-
vissä ajoin viime vuonna, tulos 
ei varmaan kaikkia jäseniämme 
miellyttänyt. Neuvottelutulos oli 
kompromissi, jolloin jouduttiin ar-
vioimaan kokonaistulosta. Jollei 
yksimielisyyteen olisi päästy, olisi 
annettu työnantajalle päätösvalta 
kuinka neuvoteltavissa oleva raha 
käytetään. Tämän vuoden tammi-
kuussa maksettiin tuloksellisuuteen 
perustuva kertaerä niille työnteki-
jöille kuntapuolella, jotka täyttivät 
määrätyt kriteerit. Vielä tälle 2  v 
2  kk kestävälle sopimuskaudelle 
on tulossa yksi yleiskorotus. Se tu-

Päätoimisen
   luottamusmiehen

terveiset!
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lee maksuun 1.4.2019, jolloin teh-
täväkohtaisia palkkoja korotetaan 
1.0  % ja palkkausluvun 11§:n hen-
kilökohtaista lisää korotetaan myös 
1.0 %:lla.

 
Alkuvuodesta on tuntunut, ettei 
media löydä mitään positiivista 
uutista. Negatiivisia uutisia sitä-
kin enemmän, valitettavasti van-
hustenhoito on ollut otsikoissa ja 
varhaiskasvatuskin on kyllä saanut 
osansa. Nuo ilmiöt ovat tulleet pää-
sääntöisesti yksityiseltä sektorilta… 
Mutta, mutta kukas sen kilpailu-
tuksen ja laadun valvonnan oikein 
hoitaa, kunnat ja kukas ne suunnat 
esimerkiksi kilpailutuksille antaa, 
poliitikot. Liitomme JHL on ollut jo 
pitkään huolissaan vanhustenhoi-
don tilasta sekä työturvallisuudesta. 
Hoitajamitoituksen kirjaamista la-
kiin on vaadittu ja päätöksentekijöi-
hin vaikutettu.

Sote- ja maakuntauudistus ei ole 
edennyt vähään aikaan ollenkaan ja 
eduskunnalta tuntuu aika loppuvan 
lakivalmistelujen osalta. Tätä kir-
joittaessani ollaan viikolla 7. Taisi 
olla toinen iltapäivälehdistä, jossa 
oli kuvan alla teksti ”järkälemäiset 
paperipinot symbolisoivat sote-uu-
distuksen käsittelyn tilaa ajan valu-
essa vaalikauden tiimalasissa kohti 

loppuaan.”  Suuri kysymys on, saako 
perustuslakivaliokunta valmiiksi 
sote-uudistusta koskevaa lausun-
toaan ajoissa, kun nykyisellä edus-
kunnalla on enää muutama viikko 
aikaa tehdä päätöksiä. Elämme siis 
jännittäviä aikoja. Olipa päätös sit-
ten mikä tahansa, sen jälkeen tiede-
tään vasta askelmerkit. Päätös tulee 
vaikuttamaan siihen, miten tulevai-
suudessa sote-palveluja tuotetaan 
ja miten jäsenten edunvalvonta tul-
laan järjestämään.

Huhtikuun puolessa välissä ratkeaa, 
ketkä edustavat meitä Arkadian-
mäellä seuraavat neljä vuotta. Tuo 
päivä on meille suomalaisille pal-
kansaajille ja työntekijöille tärkeä. 
Eduskunnassa päätetään millaiset 
lait ohjaavat suomalaista työelämää 
tulevaisuudessa. Kansanedustajat 
myös päättävät, kuinka paljon jul-
kisiin palveluihin laitetaan rahaa. 
Se on meille julkisten palvelujen 
tekijöille äärettömän tärkeää. JHL 
tavoitteena on, että eduskuntaan 
valitaan päättäjiä, jotka suhtautuvat 
myönteisesti suomalaisiin palkan-
saajiin ja kannattavat pohjoismaista 
hyvinvointivaltiota. Meillä kaik-
kien pitää saada hyvää hoitoa tai 
tarpeeksi koulutusta riippumatta 
varallisuudesta. Työelämässä pitää 
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pelata reiluilla säännöillä ja yhteis-
kunnan pitää tukea silloin, kun 
työtä ei ole tarjolla. Reiluuden ja oi-
keudenmukaisuuden puolesta näy-
timme mieltämme vuosi takaperin. 
Suomalainen yhteiskunta perus-
tuu demokratiaan ja siihen kuuluu 
myös äänestysoikeus. Nyt on näy-
tön paikka meillä, haluammeko olla 
mukana ottamassa vastaan saman-
laisia heikennyksiä kuin vuosina 
2015–2018 on mm. tehty; lomara-
hoja leikattiin, työssäoloehtoa kiris-
tetty, lähes kaikkia Kelan etuuksia 
leikattu, koeaikaa pidennetty, vuo-
sityöaikapidennys yms.

Olen vuodesta 2006 toiminut pää-
toimisena luottamusmiehenä ja 
tänä 13 vuoden aikana Vantaalla on 
uudistettu monelta osin kaupungin 
organisaatioita. On ollut kaupungin 
strategian uudistamista ja talous ja 
velkaohjelmaa, eletty niukkuuden 
vuosia ja haasteet ovat herättäneet 
ristiriitaisia tunteita. Meillä on to-
tuttu pärjäämään niukoilla resurs-
seilla, jolloin on ollut pakko kehittää 
omaa toimintaa. Työnantajalle kuu-
luu kiitos kuitenkin siitä, ettei ta-
loudellisesti  vaikeina aikoina ole 
palattu 90-luvun virheisiin, jolloin 
henkilöstöä irtisanottiin ja lomau-

tettiin. Nyt suunnitteilla olevan 
Vantaan organisaatiouudistuksen 
taustalla on poliittinen tahto, tuo 
tahto on kirjattu valtuustokauden 
strategiassa sekä valtuustoryhmien 
talouspainotuksissa kuluvalle kau-
delle. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimiala ei kuulu tällä hetkellä tuo-
hon organisaatio uudistukseen. 

Toivon kaikille jäsenille mukaa ke-
vättalven jatkoa ja voimia tuleviin 
muutoksiin. 

Käytetään yleistä ja yhtenäistä 
äänioikeutta, jonka saimme vuonna 
1906. Tiesitkös, että sitä ennen suu-
rimmalla osalla miehiä sitä ei ollut 
ja samalla Suomen naiset saivat 
äänioikeuden ensimmäisenä Eu-
roopassa ja kolmantena koko maail-
massa.

Toivottaapi
Kaija Talonpoika
päätoiminen luottamusmies
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KUTSU
VANTAAN JHL RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN 
KEVÄTKOKOUKSEEN

Tiistaina 16.4.2019 klo 18.00–20.00 
Peltolantie 2 D 4. krs 01300 VANTAA (sosterin saunatila)

Esille tulevat asiat:
• Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
• Toiminnantarkastajien lausunto
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja  

hallituksen vastuuvapaudesta
• Hallituksen täydentäminen
• Luottamusmies- ja työsuojeluvaalit syksyllä 2019
• Pyhärannan tilanne ja Pyhärannan kiinteistön  

toimintabudjetin korotus vuodelle 2019
• Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat
• 30-v. muistaminen

Kahvitarjoilu klo 17.30–18.00
Vantaan JHL ry hallitus

KUTSU
VANTAAN JHL RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN 
SYYSKOKOUKSEEN

Tiistaina 26.11.2019 klo 18.00–20.00 
Peltolantie 2 D 4. krs 01300 VANTAA (sosterin saunatila)

Esille tulevat asiat:

• Sääntömääräiset asiat

Kahvitarjoilu klo 17.30–18.00
Vantaan JHL ry hallitus



10

Jaostoilla on merkittävä rooli jäsentensä työsuhteisiin  
liittyvissä asioissa ja paikallisen luottamusmiehen  

tukena edunvalvontatyössä.

Jaostot
Ammattialatoiminta

Päiväkodeissa 
työskentelevien jaosto

Päiväkodeissa työskentelevien ja-
osto kokoontuu seuraavan kerran 
11.4.19 Klo 17.30 yhdistyksen toimi-
tilalla. Suunnitellaan kevään tapaa-
misia ja keskustellaan työelämään ja 
edunvalvontaan liittyvistä asioista. 
Tervetuloa mukaan!

Terveisin: Varhaiskasvatuksen 
jaoston vetäjä Nora Cèdegren. Mi-
nut tavoittaa @-postitse n.loman@
luukku.com.

Koulunkäyntiavustajat ja 
Oppilashoitajat
Mitä työpaikallesi kuuluu? Terve-
tuloa keskustelemaan kanssamme 
yhdistyksen toimitilalle 9.4.19 klo 
16.30. Tervetuloa runsain joukoin 
paikalle, olemme Jounin kanssa pai-
kalla, nähdään silloin. 

PLM Raija Öhman ja vara PLM  
Jouni Koivisto.

Perhepäivähoitajien jaosto ja 
ryhmäperhepäivähoitajat

Kokoukset vuonna 2019 klo 17.30: 
8.4., 3.6., 2.9., 28.10. ja 9.12. Jaosto 
kokoontuu Vantaan JHL:n toimiti-
lalla.

Jaoston vetäjä: Riitta Laitinen 
riitta.vantaanjhl@gmail.com, p. 040 
5111 903, 16.30 jälkeen. Tervetuloa!

Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto kokoontuu seuraa-
van kerran 10.3.19 klo 13.00 toimiti-
lalla. Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Jaoston vetäjänä toimii Pirkko 
”Pipa” Piisku, pipa.piisku@gmail.com.

Jaostossa toimitaan aktiivisesti 
vapaa-ajan ja virkistyksen parissa. 
Käymme mm. teatterissa ja eri-
laisilla retkillä. Jos haluat sähkö-
postilistallemme, ilmoita tietosi 
laittamalla sähköpostiosoitteesi: 
holopainen.maire@gmail.com.
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Vantti
Vantissa työskentelevien jäsen-
temme jaoston kokoukset vuonna 
2019: 21.3., 25.4., 16.5., 19.9. ja 24.10.
Vantaan JHL:n toimitilalla, klo 17.00.

Jaoston vetäjä: pääluottamusmies 
Riitta Hienonen, Vantaan Tilapalve-
lut Vantti Oy. Puh. 040 7638 038 klo 
7.00–15.15 välisenä aikana. Sähkö-
posti: riitta.hienonen@vantti.fi.

Mukana jaostossa myös työsuo-
jeluvaltuutettu Niina Valkeapää.  
p. 040 767 0222 klo 7.00–15.15 väli-
senä aikana. Sähköposti: niina.val-
keapää@vantti.fi.

Edunvalvontajaosto
Edunvalvontajaosto vahvistaa 
vuonna 2019 edunvalvontaketjun 
toimivuutta kaikissa tilanteissa, 
sekä auttaa yhdistystä kehittämään 
toimintaansa liiton tavoitteiden 
suuntaisesti. Tukea ja ohjausta an-
tavat tarvittaessa aluetoimitsijat 
Tiina Sulin ja Merja Ruotsalainen. 

Vuoden 2019 jaostotapaamiset 
klo 17.00: 25.3., 29.4., 27.5., 26.8., 
23.9., 21.10., 11.11. ja 2.12.

Edunvalvontajaoston kokouksiin 
ovat tervetulleita kaikki: pääluot-
tamusmiehet, luottamusmiehet, 
työsuojeluvaltuutetut sekä kaikki 
edellä mainittujen varahenkilöt.

Toimitila, Tikkuraitti 11 A 10, 3.krs, 01300 Vantaa (Tokmannin yläkerta). 

https://vantaanjhl865.jhlyhdistys.fi/jaostot-ammattialatoiminta 

www.facebook.com/VantaanJHL 
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• Sosterin ruokapalveluvastaavat  
to 7.3.19 klo 17.00. 

• Erityisasuminen ja Vantaan 
sairaala to 14.3.19 klo 17.00.

• Aikuissosiaalityö 
ti 19.3.2019 klo 16.00.

• Kotona asumisen tuen koti-
hoito ja toimintakeskukset 
ke 20.3.19 klo 17.00.

• Psykososiaalisen palvelun  
henkilöstö ke 10.4.19 klo 17.00.

• Lastensuojelun työntekijäryh-
mät ti 16.4.19 klo 17.00.

Tervetuloa kyselemään, keskuste-
lemaan ja vaikuttamaan ammat-
tialaasi koskeviin ajankohtaisiin 
asioihin.

Terveisin: Kaija Talonpoika, sos-
terin päätoiminenluottamusmies, 
p. 040 541 6289, kaija.talonpoika@
vantaa.fi ja Nina Uskola, Kaijan I va-
raluottamusmies ja perhepalvelui-
den luottamusmies, p. 040 510 0108 
nina.uskola@gmail.com.

Sosterin ammattialaillat keväällä 2019

Muutos koskee raitiolinjoja 1, 6, 6T, 7 
ja 8. Raitioliikenne poistuu Sörnäisistä 
4.3.2019, kun Hämeentien uudistamiseen 
tähtäävä työmaa käynnistyy. Työmaan 
myötä raitioliikenne ohjataan Sörnäisten 
ohi Kallion ja Sturenkadun kautta.

HSL tiedottaa: www.hsl.fi/liikennetiedotteet/2019/

hameentien-uudistaminen-alkaa-432019-raitiolii-

kenne-poistuu-tyomaan-tielta

JHL-opistolle saapuminen: www.jhl.fi/jhl/jhl-

opisto/opiston-sijainti 

MATKUSTUS JHL-OPISTOLLE 4.3.19 JÄLKEEN
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Luottamusmies edustaa työpaikalla JHL:ää ja siihen kuuluvia työn-
tekijöitä. Luottamusmiehet ovat JHL:n edunvalvonnan kannalta erittäin 
merkittävässä asemassa. He valvovat, että työpaikalla noudatetaan JHL:n 
tärkeintä jäsenetua – työehtosopimusta. Häneltä jäsenet saavat apua ja neu-
voja työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Tulisiko sinusta hyvä luottamusmies
• Tunnetko hyvin työpaikkasi arjen?
• Haluatko kuunnella työkavereidesi näkemyksiä?
• Haluatko edustaa työntekijöitä ja tukea heitä?
• Haluatko neuvoa ja auttaa työsuhdeasioissa?
• Haluatko kehittää työpaikkasi asioita?
• Haluatko toimia tiedonvälittäjänä? 

Kysy työpaikkasi luottamusmiesvalinnoista omalta yhdistykseltäsi  

ja seuraa yhdistyksesi kotisivuja ja Facebook-ryhmää. 

LUOTTAMUSMIESVAALIT
Tänä syksynä käydään taas

www.jhl.fi/
jasenyys/
palvelut/

luottamusmies 
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Työtapaturman sattuessa
Ilmoita asiasta esimiehellesi mah-
dollisimman pian.

Tee ilmoitus työturvallisuus-
järjestelmä TUTKAssa. Mikäli et 
pääse tekemään ilmoitusta itse, voi 
esimies täyttää ilmoituksen ilmoit-
tamiesi tietojen pohjalta.

Tapahtumakuvaukseen on tär-
keää kirjata tiiviisti mitä tapahtui, 
mitä työtä olit tekemässä, mikä ai-
heutti vamman, mitä poikkeavaa 
tapahtui. Kohtaan ”Tapahtumaku-
vaus” ei tule kirjata nimeä tai muita 
yksilöiviä henkilötietoja. Hoitoa tai 
tutkimusta vaativassa tapaturmassa 
hakeudu lääkärin hoidettavaksi. 

Tulosta TUTKAsta vakuutusto-
distus ja ota se mukaan lääkäriin. 
Tulostus onnistuu samalla kun lä-
hetät ilmoituksen esimiehelle. Kii-
reellisissä tilanteissa voit hakeutua 
hoitoon ennen työtapaturmailmoi-
tuksen tekemistä.

Tee ilmoitus TUTKAan vaikka 

tapaturma ei vaatisi lääkärin tutki-
musta tai hoitoa.

Lakisääteinen tapaturmava-
kuutus koskee kaupunkiin työ- tai 
virkasuhteessa olevia työntekijöitä 
sekä perhehoitajalain mukaisia per-
hehoitajia. 

Esimies: Käsittele TUTKAn työ-
tapaturmailmoitus ja hoitoa vaati-
vissa tapaturmissa tallenna ja lähetä 
ilmoitus vakuutusyhtiöön. Ilman 
esimiehen käsittelyä ilmoitus ei 
mene vakuutusyhtiölle. Ilmoitus tu-
lee käsitellä mahdollisimman pian, 
viimeistään 10 arkipäivän kuluessa 
tapaturman sattumisesta. Pohdi 
yhdessä työntekijän/työyhteisön 
kanssa miten työturvallisuutta voi-
daan kehittää, jotta vastaava tilanne 
vältetään jatkossa. 

Hoitoon hakeutuminen
Vakavissa ja kiireellisissä tapatur-
matilanteissa apua saa yleisestä 
hätänumerosta 112. Lievimmissä 

NÄIN TEET 
TAPATURMAILMOITUKSEN
Vuoden 2019 alusta lähtien Vantaan kaupungin 
tapaturmavakuutusyhtiö on LähiTapiola.
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tapaturmissa voi hakeutua hoitoon 
parhaiten soveltuvaan hoitopaik-
kaan. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan 
yhteistyölääkäriketjuja ovat Mehi-
läinen ja Pihlajalinna. Mikäli on epä-
selvää, oliko kyse työtapaturmasta 
vai aiemman vaivan ärtymisestä 
(esimerkiksi aiemman selkäsäryn 
paheneminen tai akillesjänteen ki-
peytyminen ilman ulkoista, äkillistä 
iskua), suositeltavaa on hakeutua 
hoitoon joko työterveyshuoltoon tai 
terveysasemalle. 

TUTKAsta voit tulostaa itsellesi 
vakuutustodistuksen tapaturma-
ilmoituksen täyttämisen jälkeen, 
samalla kun lähetät ilmoituksen 
esimiehellesi. Vakuutustodistus hel-
pottaa korvauskäsittelyä. 

Kiireellistä hoitoa edellyttävissä 
tilanteissa vakuutustodistuksen 
tulostaminen ei ole välttämätöntä, 
riittää, että ilmoitat työskenteleväsi 
Vantaan kaupungilla ja että vakuu-
tusyhtiö on LähiTapiola. Tapatur-
mailmoitus tulee kuitenkin täyttää 
sitten, kun se on mahdollista (esi-
mies voi myös täyttää ilmoituksen 
yhteistyössä kanssasi).

Vaikka tapaturma ei aiheuta vä-
litöntä hoidontarvetta, kannattaa 
tapahtuma kirjata TUTKAan. Jos 
vamma ei hoidu omahoidolla, niin 
lääkäriin on syytä hakeutua viikon 
sisällä tapahtuneesta. Ennen eri-
koistutkimuksia kuten magneetti-
tutkimus tulee vakuutusyhtiöltä aina 
pyytää maksusitoumus, jotta ei tule 
epäselvyyttä kustannusten maksa-
jasta. Hammasvammoista on aina en-
nen hoitoon ryhtymistä lähetettävä 
vakuutusyhtiölle hyväksyttäväksi 
hoitoehdotus ja kustannusarvio.

Lääkärinlausunto tarvitaan aina 
tapaturman aiheuttaessa korvatta-
vaa työkyvyttömyyttä.

Mikäli maksat itse työtapatur-
maan liittyviä hoitokustannuksia, 
muista säilyttää kuitit.

Henkilöstöpalvelut-yksikkö pal-
velee esimiehiä poissaolo tietojen 
ja tapaturmailmoituksen vastaan-
otossa, tietojen oikeellisuuden ja 
palkkavaikutuksen tarkastamisessa, 
tapaturmailmoituksen täydentä-
misessä ja palkkatietojen ilmoit-
tamisessa vakuutusyhtiölle sekä 
päivärahojen tulouttamisessa.

Toimialojen työsuojeluvaltuutetut, jotka edustavat työntekijöitä ja toimihenkilöitä 

työsuojeluasioissa: https://vantaanjhl865.jhlyhdistys.fi/tyosuojelu 
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Jäsenasiat www.jhl.fi

JHL:n jäsenpalvelu palvelee jäseniä ja 
yhdistyksiä kaikissa jäsenyyteen liit-
tyvissä asioissa. JHL:n jäsen palvelun 
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 käyttäjätunnuksillasi 
www.jhl.f i/jasenyys/jasenyyden-
hoito/jasenpalvelu-24h. Jäsennume-
rosi on käyttäjätunnuksesi palveluun. 
Salasana ensimmäistä kertaa kir-
jautuessa on henkilötunnus (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 jäsenasioiden-
hoitajalle: Jonas Mäntynen, 
jonas_744@hotmail.com 

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



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. 040 541 6289
 
I varaluottamusmies  
Nina Uskola  
puh. 040 510 0108
 
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

Varaluottamusmies/Sivi/
nuorisopalvelut 
Kari Järvinen

Luottamusmies/Sivi/
kirjasto- ja tietopalvelut
Anneli Outinen 
puh. 0400 399 344
 
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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Näe Pandat Ähtärissä ja tee edulli-
sia ostoksia Suomen suurimmassa 
Kyläkaupassa Veljekset Keskisellä 
Tuurissa. Matkan varrella muuta-
kin mukavaa nähtävää.

Lähtö lauantaina 8. kesäkuuta kello 
7.30 Tikkurilasta ja 8.00 Martin-
laaksosta. Matkamme kulkee reit-
tiä Hämeenlinna–Pälkäne, jossa 
kahvittelutauko ABC Aapiskukossa, 
jonka jälkeen jatkamme matkaa Ori-
vesi–Ruovesi–Virrat.

Matkan varrella ohitamme kuu-
luisat Torisevan rotkojärvet, jotka 
ovat tunnettuja syvyydestään ja 
jylhien kallioiden tavoin äkkijyr-
kistä rannoistaan. Ruokailemme 

Virroilla, noin kello 12.30 Ravintola 
Mikontalossa, Herrasen saaaren Pe-
rinnekylän alueella. 

Ruokailun jälkeen siirrymme ho-
telli Mesikämmeneen, jossa majoitus 
kahden hengen hotellihuoneisiin. 

Ähtärissä menemme Ähtäri Zoo 
Eläinpuistoon. Päivän päätteeksi 
rentoudumme Mesikämmenen kyl-
pyläosastolla. Kylpylässä rentoutu-
misen jälkeen yhteinen illanvietto 
n. klo 20.00 alkaen sekä päivällinen.  

Sunnuntaiaamulla 9. kesäkuuta 
meitä odottaa hotellin runsas aa-
mupala, joka tarjoillaan kello 7–11 
välisenä aikana. 

Bussimme lähtee kello 11.30 Ky-
läkauppa Keskiselle Tuuriin, jossa 

Kesäretki
Etelä-Pohjanmaalle 8.–9.6.2019
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meillä on 4 tuntia vapaata aikaa ja 
tutustumista kauppakylän laajaan 
tarjontaan. Lounaan syömme kello 
15.00 Tuurin Onnenkivi ravinto-
lassa. Paluumatka kotiin alkaa kello 
16.00. Kahvitauko matkalla. 

Ajamme reittiä Alavus–Virrat–
Kuru–Nokia–Tampere–Hämeenlinna. 
Vantaalle saavumme n. kello 20–21. 

Ilmoittautuminen kesäretkelle 
15.4.–6.5.19 yhdistyksen kotisivun 
ilmoittautumislomakkeella. Mu-
kaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautu-
nutta, omavastuuosuus 100€/jäsen. 
Omavastuuosuuksien maksu toimi-
tilalla 14.5.2019 klo 17.30–19.00.

Etusijalla ensi kertaa yhdistyk-
sen retkelle osallistuvat.

Linnanmäki rannekkeiden 
(318 kpl) varaukset kotisivulla 
olevalla lomakkeella 25.3.–

6.4.19. Lomake sulkeutuu 
aiemmin jos liput on myyty.

Lippuja voi varata 4 kpl/
Vantaan JHL 865 ry:n jäsen. 

Mukana herkkulippu, jolla voi 
valita yhden seuraavista:

Softiksen
Hattaran

Kolme metrilakua
Hilejuoman

Pienet popcornit.

Ranneke + herkkulippu 
(yht. 30€ kpl) lunastetaan ja 

maksetaan toimitilalla 17.4.19 
klo 17.30–19.00. 

Lomake: https://vantaanjhl865.

jhlyhdistys.fi

LINTSILLE
Lue retkestä lisää yhdistyksen kotisivulta.

TIM
O

 AH
O

PELTO



Kokous päivämäärät 2019
2.4. / 7.5. / 4.6. / 6.8. 

3.9. / 1.10. / 19.11. / 10.12.
klo 17.15 

Kokoukset

Vantaan JHL 865 ry hallitus

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

Anneli Outinen
puheenjohtaja   
vantaanjhl@gmail.com 
p. 0400 399 344

Elf Seppo                                    
seppo_elf@luukku.com 

Heinonen Marko                         
pj.vantaanjhl@gmail.com 

Herranen Milja                            
milja.herranen@gmail.com 

Hiltunen Marjo                            
marjo.hiltu@gmail.com 

Laitinen Riitta
taloudenhoitaja   
riitta.vantaanjhl@gmail.com 

Mykkänen Tarja
sihteeri            
tarja.mykkanen4@gmail.com 

Mäntynen Jonas
jäsenasioidenhoitaja   
jonas_744@hotmail.com 

Uskola Nina
kotisivut ja Facebook   
nina.uskola@gmail.com 

Vänttinen Jari
varapuheenjohtaja    
jari.vantt@gmail.com  

Hallituksen varajäsenet

Kähärä Sirkka-Liisa  
sikukahara@gmail.com 

Talonpoika Pauliina   
ptalonpoika@gmail.com 

Huuskonen Sanna    
sanna.huuskonen@
gmail.com 

Muraja Marko           
marko.muraja1@gmail.com  

Kokouksen esityslista 
menee viikkoa ennen kiinni.

VANTAAN

865 ry


