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MISTÄ TIETOA
Yhdistyksemme kotisivut ovat osoitteessa
https://jhl466.jhlyhdistys.fi

Länsi-Saimaan JHL ry (JHL 466)
J Ä S E N T I E D O T E Maaliskuu 2020
Hyvä jäsen!
Tämä on ammattiyhdistyksesi jäsentiedote. Siihen
tutustuminen vie aikaa vain muutaman minuutin.
Vuosi 2020 on yhdistyksemme 51. toimintavuosi.
Yhdistyksemme toiminta-aluetta ovat Lemi, Luumäki ja
Savitaipale.
Yhdistyksemme jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa
yhteensä 171, joista naisia on 143 ja miehiä 28.
Yhdistyksemme jäsenistä vapaajäseniä on 13,
eläkeläisiä 20, opiskelijajäseniä 1, liiton ja tk:n
jäsen.minimijm 1 ja liiton ja tk:n jäseniä on 136
Eniten on yli 60 vuotiaita (68), seuraavaksi eninten 5059 vuotiaita (43), seuraavaksi 40-49 vuotiaita (36), 3039 vuotiaita (17) ja 20-29 vuotiaita (7).
Suurimmat työnantajat olivat vuonna 2019
Savitaipaleen kunta (44), Luumäen kunta (32), ja
Lemin kunta (32).
Ammattiryhmät ovat mm. koulunkäynninohjaajat,
siistijät, perhe- tai ryhmäperhepäivähoitajat,
ruokapalvelu työntekijät, lähihoitajat, kokit,
lastenhoitajat sekä lastenkodinhoitajat.
Kilpailukykysopimus eli kiky sopimus vei vuonna 2018
kunta-alan työntekijöiltä osan loma-rahoista sekä
pidensi vuosityöaikaa.
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa
1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskausi on 26 kuukautta.
JHL käy sopimusneuvottelut työ- ja
virkaehtosopimuksista vuoden 2020 tammi–
maaliskuussa.
JHL:n neuvottelutavoitteena ovat kunnolliset
palkankorotukset, kiky-tuntien poisto ja
työhyvinvoinnin kehittäminen.

Käy tutustumassa!
Syyskokouksemme päätöksen mukaisesti LänsiSaimaan Sanomat -lehdessä tai Luumäen Lehdessä tai
Motiivi-jäsenlehdessä julkaistaan tapahtumailmoitukset ja kutsut yleisiin kokouksiin.
MOTIIVI –jäsenlehdessä on myös paljon muuta
jäsenyyteen ja sen hoitamiseen liittyvää tietoa.
JHL:n nettisivujen etusivulta kohdasta
ajankohtaista/tapahtumat löytyy tapahtumakalenteri,
johon myös yhdistyksemme yleiskokoukset ja muut
tapahtumat laitetaan.
JHL:n nettisivut: www.jhl.fi
OMIEN JÄSENTIETOJEN YLLÄPITO
Liiton jäsenten sähköisen Jäsenpalvelu 24h kautta voit
hoitaa mm. yhteystietojesi ylläpidon, ilmoittaa
jäsenmaksuvapautuksesta tai maksaa jäsenmaksusi tai
ilmoittautua koulutuksiin. Tiedottamisessa ollaan
siirtymässä yhä enemmän sähköpostiviesteihin ja
tekstiviesteihin, joten on oleellista, että varsinkin
nämä tiedot ovat oikein jäsenrekisterissä.
PÄIVITTÄKÄÄ AINA YHTEYSTIEDOT JOS TIEDOT OVAT
MUUTTUNEET!
PILKKIKISA/TALVITAPAHTUMA
Pilkkikisa yritetään järjestää maalis-huhtikuun
vaihteessa iltatilaisuutena, jos jäätilanne sen sallii.
Tapahtuma ei ole vakavahenkinen ja siihen voi
osallistua vain katselijanakin.
MUITA TAPAHTUMIA
Syksyllä mato-onkikisa, pikkujoulutapahtuma sekä
muita tapahtumia toivomusten mukaan. Ehdotuksia
voi jättää yhdistyksen sähköpostiin
lansisaimaanjhl466@gmail.com
KOULUTUS
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan JHL:n
koulutustilaisuuksiin. Koulutuksissa tapaat saman alan
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ihmisiä ja voit JHL:n toimitsijoilta kysyä sinua
askarruttavia asioita.
Yhdistyksemme maksaa JHL:n koulutuksiin
osallistumisesta kurssistipendinä 20 €/kokonainen
koulutuspäivä. Toimita lasku osallistumisesta
yhdistyksen taloudenhoitajalle, laita mukaan
osallistumistodistus tai ohjelma.
Kaakkois-Suomen aluetoimiston järjestämät ja JHL:n
valtakunnalliset kurssit löytyvät JHL:n sekä myös
yhdistyksemme nettisivuilta. Tutustu tarjontaan!
Koulutus on osa jäsenetuasi – ota osaa siihen!
MATKAKORVAUKSET
Yhdistys maksaa jäsenilleen yhdistyksen järjestämien
retkien bussireittien ulkopuolella oleville
kilometrikorvausta. Kimppakyytejä on käytettävä.
Mikäli on järjestetty bussikuljetus, niin omista
kyydeistä maksetaan vain bussin kulkureitin varteen.
Matkakorvaus maksetaan myös syys- ja
kevätkokouksiin ja muihin yhdistyksen yleisiin
kokouksiin osallistuvien matkoista.
Korvausta hakevan on toimitettava lasku kolmen (3)
kuukauden sisällä tapahtumasta taloudenhoitajalle.
Laskusta on selvittävä tapahtuma, matka (mistä mihin), sen pituus, päivämäärä, laskuttajan tilinumero
ja mahdolliset kyydissä olijat. Matkakorvaus vuonna
2020 on 0,43 €/km.

Eläkkeelle jääviä muistetaan
eläkkeellelähtötilaisuudessa. Ongelmana on ollut, ettei
ole ollut tiedossa milloin jäsenelle järjestetään
eläkkeellelähtötilaisuus. Jos tiedät työpaikallasi
jäsenistöömme kuuluvan eläkejuhlista, anna asiasta
vinkki esim. puheenjohtajalle tai sihteerille tai
luottamusmiehelle.

Tee tänä vuonna päätös osallistua vaikkapa vain
yhteen ammattiyhdistyksesi järjestämään
kokoukseen tai tilaisuuteen!
HALLITUS VUONNA 2020

PUHEENJOHTAJA
Timo Rötkö Kaamaniementie 88, 54720 LAKSIAINEN
puh. 040 551 4936 sähköposti:
timo.rotko@savitaipale.fi
VARAPUHEENJOHTAJA
Erkki Ovaska Supanahontie 23, 54800 SAVITAIPALE
puh. 040 744 3560 sähköposti:
erkki.ovaska@gmail.com
SIHTEERI, JÄSENASIAT
Piia Adusoo Välitie 7G, 54500 TAAVETTI
puh. 040 654 0808 sähköposti:
piia.adusoo@gmail.com
TALOUDENHOITAJA
Tuija Pesu Kaijanmäentie 44, 54800 SAVITAIPALE
puh. 040 847 6244 sähköposti: tuija.pesu@pp1.inet.fi

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset
pidetään vuorotellen eri kunnissa Lemillä, Luumäellä ja
Savitaipaleella. Kevät- ja syyskokous ovat yhdistyksen
jäsenen suora mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa
miten asiat yhdistyksessä hoidetaan.
Näistä kokouksista laitetaan syyskokouksen päätöksen
mukaisesti kutsu Motiivi-jäsenlehteen tai LänsiSaimaan Sanomiin tai Luumäen.
Hallitus kokoontuu noin yhdeksän kertaa vuodessa.
MUISTAMISET JA ONNITTELUT
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80- vuotta täyttäville postitetaan
yhdistyksen onnittelukortti.

HALLITUKSEN MUUT JÄSENET
Anu Nio-Myyrä Myyräntie 141, 54770 HEITUINLAHTI
puh. 040 548 1183 sähköposti: anu.niomyyra@luukku.com
Kirsti Laulaja Toukkalantie 184, 54710 LEMI
puh. 050 338 2363 sähköposti: kirsti.laulaja@lemi.fi
Pekka Lähtevänoja Silmutie 11, 54500 TAAVETTI
puh. 050 5370 902 sähköposti:
lahtevanoja.pekka@gmail.com
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JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT VUONNA 2020
Jäsen on itse velvollinen huolehtimaan, että
jäsenmaksut ovat kunnossa.
Vuonna 2020 liiton varsinainen jäsenmaksu nousee
hieman, mutta kokonaisjäsenmaksu pysyy ennallaan
1,38 prosentissa. Liiton varsinainen jäsenmaksu
nousee yhdestä prosentista 1,05 prosenttiin, mutta
työttömyyskassan jäsenmaksu pienenee 0,33
prosenttiin.
Jäsenmaksusta osa palautetaan yhdistykselle
käytettäväksi paikalliseen edunvalvontaan ja
toimintaan. Minimijäsenmaksua maksavat ne jäsenet,
joilla ei ole palkka- tai siihen verrattavaa tuloa.
Minimijäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa.

Ensin yhteys lähiesimieheen ja keskustelu ongelmasta
hänen kanssaan.
Jos asia ei selviä esimiehen kanssa, ota yhteyttä
luottamus-mieheen. Luottamusmies lähtee tutkimaan
ja selvittämään ongelmaa.
Luumäki, pääluottamusmies
Pekka Lähtevänoja os. Silmutie 11, 54500 TAAVETTI
puh. 050 5370 902 sähköposti:
lahtevanoja.pekka@gmail.com
Lemi, pääluottamusmies
Kirsti Laulaja os. Toukkalantie 184, 54710 LEMI
puh. 050 338 2363 sähköposti: kirsti.laulaja@lemi.fi
Varaluottamusmies, Lemi
Ritva Laurikainen , puh. 040 5384 582 sähköposti:
laurikainen.ritva@gmail.com

Jäsenmaksuvapautus:
JHL:n jäsen voi anoa jäsenmaksuvapautusta, kun on
vailla ansiotuloja esim. kuntoutustuella,
perhevapaalla, hoitovapaalla, palkattomalla
sairauslomalla, työttömänä eikä saa liiton työttömyyskassan päivärahaa. Ota yhteys JHL:n sivujen
jäsenpalvelun kautta tai yhdistyksen
jäsenasiainhoitajaan heti kun ko. vapautus
alkaa.
YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN / ELÄKKEELLE
JÄÄMINEN
Jäsenmaksujen maksamatta jättäminen ei ole oikea
tapa erota yhdistyksestä!
Jos haluat erota: tee eroilmoitus JHL:n
jäsenpalveluyksikköön tai pyydä jäsenasianhoitajalta
eroilmoituslomake.
Kun jäät eläkkeelle:
Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi joko
jäsenpalveluyksikköön tai jäsenasianhoitajalle. Ilmoita
samalla haluatko säilyttää jäsenyyden. Eläkeläisen
jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa.
LUOTTAMUSMIESTOIMINTA
Ammattijärjestöjen luottamusmiehet ovat sitä varten,
että he ajavat jäsenistönsä etuja. Ongelmatilanteissa
toimitaan seuraavasti:

Savitaipale, pääluottamusmies
Timo Rötkö os. Kaamaniementie 88, 54720
LAKSIAINEN
puh. 040 551 4936 sähköposti:
timo.rotko@savitaipale.fi
Varaluottamusmies, Savitaipale
Ulla Vainikka os. Parosentie 59, 54770 HEITUINLAHTI
puh. 050 5461 156 sähköposti:
ulla.vainikka@savitaipale.fi
Yksityisen Sosiaalipalvelualan sopimus,
Toimintakeskus Suvanto Jhl:n luottamusmies
Erkki Ovaska os. Supanahontie 23, 54800 Savitaipale
Puh. 040 3542 138 sähköposti:
erkki.ovaska@toimintakeskus-suvanto.fi
Yksityisen sosiaalipalvelualan edunvalvonta
Jäsenistössämme on yksityisellä alalla työskenteleviä
työntekijöitä. Yllä mainitut kuntien luottamusmiehet
voivat hoitaa vain ko. kuntien palveluksessa olevien
edunvalvonta-asioita. On tärkeää kehittää
luottamusmies-verkostoa myös yksityisellä alalla,
koska esim. sosiaalipalvelujen ala kasvaa koko ajan.
Yrityksen järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus
keskuudestaan valita luottamusmies ja
varaluottamusmies. Olisi tärkeää, että jokaisella
työpaikalla, jossa on useampia JHL:n jäseniä, olisi myös
JHL:n luottamusmies. Muiden alojen luottamusmies ei
voi edustaa JHL:ään kuuluvaa työntekijää.
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Liitolla on runsaasti koulutusta
luottamusmiestoiminnasta, opintopäiviä ja kursseja.
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan oman työpaikkasi
luottamusmiehenä, ota yhteys yhdistyksen
puheenjohtajaan.

Mikäli joudut perumaan osallistumisesi lehdessä
ilmoitetun ilmoittautumis- ajan jälkeen tai et ilmesty
paikalle, yhdistys laskuttaa sinulta retken /tapahtuman
kustannukset osaltasi. Tämä koskee myös tapahtumia,
jotka yhdistys maksaa jäsenen puolesta (esim.
teatteriretket, bussimatkat jne).
”Lapsi” on iältään 16- vuotias tai alle sen alle.

ILMOITTAUTUMISET TAPAHTUMIIN JA LAPSET
Tarjoilujen vuoksi joihinkin kokouksiin ja tapahtumiin
otetaan sitovat ilmoittautumiset.

Huom! Käykää päivittämässä omat tietonne jhl.fi/omaJHL sivuille, näin toimimalla saatte liitolta
ja yhdistykseltä ajantasaista tietoa, missä mennään työehtoneuvotteluissa.

