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Puheenjohtajan palsta

Tervehdys 616:n jäsenet

Vuosi on alkanut ja useat ammattiliitot ovat käyneet palkkaneuvotteluja 
ja saaneet työehtosopimuksen voimaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

Myös kunta-aloilla palkkaneuvottelut ovat käynnissä. Neuvottelutavoitteet 
ovat korkealla ja neuvotteluista liitto tiedottaa lisää kevään mittaan.

Yhdistyksen nettisivut ovat uudistettu, joten käykää tutustumassa sivus-
toon ja antakaa palautetta sekä kertokaa mielipiteitänne.

Yhdistyksemme perustamisajankohdasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 
65 vuotta (25.10.1953).

Yhdistystä perustamassa oli 12 henkilöä ja tällä hetkellä jäsenmäärämme 
on n. 1100.

Vuonna 2017 eläköityi n. 100 yhdistyksemme jäsentä ja eläköityneitä on 
suhteessa enemmän kuin mitä

 uusia jäseniä tulee tilalle.
Yhdistyksemme on tällä hetkellä vahva edunvalvonnassa (3 päätoimista 

luottamusmiestä) sekä jäsentenasioiden hoitamisessa. Uudet jäsenet ovat 
tervetulleita yhdistykseemme, että jatkossakin olisimme vahva toimija.

Kertokaa työpaikoillanne uusille työntekijöille, että toimiva yhdistys on 
käytettävissä! Yhdistyksellämme on tänäkin vuonna erilaista toimintaa, 
osallistukaa ja vaikuttakaa.
Hyvää kevään odotusta!

Terveisin Jari Huupponen

Hei!
Kuten varmasti olette huomanneet, tes-neuvottelut ovat lehden mennessä 
painoon käynnissä. Sopimukseton tila alkaa 1.2 ja jos siihen mennessä ei 
ole saatu soviteltua meitä tyydyttävää ratkaisua, edessä voi mahdollises-
ti olla työtaistelu eli lakko. Yhdistyksen budjetissa tämä täytyy ottaa huo-
mioon, jotta voimme avustaa lakkoilevia jäseniämme. Tämän vuoksi kaikki 
tapahtumat ja matkat, joita lehdessä ilmoitamme, toteutuvat ehdollisina. 
Eli yhdistys pidättää itsellään oikeuden peruuttaa matkoja tms., jos tilanne 
niin vaatii. Ilmoitamme asiasta heti kun saamme siitä tietoa ja ennakkoon 
maksetut rahat saa tietysti siinä tilanteessa takaisin.

JHL 616 hallitus
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Toivottavasti vuosi 2018 on lähtenyt 
kaikilla mukavasti käyntiin. Viime 

vuoden lopussa pidettiin Jyväskylän 
kaupungissa työsuojeluvaalit ja allekir-
joittanut sai perusturvalaisilta äänes-
täjiltä valtakirjan ajaa työsuojelullisia 
asioita seuraavan neljän vuoden ajan. 
Lämmin kiitos äänestäjille! 

Haasteita tulee olemaan varmasti. 
Henkilöstön kuormittuminen varsin-
kin kotihoidossa ja vanhuspalveluissa 
yleensäkin on ylittämässä jo kohtuu-
den rajat ja asialle on pakko tapahtua 
jotain. Jos tätä arvokasta työtä tekevät 
ihmiset uupuvat, mitä tapahtuu silloin 
hoitoa tarvitseville? Yksityistäminen 
monikansallisille suuryrityksille ei saa 
olla vastaus. Kuntatyöhän ei pyri ta-
voittelemaan voittoa, vaan takaamaan 
kaikille tasa-arvoisen hoidon varalli-
suudesta riippumatta. Näin ei välttä-
mättä toteudu, kun isot yritykset tar-
joavat palvelujaan. Pyrimme olemaan 
yhteydessä päätöksentekijöihin niin 
poliittisesti kuin kaupungin sisälläkin 
saadaksemme asialle huomiota. Toivoi-
sin myös teiltä, arvon 616:n jäsenet, yh-
teydenottoa minuun päin, kirjoituksia, 
kannanottoja, kaikkea mikä voisi aut-
taa henkilöstön asemaa. Mielipiteitä 
voi esittää, olit sitten työntekijä, omai-
nen tai muuten asiasta huolestunut 
kansalainen. 

Työsuojelutyössä olemme mukana 
myös monenlaisissa ryhmissä ja toimi-
kunnissa. Ne ovat niitä tahoja, joissa 
työntekijöiden asioita viedään eteen-
päin.

Sisäilmatyöryhmässä kokoonnumme 
edelleen säännöllisesti ja mietimme, 
miten voimme helpottaa työpaikkojen 
ongelmia sillä saralla. Puheenjohtajana 
on tilapalvelun kiinteistöpäällikkö.

Yhteistyöryhmissä käsitellään juuri sen 
toimialan (minulla perusturva) kentäl-
tä tulevia asioita. Näiden puheenjohta-
jana toimii palvelualueen johtaja.

Yhteistyötoimikunnassa käsittelemme  
kaupungin ohjeistuksia ja myös työ-
suojeluasioita. Se kokoontuu myös 
noin kerran kuussa. Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimii kaupunginjohta-
ja. 

Lisäksi on toki paljon työpaikkakoh-
taisia palavereita, joissa käsitellään 
pelkästään yhden työyhteisön asioita. 
Itselleni on tärkeää päästä työpaikoille 
käymään mahdollisimman paljon, kos-
ka vain siten pysyn kärryillä siitä, mitä 
oikeasti tapahtuu ja missä ne haasteet 
ovat. 

Tarkoitushan on, että kaikilla työn-
tekijöillä olisi hyvä tehdä töitä ja että 
kaikki pääsisivät henkisesti ja fyysisesti 
terveinä takaisin kotiin viettämään sitä 
omaa aikaa. 

Oikein mukavaa vuoden jatkoa ja 
tapaamisiin!

T. Sami Haapakoski
sami.haapakoski@jkl.fi
P. 040 1239 120

Työsuojelu terveiset!

Asiaa työsuojeluvaltuutetuilta
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JYSKÄN VARASTOMYYMÄLÄN EDUT 
YHDISTYKSEMME JÄSENILLE

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 maksimissaan 
8 % alennuksen yrityskortilla.

Muista esittää yrityskortti sekä henkilöllisyystodistus kassalla asioidessanne.
Kortin kadotessa ottakaa yhteyttä Jyskän Varastomyymälään.
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Jäsenasiainhoitaja tiedottaa

Aloitin nyt vuoden alusta jäse-
nasiainhoitajana, eli toimin teidän 

jäsenten yhdyshenkilönä. Voitte kään-
tyä puoleeni kiperissä kysymyksissä, 
niin selvitän ne teille tai ohjaan teidän 
oikean henkilön puoleen.

Kirjaan uudet jäsenet jäsenrekisteriin 
ja toivotan heidät tervetulleiksi.

Minulta saa myös liittymiskaavakkeita, 
mikäli työkaverisi tai tuttavasi haluaa 
liittyä yhdistykseemme.

Uusi vuosi, uusi pesti ja 
uudet kujeet!

Esittelen myös jäsenasiat hallituksen 
kokouksissa.

Joten rohkeasti vaan ottamaan yhteyt-
tä. Soita, tekstaa (soitan sinulle) tai 
laita sähköpostia niin hoidetaan sinun 
asiasi kuntoon.

Kati Kytömaa
p. 045 2344 298  
kati.rautiainenx@gmail.com 

Lopuksi haastan vielä teitä jäseniä hakemaan sankoin joukoin Helsinkiin 
JHL-opiston kursseille. 

Kurssit löydät osoitteesta www.jhl.fi/koulutuskalenteri 

Kursseille maksetaan matkat ja majoitus ja mikäli et saisi palkkaa kurssin 
ajalta, niin silloin olisit oikeutettu kurssistipendiin. 
Sinun ei tarvitse olla aktiivi, silti voit käydä kursseilla ja katsoa herääkö 
mielenkiintosi. 

Saat sieltä paljon tietoa ja uusia tuttavuuksia.

Ja tiedä vaikka sinäkin saisit kipinän yhdistystoimintaan.
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 MATKA TARTTOON to-su 23.-26.8.2018!

Viron kaunis yliopistokaupunki Tarto on tänä vuonna matkakohteenamme.
Kauniit puistot, kaupungin laitaa virtaava Emajoki ja vanhakaupunki 
kahviloineen ja monine ruokapaikkoineen ja terasseineen hurmaa.
Hotellimme Dorpat sijaitsee Tarton keskustassa, mutta samalla kuitenkin 
hieman kauempana kaupungin melusta Emajoen rannalla. Aivan vieressä 
tori ”rätein ja lumpuin” ja kaikkea muuta mahdollista, mitä virolaiselta 
torilta etsit. Lähellä myös ostoskeskuksia ja vanhakaupunki.

Matkan hinta: jäsen 178 € ja avec 296 €

sis. matkat, mennessä laivalla meriaamiainen, yöpymiset kahdenhengen 
huoneissa (1 hh lisä 105 € / 3 yötä), aamiaiset hotellissa sekä suomenkielinen 
opas matkalla Tallinna-Tarto + kaupunkikiertoajelu, ennen majoittumista.

Ilmoittautumiset viim. 15.6.2018 mennessä 
p. 0400 887 537 tai paivi.tapper@gmail.com

Ilmoittautuessasi ilmoita nimesi (muodossa, joka lukee passissa) syntymä-
aikasi, yhteystietosi, mahdollinen ”kämppäkaverisi” ja pysäkki mistä 
haluaisit lähteä kyytiin. Bussi kulkee reittiä Tikkakoski – Palokan läpi 
Harjun tilausajolaituriin ja sieltä vanhaa Vaajakoskentietä Wessmannille. 
Bussiaikataulu selvennee myöhemmin, kun tiedetään tarkka reitti.

Laiva Tallink m/s Megastar lähtee Helsingistä klo 10.30, joten täältä 
lähdemme varhain aamulla.

Matka maksettava viim. 29.6. 
tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616, viestiksi ”Tarto”.

       Tervetuloa mukaan mukavalle matkalle!  JHL 616 vapaa-aikajaos
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pääosassa Kai Hyttinen 

Esitys alkaa klo 13.00 ja sitä ennen lounas teatterilla.

Matkan hinta sis. kyydit, lounaan ja teatteriesityksen; 
jäsen 42 € ja avec 70 €.

Ilmoittautumiset viim. 4.3.  p. 0400 887 537 tai 
paivi.tapper@gmail.com

Bussireitti ja lähtöpysäkit selvennee myöhemmin, 
kun tiedetään matkalle lähtijät.

Matka maksettava viim. 5.3.2018 
tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616.

Viulunsoittaja  katolla

Teemme teatterimatkan Kuopioon la 7.4.2018. 

Esitys on musikaali



   JYVÄSKYLÄN JHL • KYTEVÄ 1/2018   9

NOKKAKIVEN RANNEKKEITA!

Viimevuosien lailla, tänäkin vuonna jäsenten perheille tarjolla 
Nokkakiven rannekkeita.

Rannekkeen omavastuu 10 € ja rannekkeita saa max 4 kpl / perhe.

Rannekkeet voimassa koko kesän yhden päivän 
Nokkakiven aukiolon puitteissa.

Varaukset p. 0400 887 537 tai paivi.tapper@gmail.com . 
Rannekkeet maksettava viim.15.5.

Tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616. Viestiksi ”Nokkakivi”.   
           

Rannekkeet saa Nokkakiven lippuluukulta nimellä. Toimitamme sinne 
listan, kun kaikki ovat maksaneet. Rannekkeita rajoitetusti.
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PERHERETKI POWERPARKIN HUVIPUISTOON 
LA 9.6.2018!

 Tänä vuonna perheretkemme suuntautuu toiveitten mukaan 
PowerParkiin.

 Matkan hinta 25 € / henk., sis. matkat ja päivärannekkeen huvipuistoon.

 Matkalle mahtuu mukaan 60 henkilöä 
ja paikkoja annetaan 4 kpl / perhe. 

Rannekkeiden saanti edellyttää bussimatkalle osallistumista.

 Ilmoittautumiset p. 0400887537 tai 
paivi.tapper@gmail.com  30.4. mennessä.

 Ilmoittautuessasi kerro yhteystietosi, 
montako paikkaa ja onko lapset alle vai ylle 130cm.

 Bussi lähtee Harjun tilausajolaiturista aamulla ja 
palaa samaan paikkaan illalla.

 Tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 
Pitkän matkan ja aikataulun takia lähtöpysäkkejä on vain tämä yksi.

 Matka maksettava 9.5. mennessä 
tilille FI89 5290 6440 0014 31 saaja JHL 616,

 viestiksi ”PowerPark”.

Perheet tervetuloa mukaan hauskanpitoon!  

JHL 616 vapaa-aikajaos
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PILKKIKISAT  la 10.3.  klo 10.00-13.00!
Tänä vuonna pidämme pilkkikisat Noukanniemen ”lahukassa”, jos jääti-
lanne vaan sallii.
Kokoontuminen ravintola Noukanniemen parkkialueella, jonne voi jättää 
autot. 
Siitä siirrymme läheiseen ”lahukkaan”, jonne onginta alue merkitty. 
Jos jäätilanne kovin huono, siirretään pilkkiminen johonkin toiseen paik-
kaan. 
Sen takia ja myös tarjoilujen ja palkintojen vuoksi, olisi etukäteisilmoit-
tautumin suotavaa. 

Ilmoittautuessasi ilmoitat yhteystietosi ja montako osallistuu. 

Ilmoittautumiset p. 0400 887 537 tai paivi.tapper@gmail.com

 Tarjolla kahvia, kuumaa mehua ja grillimakkaraa!

Tervetuloa joukolla mukaan! 

JHL 616 vapaa-aikajaos

KEVÄTKOKOUS 11.4.2018 klo 18.00
Tervetuloa yhdistyksemme kevätkokoukseen kansalaistoiminnankeskus 

Mataraan, osoitteeseen Matarankatu 6, Tourujoki-sali

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 
• Luetaan toiminnantarkastajien lausunto 
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta 
• Päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista 

KAHVITARJOILU
Hallitus




