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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
JHL 616 on valinnut uuden hallituksen yhdistykselle vuosille 2020 – 2021 eli
kausi on 2 vuotta. Onneksi olkoon valituille, itse tulin valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi, siitä kiitos ja pyrin omalta osaltani olemaan luottamuksenne
arvoinen. Vuoden 2020 alusta aloitti myös päätoimiset pääluottamusmiehet
ja luottamusmies, sekä alakohtaiset luottamusmiehet, onnea myös teille valinnan johdosta.
Kunta-alalla on alkaneet neuvottelut uusista työehtosopimuksista, vaikeuskerrointa neuvotteluissa riittää, pitäisi saada työehtosopimuksista kiky vaikutukset pois, suurimpana kysymyksenä ehkä kikyn suhteen on ns. työajanpidennys. Minkä tason palkankorotukset saamme? Työelämän laatukysymykset
ovat varmaan neuvottelupöydissä, Itse ennakoin tosi haastavia neuvotteluita.
Seuratkaa aktiivisesti JHL:n sivuja, sieltä löytyy tietoa neuvotteluiden kulusta.
Täällä paikallisella tasolla Jyväskylässä riittää myös haastetta. Jyväskylän väkiluku kasvaa ja palvelut pitäisi hoitaa veromarkoilla. Sairaala Nova on satojen
miljoonien eurojen hanke, mistä Jyväskyläläiset maksavat suurimman osan.
Toteutuuko Hippos 2020 hanke ja jos toteutuu, katoaa liittomme jäsenien
työpaikkoja Hippokselta. Kulttuurihanke ’Hyvä sydän’ on myös suunnitteilla.
Mitä se maksaa loppupelissä veronmaksajille? Samaan aikaan veromarkkojen
pitäisi riittää peruspalveluihin, lasten-, nuorten- ja vanhuksien hoitoon. Puistot
ja kadut pitäisi hoitaa. Toivomme varmaan kaikki, että poliittiset päättäjät tekevät sellaisia päätöksiä, jotta kaikilla asukkailla peruspalvelut ovat kunnossa.
Loppujen lopuksi huonolla taloudenhoidolla me JHL:n jäsenet maksamme siitä ensimmäisenä työpaikkojen menetyksillä.
Kaikesta huolimatta kaikille JHL 616 jäsenille HYVÄÄ KEVÄÄN odotusta.
Terveisin
JHL616 puheenjohtaja
Kimmo Ahonen
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JÄSENASIAINHOITAJA TIEDOTTAA
Päivitäthän tietosi? Kun tietosi ovat oikein varmistat, että juuri sinulle kuuluvat
JHL:n viestit tulevat perille. Tällaisia viestejä voivat olla esimerkiksi ohjeistukset
työtaistelutoimiin työpaikallasi.
JHL neuvottelee tänä talvena sinunkin
työehdoistasi, ja ikävimmässä tapauksessa saattaa eteen tulla tilanne, että neuvotteluja pitää vauhdittaa työtaistelutoimin.
Liiton viestit lähetetään sähköposteihin ja
kännyköihin, joten on ensiarvoisen tärkeää,
että omaJHL:ssä olevat tiedot ovat oikein.

ditko salasanasi?”. Kirjautumisongelmissa
ota yhteyttä salasanat@jhl.fi

Tarkista omaJHL:ssä, että jäsentietojen henkilötiedoissa
 kännykkä-/puhelinnumerosi ovat oikein
 sähköpostiosoitteesi on oikein.

Työsuhteet kohdasta saat lisättyä työnantajan, työpaikan ja sopimusalan.

Tarkista omaJHL:ssä myös, että jäsentietojen työsuhteet -kohdassa
 voimassa olevat työnantaja- ja/tai
työpaikkatiedot ovat oikein
 ammattinimikkeesi on oikein.
Kaikki omaJHL:ään 23.2.2020 mennessä kirjautuneet osallistuvat 1 000 euron
arvoisen matkalahjakortin arvontaan.
Arvonta suoritetaan 5.3.2020.
Mene www.jhl.fi sivuille, ylhäältä oikealta
kirjaudu sisään.
Suosittelemme käyttämään Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari -selainta. Ei
Internet Exploreria. JHL sähköisiin palveluihin kirjaudutaan kirjautumisruudun kautta.
Kirjautuaksesi sähköisiin palveluihin sinulla
tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite
liiton jäsenrekisterissä. Ensimmäistä kertaa
kirjautuessasi tai jos olet unohtanut salasanasi, mene kohtaan ” Tilaa salasana / Unoh4
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Päästessäsi omaJHL sivuille, katso jäsentiedot ja sieltä henkilötiedot. Jos siellä on
puutteellisia tai virheellisiä tietoja paina
muokkaa ja kirjoita tiedot.

Ota yhteyttä kohdasta löytyy myös alas vetovalikosta kohta työsuhdemuutokset, jonka kautta voit myös ilmoittaa muuttuneet
tietosi.
Voit myös päivittää tietosi soittamalla jäsenasiainhoitajalle.
Hallitus tulee ottamaan yhteyttä kaikkiin
kenellä on puutteita tiedoissa, jotta saamme kaikkien jäsentemme tiedot ajan tasalle, myös työttömien ja eläkeläisjäsentemme.
Auta meitä ja käy itse päivittämässä tietosi
ja osallistut samalla arvontaan.
Olemme huomanneet ,että puhelimella ei
pysty kaikkia tietoja päivittämään ,joten
suosittelemme käyttämään päivittämiseen
tietokonetta.
Kiitoksia kaikille jo etukäteen!
Aurinkoisin terveisin: Jäsenasiainhoitaja
Kati Kytömaa

JYSKÄN VARASTOMYYMÄLÄN
TARJOUS JÄSENILLEMME
Tarjoamme yritysasiakkaillemme alennuksen 8 % seuraavista tuoteryhmistä:
-Kodin elektroniikka
-Autotarvikkeet
-Siivoustarvikkeet
-Pesuaineet
-Kemikalio
-Maalaustarvikkeet+rakennustarvikkeet
-Pienrauta
-Sähkötarvikkeet
-Työvaatteet, -kengät ja –hanskat
-Vaatteet ja asusteet
-Taloustarvikkeet
-Toimistotarvikkeet
-Lelut
-Askartelu
-Puutarha
-Kodintekstiili
-Kodinsisustus
-Vapaa-aika

Alennus ei koske:
-Kampanja-tuotteita
-Wc- tai talouspapereita
-Fiskarsin tuotteita
-Elintarvikkeita
-Tupakoita
-Juomia
Pidätämme oikeuden alennuksen laskemiseen.
Tuotteista saa maximissaan 8 % alennuksen jäsenkortilla.
Muistakaa esittää jäsenkortti sekä henkilöllisyystodistus kassalla asioidessanne.
Kortin kadotessa ottakaa yhteyttä Jyskän Varastomyymälään.
http://www.jhl616.net
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PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TERVEISET

Päätoiminen luottamusmies
Kati Kytömaa
p. 050 440 4014
kati.kytomaa@jyvaskyla.fi

Pääluottamusmies
Joni Leppänen
p. 040 584 7346
joni.leppanen@jyvaskyla.fi

Pääluottamusmies
Hannu Tuderus
p. 040 829 0650
hannu.tuderus@jyvaskyla.fi

KONSERNIHALLINTO
- päätöksenteon tuki ja
kehittäminen
- henkilöstöpalvelut
- talous- ja tietohallinto –
elinkeino ja työllisyys

PERUSTURVA
- sosiaalipalvelut
- vanhuspalvelut
- perheiden
ennaltaehkäisevät sosiaalija terveyspalvelut
- avoterveydenhuolto
- terveyskeskussairaalat

Vastuualueet:
SIVISTYS
- varhaiskasvatus
- nuorisopalvelut

SIVISTYS
- kulttuuri- ja liikuntapalvelut
KAUPUNKIRAKENNE
LIIKELAITOKSET
- K - S pelastuslaitos
- tilapalvelu
- Kylän kattaus
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PÄÄTOIMINEN LUOTTAMUSMIES KATI KYTÖMAAN TERVEISET
Viime vuoden lopulla käytiin luottamusmiesvaalit ja sain pestilleni jatkoa neljä vuotta.
Kiitos siitä!
Samalla valittiin myös alakohtaisia
luottamusmiehiä ja varhaiskasvatuksen
puolella jatkaa
Jaana Valkonen-Hård
p.050 408 0205
jaana.valkonen-hard@jyvaskyla.fi
ja koulunkäynnin ohjaajille valittiin uusi
alakohtainen luottamusmies
Kaisu Riikonen
p.040 779 0248
kaisu.riikonen@jyvaskyla.fi
Heihin saa olla myös yhteydessä.
Alkuvuosi 2020 on lähtenyt käyntiin tutusti työpaikkakäynneillä, sekä erilaisissa työryhmissä
mukana ollen.
Itse olen mukana 2020 vuonna koulusihteereiden työryhmässä, perhepäivähoidon kehittämisryhmässä, nuorisopalveluiden johtotiimissä, sekä sivistyksen yhteistyöryhmässä.
Kaupungissamme on nyt herätty lääkehoidon
koulutuksen tärkeyteen ja koulunkäynnin ohjaajia, varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja perhepäivähoitajia tullaan kevään aikana kaupungin
toimesta kouluttamaan lääkkeen antamiseen.
(Tämä koskee esim. silmätippoja, korvatippoja,
antibioottia yms…)
 Keskushermostoon vaikuttavien pistoslääkkeiden ja muiden vaativimpien lääkitysten

osalta tuo muutaman tunnin perehdytys
lääkkeen antoon ei riitä, vaan Lääkkeen antamisesta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä huolehtii lääkehoito-koulutuksen ja
terveydenalan ammattilaisen erillisen perehdytyksen saanut työntekijä.
Varhaiskasvatuksessa lääkehoidon toteuttamisesta vastaavat pääasiassa lähihoitajat ja
lastenhoitajat, jotka ovat nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja jotka ovat
ammatillisessa koulutuksessaan saaneet valmiudet lääkkeiden jakamiseen potilaskohtaisina annoksina ja luonnollista tietä annettavan
lääkehoidon toteuttamiseen. Lisäksi lähihoitajan ja lastenhoitajan koulutus antaa valmiudet
injektioiden antamiseen ihon alle ja lihakseen.
Perusopetuksessa lääkehoitoa toteuttavat koulunkäynnin ohjaajat. Ohjaajien koulutustausta
on vaihteleva; joukossa on koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon, muun
vastaavan vanhemman koulutuksen tai muun
soveltuvan koulutuksen suorittaneita. Soveltuva koulutus voi olla esimerkiksi lastenhoitajan,
lähihoitajan, sosionomin, yhteisöpedagogin
tai nuoriso-ohjaajan tutkinto. Lääkehoidon toteuttamiseen osallistuminen on velvoittavaa
lähihoitajan ja lastenhoitajan tutkinnon suorittaneilla. Muun tutkinnon suorittaneiden osallistuminen perustuu työntekijän henkilökohtaiseen suostumukseen. (varhaiskasvatuksen
opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, luokanopettaja, lastenohjaaja)
Jyväskylän kaupunki kouluttaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lastenhoitajat, lähihoitajat, lastenohjaajat, perhepäivähoitajat,
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PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TERVEISET
erityisavustajat (vakinaiset), koulunkäynnin
ohjaajat, koulunkäynnin avustajat tai muut
lääkehoidon toteuttamiseen suostumuksen
antaneet perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijät. Koulutus on kertaluontoinen
kahden tunnin koulutus, johon sisältyy keskustelu osaamisen varmistamisesta. Koulutus on
voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen siihen on
osallistuttava uudestaan. Koulutuksen saaneet
toteuttavat lyhytaikaista kuuriluontoista lääkehoitoa yhdessä huoltajien kanssa sopien. Lisäksi koulutuksen suorittaneet toteuttavat pitkäaikaista kohtausluontoista lääkehoitoa saatuaan
siihen terveydenalan ammattilaisen erillisen
perehdytyksen ja osoittaneet perehdytyksessä
osaamisensa.

Ammattialakohtaisia ajankohtaisia tietoja laittelen jatkossakin siinä tekemässäni jäsenten
ammattiala sähköpostiverkostossa. Jos et vielä
minulta ole sähköpostia saanut ja kuulut edustettaviini ammattialoihin Jyväskylän kaupungilla, niin laita minulle sähköpostiosoitteesi ja
lisään sinut listalle tai jos lopetat työskentelyn
tai tapahtuu muuta, ettet enää sähköpostejani
halua, niin ilmoitathan siitä minulle.
Hyvää kevään odotusta kaikille! Nähdään kesän
reissuilla, työpaikoilla ja olkaa muutenkin yhteydessä!
Kati Kytömaa päätoiminen luottamusmies (varhaiskasvatus, perhepäivähoito, koulusihteerit,
koulunkäynnin ohjaajat ja nuorisopalvelut)

Erityisen vaativia sairaanhoidollisia toimenpiteitä vaativat lapset / oppilaat ja heidän lääkitsemisensä tarvitsee LoveLop lääkeluvat.

PÄÄLUOTTAMUSMIES JONI LEPPÄSEN TERVEISET
Tervehdys!
Olen aloittanut JHL:n pääluottamusmiehenä 1.1.2020.
Aiemmin olen työskennellyt Kylän Kattauksella
ja olen toiminut 8 vuotta alakohtaisena luottamusmiehenä ruokapalvelutyöntekijän tehtävien ohessa. Alku uudessa tehtävässä on ollut
vauhdikas: Pelastuslaitoksella on neuvoteltu
työaikamuodosta, Kylän Kattauksella muutoksia aiheuttaa uuteen keittiöverkkoon liittyvät
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haasteet ja näiden rinnalla olen jo tutustunut
pysäköinninvalvontaan, metsureihin, markkinointiin, Altekkiin ja liikuntapuoleen.
Tarkoituksena on myös päästä kiertämään
mahdollisimman paljon työpaikoilla. Joka päivä
tulee jotain uutta ja se tekee työstä mielenkiintoisen. Olkaa rohkeasti yhteydessä.
Mukavaa kevään odotusta.

PILKILLE SU 15.3. Klo 10.00!
Tervetuloa pilkkikisoihin Lievosen Rantaan su 15.3. klo 10 alkaen.
HUOMIOI, KISAPÄIVÄ ON SUNNUNTAI!
Osoite, johon kokoonnumme ja mihin auton voi jättää; Lievosentie, puimalanpääty,
jossa lukee Haapaniemi! Jäälle pääsee myös Noukanniemestä.

PILKILLE SU 15.3. Klo 10.00!

Hyvät palkinnot, tarjolla kahvia, kuumaa mehua ja grillimakkaraa.
Tarjoilujen ja palkintojen vuoksi toivoisimme ennakkoilmoittautumista!
Toki mukaan saa tulla ilmoittautumattakin.
Ilmoittautumiset Päiville p.0400-887537 tai paivi.tapper@gmail.com
Tervetuloa pilkkikisoihin Lievosen Rantaan su 15.3. klo 10 alkaen.
HUOMIOI, KISAPÄIVÄ ON SUNNUNTAI!
Joukolla
pilkkimään! ja mihin auton voi jättää; Lievosentie, puimalanpääty,
Osoite,
johon kokoonnumme
Tilataan
kaunis
ja hyvä jäätilanne!
JHLmyös
Vapaa-aikajaos
jossa
lukeekeli
Haapaniemi!
Jäälle pääsee
Noukanniemestä.

Tervetuloa pilkkikisoihin Lievosen Rantaan su 15.3. klo 10 alkaen.
HUOMIOI, KISAPÄIVÄ ON SUNNUNTAI!

Hyvät palkinnot, tarjolla kahvia, kuumaa mehua
ja grillimakkaraa.
Osoite,
johon kokoonnumme ja mihin auton voi jättää; Lievosentie, puim
Rannekkeita ensi kesälle
taas
tarjolla Jäälle
Nokkakiven
huvipuistoon!
jossa lukee
Haapaniemi!
pääsee myös
Noukanniemestä.
Tarjoilujen ja palkintojen vuoksi toivoisimme ennakkoilmoittautumista!
Hyvät
palkinnot,
tarjolla
kahvia,
kuumaa
mehua
ja grillimakkaraa.
Sama systeemi, kuin muinakin vuosina.
Toki mukaan saa tulla ilmoittautumattakin.
Maksetut rannekkeetTarjoilujen
saa lunastaa
lippukassalta
ja palkintojen
vuoksi nimellä.
toivoisimme ennakkoilmoittautumista!
10€ / ranneke
ja max
4 per perhe.
Ilmoittautumiset Päiville Hinta
p.0400-887537
tai paivi.tapper@gmail.com
Toki mukaan
saa tulla ilmoittautumattakin.
Lippujen varaukset 30.4. mennessä Päiville
Ilmoittautumiset
Päiville p.0400-887537 tai paivi.tapper@gmail.com
paivi.tapper@ gmail.com
tai p. 0400-887537.
Rannekkeet maksettava viim. 5.5. tilille FI89 5290 6440 0014 31
Joukolla pilkkimään!
Tilataan
kaunis
ja
hyvä
JHL
Vapaa-aikajaos
saaja
616 ja viestiksi
Nokkakivi.
Rannekkeita
rajoitetusti.
nekkeita ensi kesälle taas tarjolla Nokkakiven
huvipuistoon!
Samakeli
systeemi,
kuinJhljäätilanne!
Joukolla
pilkkimään!

nakin vuosina. Maksetut rannekkeet saa lunastaa lippukassalta nimellä.
ta 10€ / ranneke ja max 4 per perhe. Lippujen varaukset 30.4. mennessä Päiville
i.tapper@ gmail.com tai p. 0400-887537.
nnekkeet maksettava viim. 5.5. tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja Jhl 616
iestiksi Nokkakivi. Rannekkeita rajoitetusti.

Tilataan kaunis keli ja hyvä jäätilanne! JHL Vapaa-aikajaos

UUTUUTENA TARJOAMME KESÄLLE LIPPUJA LAAJAVUOREN SEIKKAILUPUISTOON

Siellä monenlaista kokeiltavaa kaiken ikäisille.
Pikkulasten seikkailuradoista vaativiin hurjiin
kokemuksiin ja siltä väliltä. Kaikille jotakin jännää.
Sama systeemi kuin Nokkakivessä. Maksetut liput saa
lunastaa lippukassalta. Katso netistä ohjeet (ainakin
oltava hanskat) ja aukioloajat. Varaukset 30.4. mennessä
Päiville paivi.tapper@gmail.com tai p. 0400 887 537

uutena tarjoamme kesälle lippuja Laajavuoren seikkailupuistoon. Siellä monenlaista
eiltavaa kaiken ikäisille. Pikkulasten seikkailuradoista, vaativiin hurjiin kokemuksiin
ltä väliltä. Kaikille
jotakin jännää.
Sama systeemi
Nokkakivessä.
Maksetut
liput
Lippujen
omavastuu
10€kuin
/ lippu
ja lippuja
max
4 / perhe.
lunastaa lippukassalta.
Katso netistä
ohjeettarviitko
(ainakin oltava
hanskat)
aukiolo
Varatessasi
ilmoita
lipun
ylijavai
alleajat.
140cm vai
aukset 30.4. mennessä Päiville paivi.tapper@gmail.com tai p. 0400-887537
90-110cm.
junnurataa
jotka tarviitko
suunniteltu
pujen omavastuu
10€ / lippu ja (Käytössä
lippuja max 4 /2perhe.
Varatessasi ilmoita
n yli vai alle 140cm
vai 90-110cm. (Käytössä 2 junnurataa jotka suunniteltu pienille.)
pienille.)
ut maksettava viim. 5.5. tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616
Liput maksettava viim. 5.5. tilille FI89 5290 6440 0014 31
iestiksi Laajis. Lippuja rajoitetusti.

saaja JHL 616 ja viestiksi Laajis. Lippuja rajoitetusti.
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Vajaa 10 vuotta sitten innostuin yleisurheilusta
masters -tasolla. Ilmoittauduin mukaan innolla
Jyväskylän Kenttäurheilijoiden aikuisurheilutoimintaan. Päätöstäni en ole kyllä katunut!
Moni on kysynyt minulta vuosien aikana, että
mikä saa miehen vielä ”rehkimään” tuossa iässä! Kysymyksiin on ollut erittäin helppo vastata.
Haluan olla ja pysyä hyvässä fyysisessä kunnossa ja mikä on sen hienompaa, kun saa ja voi vielä tehdä sitä mistä tykkää ja mitä haluaa. Nautin
myös kilpailemisesta – se kun tuo tähän tekemiseen tosi mukavan lisämausteen. Urheilusuoritusten tuloksilla voi hyvin myös ”mitata” omia
rajoja. Lisäksi treeneissä saan hyvin siirrettyä
ajatukset pois työasioista – niissä kun haasteita
meillä kaikilla työelämässä vielä mukana olevilla riittää!

HEI,
Olen Jari Jaatinen ja työskentelen konsernihallinnossa laki- ja kilpailuttamispalveluissa hankintasuunnittelijana. Yhdistyksen jäsenenä olen
ollut jo lähes 35 vuotta.
Vapaa-aikani kuluu aika lailla liikunnan merkeissä ja yleisurheilu on ollut lähellä sydäntäni
lähes koko elämäni ajan.
Ensimmäinen virallinen yleisurheilukilpailuni
oli muistaakseni v. -74 Suolahdessa. Siitä se taisi
sitten lähteä ja sillä tiellä ollaan edelleen ja tuntuu, että vauhti vain kiihtyy, vaikka ikävuosia
tulee lisää. Yleisurheilussa kovimmat tulokset
tuli aikoinaan tehtyä pituushypyssä ja 400 m
juoksussa. Joukkuelajeista tuli pelattua mm. jalkapalloa, jääkiekkoa, jääpalloa, kaukalopalloa,
pesäpalloa ja lentopalloa. Kaukalopalloa pelasin SM-sarjatasolla ja maajoukkueeseenkin tuli
kutsu useamman kerran.
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Päälajini on pituushyppy. Ennätykseni on siinä
5,66 m muutaman vuoden takaa. Lajivalikoimaan kuuluvat myös pikamatkat, viestijuoksut
sekä yksi kovimmista juoksumatkoista eli 400
m. Keskityn tällä hetkellä pituushyppyyn, joka
on mielestäni erittäin haastava ja tekninen
lajina kaikkine osavaiheineen (vauhtijuoksu,
lankulle tulo, ponnistus, hypyn lentorata ja alastulo). Tuntuu helpolta, mutta sitä se ei missään
nimessä ole!
Harjoittelen tällä hetkellä valmentajani suunnittelemien monipuolisten ja juuri pituushyppyyn minulle räätälöityjen treeniohjelmien
kanssa 3 – 4 kertaa viikossa. Harjoitusmääriin sisältyvät myös ns. huoltavat/palauttavat treenit.
Monipuolisuus on tärkeää ja harjoittelun painopistettä muokataan säännöllisesti aina ajankohtaan sopivaksi – lihashuoltoa ja lepoa unohtamatta. Talvisin minut siis löytää hyvin useasti
Wellamon kuntosalilta ja Jyväskylän Hipposhallilta kesän pohjaa rakentamassa. Kesä ja syksy
vierähtää sitten kaiken muun arjen tohinan ja
lomailun keskellä Vaajakosken yleisurheilukentällä treenien merkeissä kilpailuja unohtamatta.
Aluksi asetin itselleni tavoitteeksi mitalin SM-tasolla. Lukuisten suomenmestaruuksien jälkeen
tavoite on kasvanut. Nyt se on myös mitali EM-

ja/tai MM-kisoissa. Minulla on kova luottamus
siihen, että jonain päivänä tulen saavuttamaan
tuon tavoitteen – ainakin toivon niin ja töitä sen
eteen olen valmis myös tekemään. Viime syksynä olin ensimmäistä kertaa mukana EM-kilpailuissa Venetsiassa. Tällä kertaa en päässyt
vielä ihan tavoitteeseen. Sain matkasta hurjasti
itseluottamusta tulevia vuosia ajatellen, kun
Euroopan lähes kaikki oman ikäluokkani (M
55) kovimmat hyppääjät olivat mukana kisassa.
EM-pronssi taisi tulla tuloksella 5,82 m. Kilpailussa oli mukana lähes 5000 urheilijaa ja vanhin
osallistuja oli 103 vuotias – että tässähän ollaan
leikkisästi vasta ”masters -urheilu-uran” alussa!
Tälle vuodelle olen asettanut yhdeksi tavoitteeksi ennätyksen tekemisen – juoksu kun kulkee testijuoksujen perusteella kovempaa kuin
moneen vuoteen ja sehän lupaa hyvää hyppäämistä ajatellen. Lisäksi ohjelmassa ovat SM-hallit, SM-ulkorata, SM-viestit ja Pohjoismaiden
mestaruuskilpailut. Ajatukset ovat kuitenkin

yleisurheilurintamalla jo vahvasti myös v. 2021.
Tuolloin Tampereella pidetään seuraavat ulkoratojen EM-kilpailut Masters -tasolla.
Lähes 50 vuoden ajan liikunta ja urheilu on ollut
siis lähellä sydäntäni ja hyvin säännöllistä, lähes
päivittäistä muodossa - jos toisessa - jatkuen
yhä masters -rintamalla. Mukavaa on ollut ja
päivääkään en vaihtaisi pois! Toivottavasti pysyn terveenä ja pystyn liikkumaan ja harjoittelemaan säännöllisesti ilman isompia loukkaantumia tulevinakin vuosina!
Loppuun haluan kannustaa Teitä kaikkia yhdistyksen jäseniä liikkumaan – kukin itselleen
sopivimmalla tavalla. ”Kaikki syyt, jotka estävät
meitä säännöllisesti liikkumasta ovat tekosyitä”
-sanoin, toivotan Teille kaikille oikein hyvää liikunnallista vuotta 2020.
t. Jari Jaatinen

NUORET!
Nuorilla tarkoitan kaikkia alle 35-vuotiaita.
Haluaisimme aloittaa yhdistyksessämme nuorisojaosto toiminnan,
ja haluaisimme juuri sinut mukaan siihen.
Kiinnostaisiko sinua tulla pohtimaan millaista nuorisotoimintaa yhdistykseemme
saisimme ja oletko kenties innokas vetämään sitä?
Vetovastuuta voin pitää myös minä, jos kukaan ei ole halukas siihen vielä lähtemään,
mutta olisi kiva jos lähtisit mukaan.
Lupaan, että keksimme yhdessä kaikkea hauskaa.
Ilmoita innokkuutesi joko soittamalla, tekstaamalla, tai whatsappilla
p. 045 2344 298 tai
e-mail: kati.kytomaa@jyvaskyla.fi
-Kati Kytömaa

http://www.jhl616.net
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ARVOISAT JHL 616:N JÄSENET,
v. 2022 keväällä järjestetään jälleen JHL:n edustajistovaalit. Olkoonkin, että tuo vuosiluku tuntuu vielä suht kaukaiselta, olisi jäseniemme hyvä
alkaa jo miettimään mahdollista ehdokkuuttaan
tulevissa vaaleissa. Monesti on kysytty, että mitä
se edustajisto oikein tekee. Yksjärven Kari kokosi
ansiokkaasti tietoja yhteen viime vaalien alla ja
nyt muistin virkistykseksi, hieman omiani mukaan laittaen, pientä kertausta.
Lähdetään liikkeelle perusasioista.
Eli:
Mikä on edustajisto?

- talousarviosta
- valtakunnallisten työ- ja
virkaehtosopimusten hyväksymisestä ja
olennaisista muutoksista
- muista hallituksen esittämistä asioista.
Valvoa
- liiton toimintaa ja varojen hoitoa.
Vahvistaa
- vaalijärjestys edustajiston valitsemista varten.
Tutkia ja ratkaista
- valituksia, joita mahdollisesti on tehty liiton
säännöissä mainituista asioista.

Jaahas. No mitä se tekee?

Käsitellä
- liiton toimintakertomus
- tilinpäätös
- jäsenyhdistysten ja yhteisjärjestöjen
esittämän aloitteet.

Liiton sääntöjen mukaan edustajiston jäsenten
tehtävänä on:

Aika paljon tehtäviä siis. No kuinka usein
edustajisto kokoontuu?

Valita
- keskuudestaan edustajiston puheenjohtaja ja
kaksi varapuheenjohtajaa
- liiton puheenjohtaja ja kaksi toimialajohtajaa
- liiton hallituksen jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä.
- tilintarkastusyhteisö tilintarkastajaksi.

Järjestäytymiskokous, eli uusien edustajien
ensimmäinen kokous pidetään 60 päivän kuluessa siitä, kun vaalitulos on vahvistettu. Tässä
kokouksessa edustajisto valitsee keskuudestaan
itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat,
valitsee liitolle puheenjohtajan, toimialajohtajat
ja hallituksen sekä tilintarkastusyhtiön.

Päättää
- liiton toimintastrategiasta ja pitkän aikavälin
suunnitelmista
- edustajiston ja hallituksen jäsenten
palkkioista
- hallituksen vastuuvapaudesta
- jäsenmaksun suuruudesta
- jäsenyhdistyksille maksettavan
jäsenmaksupalautuksen suuruudesta
- toimintasuunnitelmasta

Syyskokous (yleensä 2 päivää), joka pidetään
marras-joulukuussa. Tässä kokouksessa edustajisto päättää liiton tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä käsittelee
yhdistysten sille tekemät aloitteet.

Edustajisto on JHL:n ylin päättävä elin, jonka toimikausi kestää viisi vuotta.
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Kevätkokous (yleensä 2 päivää), joka pidetään
touko – kesäkuussa. Tässä kokouksessa edustajisto käsittelee edellisen vuoden tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen sekä käsittelee yhdistysten sille tekemät aloitteet.

Ylimääräinen edustajiston kokous (yleensä 1
päivä). Sopimusvuosina edustajisto kokoontuu
syys- ja kevätkokouksen lisäksi ylimääräiseen
kokoukseen käsittelemään suurimpien työ- ja
virkaehtosopimusten neuvottelutuloksia (kunta,
valtio, kirkko ja yksityinen sosiaaliala).
Kokouspäivät ovat pitkiä, mutta todella mielenkiintoisia. Pääsee olemaan mukana suuren
ammattiliiton päätöksenteossa ja näkee samanhenkisiä ihmisiä joka puolelta Suomea. Ennen
kokousta saa materiaalit tutustuttavaksi, jotta
voi ottaa kantaa, kun siltä tuntuu.
Joo, kuulostaa ihan hyvältä, mutta mites
niihin kokouksiin pääsee? Jos on arkena,
niin, ei viitsis lomapäiviä ottaa ja matkustaminenkin maksaa…
JHL:n edustajiston kokoukset ja koulutustilaisuudet ovat pääsääntöisesti arkipäivinä. Edustajille
tämä siis merkitsee töistä poissa olemista.
Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen kunnille ja kuntayhtymille palkallisen
virka-/työvapaan myöntämisestä. Pykälä löytyy
KVTES:sta
Valtion yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen
mukaan virkamiehille myönnetään palkallinen
virkavapaa ja työntekijöille palkallinen vapautus
työstä, mikäli se viraston toiminnan kannalta on
mahdollista.
Yksityisillä aloilla lyhyistä poissaoloista ja palkanmaksusta työstä poissaolon ajalta on sovittu
eri tavoin eri sopimusaloilla. Yleinen käytäntö
kuitenkin on, että työnantaja myös näillä sopimusaloilla myöntää vapaan ja maksaa palkan ko.
ajalta.
Mikäli työnantaja ei maksa poissaoloajalta palkkaa (oli sopimusala mikä tahansa), silloin liitto

korvaa edustajiston jäsenelle hänen ansionmenetyksensä (todellisten kulujen ja työnantajalta
saatavan todistuksen perusteella).
Aikaa vapaan pyytämiseen ja asioiden järjestämiseen edustajilla on, sillä syys- ja kevätkokousten kutsut lähetetään edustajille viimeistään 90
päivää ennen kokousta.
Käytäntö vapaan myöntämisestä vaihtelee työnantajakohtaisesti. Usein kokouskutsun esittäminen työnantajalle riittää vapaan saamiseksi.
Liitto korvaa edustajiston jäsenten matkakulut,
hoitaa majoituksesta ja ruokailusta aiheutuvat
kulut ja maksaa edustajiston jäsenille päivärahat.
Kokouspäiviltä edustajiston jäsenille maksetaan
myös kokouspalkkio.
Itse olen tämän kauden ollut mukana päätöksenteossa niin hallituksessa kuin edustajistossakin ja voin todellakin suositella vilpittömästi
ehdokkaaksi hakeutumista. Tässä pääsee oikeasti näkemään mm. miten ison työn tekevät JHL:n
sopimusneuvottelijat, jotka pitävät meidän puoliamme rankoissa neuvotteluissa työnantajapuolen kanssa. Edustajiston jäsenenä pystyy myös
vaikuttamaan ammattiliittomme linjauksiin niin
valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin. Ja
bonuksena tutustuu mukaviin samanhenkisiin
ihmisiin joka puolelta Suomea!
Jos yhtään alkoi kiinnostamaan, kannattaa olla
aluetoimistoomme yhteydessä, sieltä neuvotaan
miten toimia.
Terveisin,
Sami Haapakoski
samijhaapakoski@gmail.com
p. 040 1239 120

http://www.jhl616.net
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Tulevan kesän perhematkan kohde on Powerpark la 13.6.
Lähdemme Harjun T-A-L:sta aamulla varhain. Aikataulu varmistuu myöhemmin, mutta
joskus klo 8:n maissa ja takaisin olemme joskus klo 21.-21.30. Pysäkkejä on ainoastaa
Harju, koska matka tehtävä 14 t sisällä, kuskin työaikalain puitteissa.
Rannekkeita saatavana kahden kokoisia, yli 130cm tai alle 130cm. Rannekkeita max
4 / perhe. Alle 3 vuotiaat ilmaiseksi huvipuistoon, mutta bussi-paikka maksaa 10€.
Matkan omavastuu 25€ / henk.; sis. kyydit ja rannekkeen.
Ilmoittautumiset Päiville p. 0400-887537 tai paivi.tapper@gmail.com 15.4. mennessä.
Mukaan mahtuu max 65 henk, joten toimi pian. Matka maksettava viim. 30.4.
tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616 ja viestiksi Powerprk.
Ilmoittautuessasi, ilmoita yhteystietosi rannekkeiden määrä ja yli vai alle 130cm.
Tervetuloa joukolla mukaan ”hurvittelemaan”!
JHL 616 Vapaa-aikajaos
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Luontoretki Posiolle Livohkaan to 20.- su 23.8.2020!

Lähtekäämme porukalla nauttimaan kauniista Lapin loppukesän luonnosta Posiolle, JHL:n
lomanviettopaikkaan Livohkaan. Teemme ainakin toisena päivänä retken esim Riisitunturille ja
samalla käymme Posiolla kuuluisalla ”Pentikin mäellä”. Toisen päivän ohjelma vielä auki.
Myös itse Livohkassa hyviä luontopolkuja, pitkospuita, nuotiopaikkoja, laavuja, pihassa kota
makkaran paistoon jne. Jokaiselle löytyy tekemistä. Pitkä hiekkaranta, jos vaikka tarkenisi
uida ja nauttia loppukesän auringosta. Joka ilta lämpiää rantasaunat miehille ja naisille.
Ainakin ennen ollut yhtenä iltana karaoke-tanssit, ravintolassa A-oikeudet.
Ehkä myös kodalla kota-ilta ja letunpaistoa. Mukavaa yhdessä oloa.
Jokainen saa itse päättää lomansa vietosta. Retkille ei ole pakko osallistua. Kuuluvat hintaan,
mutta eivät velvoita ketään. Jos ei halua kuntoilla, voi vain olla ja nauttia Lapin ”lumosta”.
HINTA: jäsen 120€ ja avec 200€
sis. matkat, yöpymiset, puolihoidon (aamiainen ja päivällinen), retket
Yöpymis mahdollisuuksia:
6 heng isot mökit, joissa 2 makuuhuonetta; 2 henk/huone + parvi 1-2:lle
Oma sauna, suihku, wc, tv, jääkaappi, hella, astiat, liinavaatteet.
Näissä mökeissä yöpyminen yllä olevalla hinnalla. Mökkeihin sijoitetaan 5-6 henk
30€/ henki lisämaksulla: kahden tai neljän hengen punaisia pikkumökkejä
Kahden heng mökeissä kaksi erillistä sänkyä, keittiö varustua, suihku, wc, tv,
liinavaatteet, ei omaa saunaa.
Neljän heng mökeissä kahdet kerrossängyt, keittiövarustus, suihku, wc, tv ja
liinavaatteet, ei omaa saunaa. Sijoitetaan 2-3 halukasta.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä Päivi Tapperille p.0400-887537 tai paivi.tapper@gmail.com
Matka maksettava viim. 30.6. tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616 ja viestiksi Posio.
Ilmoittautuessasi ilmoita yhteystietosi, mistä lähdet kyytiin ja mahdolliset kämppäkaverisi.
Bussi-pysäkkejä vähennetään. Bussi-reitti: Tikkakoski, Palokka, T-A-L, Wesmanni.

TERVETULOA JOUKOLLA MUKAAN! JHL 616 Vapaa-aikajaos
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