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Tätä kirjoittaessani olen juuri 
palannut vi ikon kestäneeltä 
puheenjohtajakurssilta Raseborg-
opistoltaKarjaalta tuliaisinani 
oikein mukava syysflunssa. Kävin 
kevään ja kesän aikana uusille 
puheenjohtajille tarkoitetun kol-
miosaisen moduulikoulutuksen, 
jonka tarkoituksena oli ajaa uusia 
tuoreita puheenjohtajia sisälle 
yhdistystoiminnan asioihin. Kurssi 
oli todella hyvä, meitä oli mukana 
15 tuoretta puheenjohtajaa ympä-
ri Suomea, aina Ivalosta Turkuun. 

Tutustuimme perusteell isesti 
yhdistystoimintaan, yhteistoimin-
tamenettelytapoihin, edunvalvon-
ta-asioihin yms. tärkeisiin ammat-
tiyhdistystä koskeviin asioihin ja 
saimme huomata, miten vähän 
me tässä vaiheessa vielä tiedäm-
mekään näistä asioista. Onneksi 
uudella puheenjohtajalla on tuke-
naanjoukko yhdistyksen luotta-
mustoimiin valittuja tehokkaita ja 
osaavia jäseniä.

Osallistuessani koulutukseen 
sain huomata miten hyvin liitto 

tukee jäseniensä koulutusta. Rase-
borg-opisto oli aina täynnä iloisia 
ja reippaita JHL-läisiä opiskele-
massa milloin mitäkin. Liitto järjes-
tää monipuolista koulutusta sekä 
Raserborg-opistolla että muualla 
Suomessa. On järjestökoulutusta, 
ammatillista koulutusta, atk-kou-
lutusta sekä virkistystoimintaa, 
ja mikä parasta, suurin osa näistä 
koulutuksista ovat ilmaisia, joten 
rahallista ansiomenetystäkään 
ei tule, vaan jäsen saa vastinetta 
jäsenmaksuilleen. Käyttäkää hyvät 
ihmiset näitä etuja hyödyksenne, 
lisätietoja koulutuksista saa liiton 
nettisivuilta sekä meidän omalta 
opintosihteeriltämme.

Yhdistyksen toiminnassa on 
kesäaikana ollut rauhallista. Hal-
litusta on tosin työllistänyt neu-
vottelujen käyminen Kontionie-
men mökin vuokraoikeudesta. 
Tässä vaiheessa neuvottelut ovat 
edenneet niin pitkälle, että ylei-
nen kokous on hyväksynyt Unitag 
Service Oy:n tekemän tarjouksen. 
Tästä mökkiasiasta ja neuvottelu-
jen etenemisestä kertoo tarkem-
min hallituksen nimeämä neu-
vottelija, pääluottamusmies Matti 
Pesonen tässä lehdessä toisaalla.

Syksystä ja talvesta tulee erit-
täin mielenkiintoinen ja haasta-
va. Lokakuussa kunnallisvaaleissa 
valitaan paitsi uudet kuntapäättä-
jät, myös palvelujen kehittämisen 
suunta. Kuntakenttää uudistetaan 
perusteellisesti. Muutoksen kat-
veeseen jää tuskin yksikään kunta 
ja nekin, jotka täyttävät vahvan 

peruskunnan kriteerit, ovat tavalla 
tai toisella mukana vahvojen aluei-
den rakentamisessa. Muutos tulee 
koskemaan myös meitä, jotka toi-
mimme täällä erikoissairaanhoi-
don alueella. Siksipä meidän tulisi 
olla valmiina reagoimaan heti,kun 
asiat tulevat esille. JHL on ottanut 
vaaliteemakseen oma kunta, oma 
työ. Hyvät julkiset palvelut pitävät 
yhteiskunnan eheänä. Ne lisäävät 
turvallisuutta ja tulevaisuuden 
uskoa. Ne estävät syrjäytymis-
tä. Ne tukevat elinkeinoelämää ja 
työllisyyttä. Ne vahvistavat kestä-
vää kehitystä. Ja päinvastoin kuin 
joskus väitetään, ne kannustavat 
yritteliäisyyteen ja myönteiseen 
riskinottoon. Suurin osa palveluis-
ta kannattaa tehdä omana työnä. 
Oma työ on kestävää, vakaata ja 
joustavaa. Oma henkilöstö on hel-
pompi sitouttaa palvelujen pitkä-
jänteiseen kehittämiseen. Oma työ 
on avointa ja helposti valvottavis-
sa. Se on kullanarvoinen ominai-
suus taistelussa harmaata taloutta 
vastaan.

Yksittäisen henkilön vaikutus-
mahdollisuudet ovat aika pienet 
näin suurissa asioissa. Yksi tärkeä 
vaikutusmahdollisuutemme on 
käydä äänestämässä. Meillä on 
monia hyviä JHL-läisiä ehdokkaina 
kuntavaaleissa, joten MUISTATHAN 
KÄYDÄ ÄÄNESTÄMÄSSÄ.

Syysterveisin 24.9.2012

Tarja Kareinen
puheenjohtaja JHL 212

Ensimmäinen vuosi yhdistyksen 
sihteerinä ei ole vielä ohitse mutta 
vuosi on jo tähän mennessä ollut 
täynnä uuden oppimista, uusia 
kokemuksia ja kohtaamisia.

Suurena tukena tässä työssä 
ovat olleet uusi puheenjohtajam-
me Tarja Kareinen, jonka sihteerin 
työn tuntemus on ollut korvaa-
matonta, sekä pääluottamusmies 
Matti Pesonen.

Jokainen pöytäkirja on käynyt 
läpi heidän tarkat ja kokeneet sil-
mänsä ja paljon olen saanut hyviä 
neuvoja. Muutaman kerran olen 
juossut tukka putkella taloon 8, 
yhtä pöytäkirjan otetta vein vaa-

timattomat kolme kertaa, mutta 
seuraavan kerran sekin asia men-
nee putkeen vähemmällä juokse-
misella, eikähän raitis ilma ja liikun-
ta ole koskaan istumatyöläiselle 
pahasta.

Jo ensimmäiset kaksi vuotta JHL 
212 hallituksessa opetti että henki 
hallituksen jäsenten kesken on 
hyvä ja uutta jäsentä tuetaan ja 
neuvotaan ilomielin. Tunnelma on 
rento ja lämmin ja tämän ryhmän 
kanssa on hyvä lähteä vaikka opin-
tomatkalle ja palata sieltä läpi tal-
ven pahimman lumimyräkän Por-
voon tietä hissutellen linja-autolla. 
Se matka opetti myös että joukos-

sa on taitavia karaokelaulajia, vaik-
kei sihteeri itse sitä taitoa uskalta-
nutkaan testata. JHL:n toimistolla 
järjestetty koulutus oli erittäin 
hyvä ja mielenkiintoinen ja tällai-
set yhteiset matkat aina kasvatta-
vat yhteishenkeä ja tutustuttavat 
ihmisiä toisiinsa.

Yhdistystoiminta on mielenkiin-
toista ja kokemisen arvoista. Toi-
vottavasti saamme uusia, innok-
kaita jäseniä hallitukseen. Jokai-
sella meillä on mahdollisuus myös 
tällä tavoin parantaa tiedonsaan-
tiamme ja työviihtyvyyttämme 
sekä oppia yhteistyötä monien eri 
ammattiryhmiin kuuluvien ihmis-

ten kanssa. Toivottavasti jäsenem-
me löytävät eri alojen jaostot ja 
niiden järjestämät mukavat tapah-
tumat kuten retket ja illanvietot. 
Uudet ideat ja toiveet ovat var-
masti aina tervetulleita. Kannattaa 
tutustua yhdistyksen kotisivuihin 
ja nykäistä hallituksen jäseniä vaik-
kapa hihasta kun heitä vastaan 
astelee työpaikan käytävillä. 

Yhteistyöterveisin

Anne Mutanen
JHL 212 hallituksen sihteeri

Sihteerin kuulumisia

Puheenjohtajalta 
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Olen psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja /kouluttaja Kontiolahdelta. Kunnallispolitiikassa 
olen ollut mukana 20 vuotta, kiitos luottamuksesta äänestäjilleni. Pitkän työuran kuntasektorilla 
tehneenä koen olevani kuntatyöläinen, joten arvostan palvelujen tuottamista kunnallisina. Yksi-
tyissektorin tuottamia palveluja voi käyttää hallitusti tukemaan kunnallisia palveluja.

Maailma muuttuu, mutta ihmisen perustarpeet säilyvät

Tulevaisuuden Kontiolahdessa näen tärkeänä kehittää edelleen yhteistyötä naapurikuntien kanssa, siten, 
että esim. sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät laadukkaina niin talouden kuin saatavuudenkin näkökulmas-
ta. Kontiolahdessa on useita hyvin toimivia käytänteitä ja malleja jokaisessa hallintokunnassa, mutta niitä 
tulee edelleen kehittää ja jalostaa.

Ajankohtaisesti on tärkeää:
Huolehtia lapsiperheiden arjessa selviytymisestä.
Ehkäistä nuorten syrjäytymistä, ehkäistä työttömyyt-
tä ja edistää vajaakuntoisten työllistymistä.
Säilyttää hyvät hoito- ja hoivapalvelut  lähellä kun-
talaisia.
Kylien elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä tuetaan 
järkevällä kaavoittamisella.

Anna-Maija Sivonen, SDP, numero 60

Julkiset palvelut turvattava tasapuolisesti

Tärkeimpänä asiana pidän julkistenpalvelujen järjestämistä ja tuottamista pää-
sääntöisesti kunnallisina palveluina jatkossakin, vaikka kuntarakenteessa tulisi 
muutoksia.
Julkisten palvelujen järjestäminen ja pääsääntöisesti myös tuottaminen kuuluu 
kunnalle jatkossakin. Hyvät julkiset palvelut varmistavat yhteiskuntaa pysymään 
eheänä, tukevat elinkeinoelämää sekä työllistämällä vaikuttaa työllisyysasteeseen 
ja kunnan verotuloihin.

Pidän tärkeänä myös sitä, että julkisten palvelujen saatavuus on turvattu jatkossakin kaikille 
kuntalaisille asuinpaikasta riippumatta.
Kaikki ei ole kaupan.Palvelut kuntoon ja ihmiset huomioon.
Sellaisen kunnan haluan!

N:o 30
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JHL 212 ehdokkaat Kontiolahella
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Olen JHL:n jäsen ja 57-vuotias sd-kuntavaa-
liehdokas. Koulutukseltani olen sosiaaliohjaaja 
ja mielenterveyshoitaja. Toimin mielenterveys-
hoitajana Aikuispsykiatrian poliklinikan kun-
toutustyöryhmässä. 

Minulla on ollut mahdollisuus toimia mm. 
sosiaali- ja kansalaisjärjestöissä, ay-toiminnassa 
(MKL:n, KTV 212 pj.) sekä eri kunnallisissa luot-
tamustehtävissä. Olen nyt kaupunginvaltuutet-
tu sekä kaupunginhallituksen 1.vpj. 

Perheeseeni kuuluvat aviomies, kaksi lasta 
perheineen, neljä lastenlasta sekä isovanhem-
mat. Elän hienossa neljän polven ketjussa.

Miksi olen ehdolla: Uskon että monipuolisella 
kokemuksellani on edelleen käyttöä kunnalli-
sessa päätöksenteossa. 

Mielestäni hyvinvointi arjessa kuuluu meille 
kaikille. Hyvinvointi syntyy monesta eri asiasta. 
Se syntyy työstä ja toiminnasta, joita luomme 
elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa yhteis-
työssä. Tätä kautta luomme elinvoimaa ja pal-
veluja kaupunkilaisille. Kärkitavoitteena on 
erityisesti nuorisotyöttömyyden kitkeminen.  
Hyvät julkiset palvelut turvaavat hyvinvointia. 
Ostopalvelujen rooli on tarvittaessa täyden-
tää kaupungin omaa tuotantoa. Täydentävissä 
ostoissa tuetaan kolmatta sektoria ja paikalli-
suutta.

Siksi kuntavaalit koskettavat juuri Sinua. Sillä 
jokainen kuntalainen tarvitsee oikeudenmu-
kaisia ja yhdenvertaisia palveluja vauvasta kul-
taiseen vanhuuteen koko elämänkaaren aika-

na. Kuntavaaleissa valittujen päättäjien arvot 
ratkaisevat millaiset hyvinvoinnin edellytykset 
joensuulaisilla on seuraavan neljän vuoden 
aikana. 

Kuntapalvelut tulee luoda osaavien ammat-
tilaisten voimin. Siksi meille kaupunkilaisille on 
tärkeää millaisia ja kenen tuottamia palveluja 
kuntalaisille järjestetään vaikkapa koulutuk-
sen, päivähoidon, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, hoivan tai 
huolenpidon osalta.

Vahva peruskunta turvaa laadukkaat ja 
yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakasläh-
töisesti. Luo edellytykset taloutta vahvistavalle 
kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itse-
hallintoa ja paikallista demokratiaa, oikeuden-
mukaisesti.

SDP:n valtuustoryhmä on ollut huolehtinut 
myös kaupunginosien elinvoimaisuudesta ja 
niiden palveluista. Tätä työtä tulee edelleen 
jatkaa. 

Kuten olen aiemminkin todennut;  Politii-
kassa kukaan ei pärjää yksin. Yhteistyössä on 
voimamme ja tähän yhteistyöhön sitoudun. 
Oikeudenmukaisuutta  ja inhimillisiä arvoja 
kunnioittain. 

Eila      
numero  271

Tulevalla valtuustokaudella valittavat valtuutetut joutuvat 
tekemään vaikeitakin päätöksiä kunnissa niin talouden kuin 
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suhteen. 

Mielestäni ei ole sama, ketkä kunnissa päättävät kaikkia kun-
talaisia koskevista asioista. Valtuustoihin tarvitaan jatkossakin 
myös julkisen sektorin työntekijöitä puolustamaan työpaikko-
jemme pysyvyyttä ja siksi olen ehdolla Joensuussa demareitten 
listalla.

Olen ollut valtuutettuna Pyhäselässä kaksi kautta ja Joensuus-
sa kuluvan kauden, joten kokemustakin valtuutetun tehtävistä 
ja toimintatavoista alkaa olla melko mukavasti.

Tärkeimpänä asiana pidän edelleen, verovaroin maksettujen 
julkistenpalvelujen järjestämistä ja tuottamista pääsääntöisesti 
kunnallisina palveluina, tapahtui kuntarakenteessa muutoksia 
tai ei. 

Tärkeää on myös, että julkisten palvelujen saatavuus turva-
taan jatkossakin kaikille kaupungin asukkaille, asuinpaikasta 
riippumatta.

Matti n:o 320  Matti Pesonen
 Pääluottamusmies JHL ry. 212

Julkisten palvelujen 
puolesta

JHL 212 ehdokkaat Joensuussa
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 Enemmin tai myöhemmin työhistoria 
päättyy, alkaa hyvin ansaittu kolmas vaihe 
elämässä, eläkeikä.

Monelle se valitettavan rankkakin vaihe 
elämässä. Voi olla että ihmistä uhkaa 
paha vaiva yksinäisyys, työelämästä pois-
tumisen myötä sosiaalinen kanssakäymi-
nen vähenee. Toinen juttu on liikunnan 
vähyys, on helppoa jäädä sohvalle kököt-
tämään.

Toisaalta on aikaa kaikille niille tehtävil-
le ja harrastuksille joita on aina halunnut 
tehdä ”sitten kun jään eläkkeelle”

Monet ovat saaneet harrastuksilleen 
kohteen olemalla mukana eläkeläisjärjes-
tössä, näitähän on useita. Kaikilla poliitti-

silla puolueilla on omansa.
Meillä ammattilaisilla on Julkisen alan 

eläkeläisten liitto KELO ry. Poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton ammatti-
liittopohjainen järjestö. Tähän voi kuulua 
liittymällä yhdistykseen Joensuun julki-
sen alan eläkeläiset ry. JAE

Yhdistyksessä on mahdollisuus osal-
listua monenlaiseen toimintaan: liikunta, 
ohjelma, kädentaito ym. kerhot kokoon-
tuvat viikoittain.

Tule mukaan ja pyydä myös ystävä ja 
tuttava joka kenties on itse vähän arka 
lähtemään.

Osallistuminen ei maksa paljon, jäsen-
maksu kympin verran vuodessa. Yhdistys 

rahoittaa toimintansa mm. järjestämäl-
lä tansseja, arpajaisia, myyjäisillä esim. 
kädentaitokerhon tuotteita.

Tästä kaikesta saat tietoa netistä: http://
www.keloliitto.fi/yhdistykset/joensuu/
jsuu.htm

 Martti Piironen, puheenjohtaja 
0500 679840
sposti: piironenm(a)suomi24.fi

Ari Tielinen, shteeri/matkavastaava
050 5118343
sposti: arit(a)elisanet.fi

Sirkka Turunen, taloudenhoitaja/
jäsenasioidenhoitaja                  
040 7191750 
sposti: sirkka.tur(a)luukku..com
                                                                             
 Tervetuloa mukaan toimintaan (säilytä 
myös JHL 212 jäsenyytesi)

Nuoruus kuluu, ikää karttuu… 

Ravintopalvelu-jaosto järjesti virkis-
tys-ja opintomatkan risteilyn merkeis-
sä Tallinnaan 28.4.-29.4.-2012

Ohjelmaan kuului tutustuminen Bal-
tic Princess laivan keittiöön.

Matkaan lähti 16 osallistujaa,joista 
14 meidän jäsentä.Jäseniä tuettiin 20E 
matkan hinnasta.Matkalaiset olivat 
iloisella mielellä,joten  linja-autossa 
oli tunnelmaa ja matka joutui rattoi-
sasti.Buffet-illallinen oli varattu meille 
ensimmäiseen kattaukseen,joten pää-
simme nauttimaan pöydän antimista 
heti laivaan päästyämme.Tarjoilu oli 
tori-tyyppinen ja kaikkea löytyi jokai-
seen makuun,ruokajuomista lähtien.

Ruokailun jälkeen Keittiön vas-
taava tuli noutamaan meitä kier-
rokselle tutustumaan laivan keit-
tiötiloihin.Tilat sijaitsivat kahdessa 
kerroksessa,alakerrassa esivalmisteluti-
lat ja Ruokasalin vieressä keitto-ja val-
mistustilat.Valmistus tapahtui eri pis-

teissä ja kaikki tilat olivat todella siiste-
jä ja kylmiö ja pakastustiloja oli paljon.
Opastus oli asiantuntevaa ja ystävällis-
tä.Myöskin koko henkilökunta tervehti 
meitä  hymyillen kiertäessämme.

Kierroksen jälkeen jatkoimme iltaa 
toisiimme tutustuen ja laivan ohjel-
masta virkistyen.

Seuraavana päivänä teimme ostos-
kierroksen Tallinnaan ja sitten jälleen 
laivaan  kohti Helsinkiä ,josta bussimat-
ka kohti kotia.

Mukana olijat kertoivat olevansa tyy-
tyväisiä matkan antiin.

Terveisin Ravintopalvelu-jaosto: 
Arja Hyttinen ,Ritva Kuronen,Pirkko 
Pakarinen,Irja Kukkonen,Eeva Vatanen,

Tervetuloa kaikki Ravintopalvelu-
jen henkilökunta mukaan toimintaan.
Otamme mielellämme toiveita ja ide-
oita vastaan,millaista toimintaa haluai-
sitte.

JHL 212:n Ravintopalvelujaoston kuulumisia

Yhdist yksen y le inen 
kokous 18.9.2012 päätti 
yksimielisesti myydä yhdis-
tyksen ( JHL 168) Kontio-
niemen mökin Unitag Ser-
vice Oy:lle.

Miksi tähän päädyttiin/ 
jouduttiin?

Kontioniemen sairaa-
lantyöntekijät KTV ry. 168 

yhdistyksen jäsenet siir-
ty ivät  yhdistyksemme 
jäseniksi 1.1.1995. Yhdis-
tys 168 omisti kuntayhty-
män maalla olevan mökin 
kuntayhtymältä vuora-
tulla maalla, 50 vuoden 
maanvuokrasopimuksella. 
Maanvuokrasopimukseen 
oli kirjattu, että vuokraso-

pimusta ei voi siirtää kol-
mannelle osapuolelle ja 
siksi yhdistystä 168 ei voitu 
lakkauttaa, vaikka siinä ei 
ole yhtään jäsentä.

Ensimmäisen kerran 
”mökin kohtalo” oli uhat-
tuna kun kuntayhtymä 
myi Kontioniemen sai-

Yhdistyksen Kontioniemen 
mökki myyty

raalan maineen vuonna 
1996 Karjalan Louhinta ja 
Lujitustyö Oy:lle. Silloin 
kävimme tiukan neuvotte-
lun ostajan kanssa, jolloin 
ostaja tarjosi mökistä ja 
maanvuokrasopimuksen 
purkamisesta 10,000 mk 
tai uhkasi vaihtoehtoises-
ti irtisanoa sopimuksen ja 
velvoitti yhdistyksen pur-
kamaan mökin pois siirret-
täväksi ja tontin siistimi-
sen. Yhdistyksen hallitus ei 
hyväksynyt ostotarjousta 
ja irtisanomista, joten asia 
jäi ennalleen ilman yksi-
mielistä ratkaisua.

Tästä vielä selvisimme 
liiton lakimiesten avulla 
ja ”rauha maassa” joskin 
kireänä kesti menneeseen 
kesään saakka.

Kesäkuun 29 päivänä 
2012 Karjalan Louhinta ja 
Lujitustyö Oy on myynyt 
2,5 ha:n määräalan Kontio-
niemestä Unitag Service 
Oy:lle ja vuokraamamme 
maa-alue ja mökki on myy-
dyllä alueella.

Unitag Service Oy:n toi-
mitusjohtaja ilmoitti heti 
kohta kaupan jälkeen, että 
he tarvitsevat ja ottavat 

maa- alueen omaan käyt-
töönsä.

Neuvottelimme asiasta 
useaan kertaan ostajan 
kanssa, ja yritimme saada 
vuokrasopimuksen pysy-
mään voimassa vuoden 
2045 loppuun, kuten sopi-
mukseen on kirjattu, mutta 
ostaja ei siihen suostunut 
ja teki mökistä ja vuokra-
sopimuksen purkamisesta 
ostotarjouksen ja vaihto-
ehtoisesti irtisanoi sopi-
muksen.

Yhdistyksen hallitus ei 
hyväksynyt tehtyä tarjous-
ta tai sopimuksen irtisano-
mista ja teki myyntitarjo-
uksen ostajalle, jota ostaja 
ei hyväksynyt.

Tämän jälkeen ostaja 
palkkasi asianajan, jonka 
välityksellä kävimme neu-
votteluja jatkuvasti, tavoit-
teena löytää molempien 
osapuolten hyväksymä 
hinta mökille ja vuokraso-
pimukselle, jotta välttyi-
simme oikeuden käynniltä.

Yhdistyksellä oli koko 
ajan käytettävissä apuna 
lakimiehet liitosta ja kun-
tayhtymän lakimies Sakari 
Kela.

Kävimme lakimiestem-
me kanssa kiistan useaan 
kertaan läpi ja heidän mie-
lestä yhdistyksellä oli suuri 
riski hävitä kiista jos se 
menee oikeuden ratkaista-
vaksi ja suosittelivat sopu-
ratkaisun etsimistä mökin 
myynnistä ja vuokrasopi-
muksen purkamista.

Elokuun lopulla pääsim-
me neuvotteluissa molem-
pia osapuolia tyydyttävään 
neuvottelutulokseen. 

Esityksen hyväksyi osta-
ja asianajajansa välityk-
sellä ja yhdistyksen halli-
tus elokuun kokouksessa 
sekä yhdistyksen yleinen 
kokous syyskuun 18 päi-
vän kokouksessa.

Tätä kirjoittaessa kaup-
pakirja on vielä allekirjoit-
tamatta, mutta allekirjoi-
tettaneen ensiviikolla ja 
mökin on oltava tyhjennet-
ty viimeistään 31.10.2012.

Matti Pesonen, 
pääluottamusmies
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Hoitoalan jaosto on nyt toimi-
nut muutaman vuoden. Jaoston 
tehtävänä on toimia yhdistykseen 
kuuluvan hoitohenkilöstön kes-
kuudessa tiedottaen ja seuraten 
alan kehitystä.  Tarvittaessa jaosto 
tukee ja auttaajäsenistöä  erilaisis-
sa työelämän haasteissa ja muu-
toksissa. 

Jaostolle on tärkeää  pitää esillä 
ja seurata hoitoalan asioita: koulu-
tusta ja kehitystä sekä kuntayhty-
mässä että laajemminkin. Varsin-
kin kun kuntayhtymässä tehtävä 
hoitotyö on hyvin moninaista. 
Työtä on hoivasta, psykiatriaan ja 
kehitysvammahuoltoon, jossa työ 
on enemmän ohjaamista ja kas-

vattamista kuin perinteistä hoi-
tamista. Hoitotyön muuttuminen 
perinteisestä hoitamisesta asiak-
kaan ohjaamiseksi joka alalla on 
lisääntynyt ja lisääntyy jatkossakin. 
Tällainen muutos edellyttää työn-
tekijöiltä uusia työtapoja ja uutta 
osaamista. 

Työnantajan on huolehdittava 
henkilöstön koulutuksesta: kan-
nustettava koulutuksiin osallistu-
mista ,mahdollistettava osallistu-
mista ja järjestettävä koulutusta. 
Työntekijän on aktiivisesti  hakeu-
duttava ja osallistuttava koulutuk-
siin, jotka tukevat oman ammatti-
taidon kehittymistä.

Jaosto on järjestänyt vuosittain 

jäsenistölle suunnatun tilaisuuden. 
Viime syksynä oli työhyvinvointi-
koulutusta . Tänä syksynä teemme 
matkan Kuopioon tutustuen Orio-
nin tehtaaseen .  Osallistujia näi-
hin tilaisuuksiin on ollut riittävästi 
, varsinkin Kuopion matkaan on 
ollut runsaastiilmottautujia.  Orio-
nin matkalle mahtuu vielä muuta-
ma osallistuja.

Tiedottaminen ja sen onnistumi-
nen näin isossa yhdistyksessä on 
ajoittain pulmallista. Tiedottami-
seen jaosto käyttää pääsääntöises-
ti  sähköpostia, lisäksi yksiköissä on 
Jhl:n infokansiot, kansioita täyden-
netään sitä mukaa kun uusia esit-
teitä saadaan.Käytämme tiedotta-

miseen myös viikkotiedotetta sekä 
paperisia ilmoituksia. Paras tiedon-
kulku kuitenkin tapahtuu välittö-
mästi ihmisten välillä tavallisessa 
arjessa .  Toivomme yhteyden otto-
ja ja ehdotuksia jäseniltä, asioista 
joihin pitäisi kiinnittää huomiota 
tai ehdotuksia koulutuksista. Ensi 
vuoden jäsentapahtuma on vasta 
suunnitteilla joten otamme vas-
taan ehdotuksia aiheista tai pai-
koista jotka olisivat tutustumisen 
arvoisia.

Jaostoon kuuluvat: Liisa Kurki-
nen Pihkarinteeltä, Pasi Hyttinen 
Paiholasta, Tarja Kärki Leppälästä, 
Eeva Sivonen Mäntykodilta, Marja-
Leena Ylitalo Ankkurista.

Hoitoalan jaosto

Vapaa-aikajaosto!

Vapaa-aikajaostossa vuonna 
2013 toimivat:Puheenjohtajana 
Tarja Matikainen.Muina jäseninä 
Heidi Martikainen,KirsiPiitulainen,
Pasi hyttinen ja Jarmo Voutilainen

Jaoston tehtävänä on järjestää 
jäsenillemme vapaa-ajan toimin-
taa käytössä olevan budjetin ja 
resurssien puitteissa.

Tänäkin vuonna olivat edelleen 
elokuvaliput ja kesäteatteriliput 

suosittuja ja kysyntää lipuista oli 
kovasti.Niinpä ensivuonnakin aio-
taan lippuja hankkia niin elokuva 
kuin kesätetattereihinkin.Myöspe-
ter pan jääsatu esitykseenkin oli 
lippuja saatavana,mutta kysyntä 
oli aiempia vuosia humattavastiv
ähäisempää.(ensi vuonna harki-
taan hankitaanko  sinne lippuja).
Edellisenä kesänä oli tarjolla myös 
joma:n peleihin lippuja,mutta 

n e k ä ä n  e i  s u u r t a  s u o s i o t a 
saavuttaneet,kuten ei myös mui-
hinkaan urheilutapahtumiin ole 
erityisempää kiinnostusta jäsenet 
osoittaneet.

Kesällä suunniteltu makkaran-
paisto/yhdessä olo ilta peruuntui 
osallistujien vähyyden vuoksi.

Marraskuussa järjestetään perin-
teinen pikkujoulu syyskokouksen 
yhteydessä hotelli Kimmelissä.

Vapaa-aika jaosto voi myös tukea 
erikseen sovittavalla tavalla jäseniä 
jotka osallistuvat aluetoimiston tai 
jhl liiton järjestämiin tapahtumiin.

Ideoita/ehdotuksia otamme myös 
hyvin mielelelläänvastaan,sekä 
halukkaita uusia aktiivisia toimijoi-
ta vapaa-aika jaostoon.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille jäse-
nillemme.

Janne
Puhakka
perushoitaja, sairaanhoito-opiskelija

70
Muista äänestää!

TYÖN JA 
OIKEUDEN-

MUKAISUUDEN
PUOLESTA.

JHL 212 ehdokkaana Liperissä
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Moni varmaan teistäkin jäsenis-
tä luki hiljattain medioista uutisen 
nuorten keihäänheiton kisoissa 
Saksan Dusseldorfissa sattuneesta 
ikävästä tapaturmasta, jossa keihäs 
osui kilpailun toimitsijaa kurkkuun 
ja aiheutti kuolemaan johtaneen 
vamman. Yleisurheilun kattojärjestö 
IAAF kommentoi tapahtunutta heti 
perään käsittämättömän kevyesti ja 
syyksi taas kerran tarjottiin helpointa 
kestoselitystä ”Inhimillisen virheen 
seurauksena…”. Samalla tämä muka 
asiantuntijaorganisaatio katsoi, ett-
eivät näe tarvetta tehdä mitään toi-
menpiteitä keihäskisojen turvallisuu-
den parantamiseksi.

Käsittämätöntä riskien vähätte-
lyä ja välinpitämättömyyttä ! Mutta 
eikös se vanhin työsuojelun sanon-
takin kuulu, että ”välinpitämättö-
myys on kaikkein suurin turvallisuus-
uhka”. Ohjeistusten muuttaminen 
turvallisemmiksi koetaan joskus yhtä 
vaikeaksi kuin niihin perehtyminen 
ennakkoon kiireen keskellä.

Lue ensin ohjeet

Lue ensin ohje ennen kuin aloi-
tat työn. Noudata myös ohjetta. Jos 

toimintaa taas ohjaa lainsäädäntö, 
tutustu lakiin ja noudata sitä. Työ- ja 
vapaa-ajan tapaturmissa loukkaan-
tuu ja kuolee liian valtava joukko 
ihmisiä. Usein, lähes poikkeuksetta 
syyksi paljastuu, ettei noudatettu 
työohjetta tahi voimassa olevaa lain-
säädäntöä! Miksi ei luettu työohjet-
ta? Miksi ei noudatettu nopeusra-
joitusta? Miksi! Kestovastauksen saa 
kuin apteekin hyllyltä; ”Työohjeen 
lukemiseen ja sen mukaan toimi-
miseen kuluu liikaa työaikaa. Omal-
la maalaisjärjellä hommat hoituu 
nopeammin ja tehokkaammin. Tahi 
”rajoitus oli liian alhainen niihin olo-
suhteisiin”.  

Me käyttäydymme arjessa haas-
teellisesti. Vain minä tiedän, kuinka 
tämä työ tehdään oikein ja tehok-
kaasti omin sovelluksin. 

Sitten kun tulee hetki, että omal-
le kohdalle sattuu vaaratilanne, tahi 
tapaturma, saatetaan ajatella, että 
tapaturman takana on inhimillinen 
tekijä. Eikä tajuta pohtia, että syynä 
olikin oma työohjeiden ja lainsää-
dännön vastainen toiminta. Onko 
se inhimillinen tekijä joku fyysinen 
tyyppi, joka piipahtaa kun hänelle 
sopii ja aiheuttaa nämä ei toivotut 

vahingot vierailullaan?
Se toinen taruolento johon työ-

suojelutoimijana törmään on kiire. 
Se vain saapuu, ohjaa meitä ja ei sii-
hen voi mitenkään vaikuttaa. 

Onko todella niin ettemme voi 
kiireelle mitään? Työpaikoilla pitää 
kiireestä voida keskustella ja poh-
tia, mitkä tekijät tämän ”olennon” 
oikeasti paikalle kutsuvat. Voimmeko 
työyhteisönä keksiä esteitä kiireen 
tielle? Kehittää/päivittää työohjei-
tamme entistä paremmiksi?

Sovitaanko porukassa, että nou-
datetaan ohjeita niin työssä kuin 
vapaa-ajalla! Jos ohjeet eivät ole 
oikein ajan tasalla, tai puuttuvat, on 
jokaisella velvollisuus ilmoittaa siitä 
välittömästi eteenpäin. Tai jos kek-
simme uusia, turvallisempia tapoja 
tehdä työtä.  

Jarmo Voutilainen 
työsuojeluvaltuutettu 
(ei taruolento)                                                                                        

Vaaralliset taruolennot

Tiistaina 30.10.2012  
JHL 212 hoitoalan jaos

järjestää 

tutustumismatkan 
Orionin tehtaalle 

Kuopioon.
Lähtö Joensuusta matkahuollosta klo 7.30 ja 

Ylämyllyn Shelliltä klo 7. 45

Tutustuminen Orioniin alkaen klo 10.00 kestää n. 3 h
Tilaisuuden alussa tarjotaan kahvit.

Orioninesittelyn  jälkeen bussi vie osallistujat  
Ikealle sekä keskustaan.

Kotimatkalle lähdemme noin klo 17.00

Matka on jäsenille ilmainen.  Ei jäseniltä 10 e

Ilmoittautumiset  sähköpostillamarja-leena  ylitalolle tai 
puh. 050-387763 9

JHL:n Motiivi-lehdessä Savonlinnan 
kaupunginjohtaja arvioi, että omana 
työnä tehdyt palvelut tulevat kau-
pungille 5-10 prosenttia halvemmik-
si. Savonlinnan kaupunki siirtääkin 
määrätietoisesti ostopalveluja omak-
si työksi. Samanlaista vastaliikettä 
ulkoistamisille on JHL:n toimialajohta-
ja Päivi Niemi-Laineen mukaan havait-
tavissa muuallakin. 

- On hienoa, että kunnista alkaa tulla 
vahvaa viestiä oman työn kehittämi-
sen tärkeydestä, sanoi toimialajohtaja 
Päivi Niemi-Laine JHL:n kuntavaalien 
vaikuttajaseminaarissa Lahden Sibe-
liustalossa tiistaina 9.10.

Niemi-Laineen mukaan kunnat aja-
vat oikealla tavalla omaa etuaan, kun 
ne ottavat palveluita takaisin omaksi 
työksi. Kevan tutkimuksen mukaan jo 
noin neljännes kunnista on palautta-
nut palveluita omaksi työksi ja saman 
verran kuntia on pohtinut palautta-
mista ainakin joidenkin töiden osalta.

Ammattiliitto JHL on tuottanut kun-
tavaaleissa ehdokkaina oleville jäsenil-
leen OMA KUNTA. OMA TYÖ –nimisen 
materiaalin www.hyvinvointivaalit.fi 
-sivustolle. Oma työ on JHL:n mukaan 
kestävää, vakaata, kokonaistaloudel-
lista ja joustavaa.

- Ostopalvelujakin tarvitaan, mutta 
oman työn täytyy olla niin vahvassa 
asemassa, että kunta saa siitä hyödyn 
niin mittakaavaetuna kuin palvelui-
den hankkijana. Kunnan tehtävä on 
tuottaa lakisääteiset palvelut kunta-
laisille. Parhaan perustan tähän antaa 
kunnan vahva oma osaaminen ja oma 
palvelutuotanto.

- Nyt on viime hetki tajuta oman 

osaamisen merkitys. Joka vuosi kun-
tatyöstä eläköityy 16 -17 000 henkeä. 
Uusia osaajia kuntiin saadaan vain 
siten, että työntekijöitä arvostetaan 
työssään ja että työstä saa palkan, 
jolla tulee toimeen.

- Kuntatyötä pitää kehittää niin, että 
kaikkien osaaminen saadaan täyteen 
käyttöön. Sitä kautta saadaan parem-
paa vaikuttavuutta eli haluttuja tulok-
sia kohtuuhintaan. �Päivi Niemi-Laine 
muistutti, että toimivat ja vaikuttavat 
palvelut eivät synny itsestään kuntien 
yhdistyessä, vaan ne vaativat hyvää 
yhteistä suunnittelua ja toteutusta.

- JHL:llä on hyvä kokemus yhteistoi-
minnallisesta kehittämistyöstä, jossa 
palveluja, työprosesseja ja työkäytän-
töjä ovat yhdessä kehittämässä niin 
kunnalliset päättäjät, asiakkaat kuin 
koko henkilöstö.

- Toinen tärkeä asia isoissa muutok-
sissa on työsuhdeturva. Hallitusohjel-
massa sovittu viiden vuoden työsuh-
deturva kuntien yhdistymistilanteis-
sa luo tarvittavaa vakautta. Se takaa 
työntekijälle työsuhteen, ei sitä että 
tehtävät säilyisivät entisinä uudessa 
kuntakokonaisuudessa. Kuntatyönte-
kijät ovat jatkossakin valmiita koulut-
tautumaan uusiin tehtäviin ja haastei-
siin, Niemi-Laine sanoi.

Lisätietoja: 
JHL:n toimialajohtaja 
Päivi Niemi-Laine 
040 702 4772

Kunnan oma työ 
kantaa jatkossakin
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SYYSKOKOUSKUTSU
JHL 212 ry:n.  syyskokous pidetään 

24.11.2012 alkaen kello 18.00 
Hotelli Kimmel, Joensuu Sali.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksensääntöjen 12 §:n 
1.  kohdan määräämät asiat,  taloussäännön hyväksyminen 

yhdistykselle ja mahdolliset muut kokoukselle esitetyt asiat.

TERVETULOA!
Hallitus

 JHL 212 

SYYSKOKOUS/
PIKKUJOULU 
la 24.11.2012
HOTELLI KIMMELISSÄ!
Kokous alkaa klo 18.00 ja pikkujouluruokailu nautitaan 
kokouksen jälkeen noin klo 19.00.
Hinta 20 euroa/jäsen, 39 euroa/ ei jäsen. Hintaan sisäl-
tyy: ruokailu, sisäänpääsy viihderavintoloihin ja joului-
nen revyy.
Syyskokoukseen osallistujille ruokailu ilmainen.
SITOVAT ilmoittautumiset 9.11.2012 mennessä: tarja.
matikainen@pkssk.fi
Ilmoittautuessasi muista mainita:
osallistutko myös syyskokoukseen  ja mahdolliset 
ruoka-  aineallergiat
Maksaminen suoraan yhdistyksen tilille  478520-
229640. Viitteeksi: pikkujoulu 
Vapaa-aikajaosto.


