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Yhdistyksemme 60 v. juhlia vie-
tettiin Kimmelissä 30.11.2013. 
Paikalla oli vieraita ja jäse-
niämme noin 150 henkilöä ja 
tilaisuuden järjestelyistä vastasi 
juhlatoimikunta pj. Tarja Karei-
sen johdolla. 

 Juhlapuhujaksi saimme pai-
kalle liiton puheenjohtajan 
Jarkko Elorannan. Kuntayhty-
män terveiset juhliimme toi hen-
kilöstöpäällikkö Jouko Kantola. 
Juhlan juontajana toimi ja mu-
siikista vastasi Arvo Väänänen. 

Juhlan yhteydessä puheen-
johtaja Jarkko Eloranta ja yh-

distyksen puheenjohtaja Tarja 
Kareinen jakoivat liiton myön-
tämän kunniajäsentunnuksen 
seuraaville pitkäaikaisille aktii-
vijäsenillemme; mielenterveys-
hoitaja Sohvi Heikkinen, am-
mattimies Martti Aimasmäki, 
huoltomies Unto Tuunanen ja 
ulkotyönohjaaja/työsuojeluval-
tuutettu Jarmo Voutilainen. Par-
haimmat kiitokset ja onnittelut 
ansioituneille jäsenillemme pit-
käaikaisesta työstä jäsentemme, 
yhdistyksemme ja liittomme hy-
väksi.

Kiitokset kaikille yhdistystä 
juhlapäivänä muistaneille; kun-

tayhtymälle, liitolle, aluetoimis-
tolle, muille JHL:n yhdistyksille,  
muille järjestöille ja jäsenillem-
me.

Juhlat onnistuivat hyvin ai-
nakin saadun palautteen pe-
rusteella ja Kimmelin ruoka on 
saanut kehuja erityisen paljon. 
Virallisen juhlaohjelman ja ruo-
kailun jälkeen jatkettiin iltaa 
pikkujoulun merkeissä.

Yhdistyksen hallitus päättää 
maaliskuun kokouksessa, mihin 
yhdistys käyttää saamansa on-
nittelurahat.

JHL 212 ry.  
60 vuotta 26.11.2013
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Puheenjohtajalta

Pääluottamusmieheltä

 Ensimmäinen puheenjohtaja-
kauteni loppuhuipennus oli yh-
distyksen 60-vuotisjuhlat Kim-
melissä marraskuun lopussa. 
Juhlatoimikunta oli valmistellut 
juhlia koko vuoden ja onnistui-
vat hyvin tehtävässään. Paikalla 
oli reippaasti yli sata yhdistyk-
sen jäsentä ja yhteistyökump-
pania. Vielä kerran kiitos kaikil-
le mukana olleille.

Syyskokouksen valintojen 
jälkeen sekä puheenjohtaja-
kauteni jatkui vielä kahdella 

vuodella että hallitus uudistui 
muutamalla jäsenellä. Halu-
ankin tässä yhteydessä kiittää 
poislähteneitä ja toivottaa uu-
det jäsenet tervetulleiksi jouk-
koomme.

Kulunut vuosi on alkanut to-
si vauhdikkaasti, tapahtumia 
on ollut runsaanlaisesti ja olem-
me päässeet myös tiedotusvä-
lineiden otsikoihin ja uutisiin. 
Harva puheenjohtaja joutuu tai 
pääsee mukaan ihan konkreetti-
seen toimintaan niin kuin minä 

ja jäsenet pääsimme helmikuun 
alussa, jolloin toteutimme ulos-
marssin yhdessä Tehyn kans-
sa vastalauseena Tikkamäen 
Palvelut Oy:n korkeita parkki-
paikkamaksuja vastaan. Ennen 
ulosmarssia olimme keränneet 
vetoomuksen, johon tuli yli 900 
nimeä. Valitettavasti näyttää sil-
tä, ettei ulosmarssilla ja vetoo-
muksella ollut paljonkaan vai-
kutusta Tikkamäen Palvelut 
Oy:n toimintaan. He ovat suos-
tuneet tähän mennessä teke-
mään lievennyksiä vain osa-ai-
kaisten ja harjoittelijoiden sekä 
opiskelijoiden pysäköintimak-
suihin.

Uutena yhteistyökuviona 
olemme käynnistäneet yhteis-
työn muutamien lähellä ole-
vien JHL-yhdistysten kanssa. 
Yhteistyössä Joensuun kaupun-
gin, Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymän  ja Kontiolah-
den kunnan JHL-yhdistysten 
kanssa järjestimme helmikuus-
sa yhteiset JHL-tanssit Lehmon 
työväentalolla. Perinteistä työ-
väentalotunnelmaa henkivät 
tanssit sujuivat mukavasti. Seu-
raavat tanssit tanssitaankin sit-

ten huhtikuun loppupuolella 
Utran työväentalolla ja juhan-
nuksena Arja Havakan tahdissa 
Kulhon lavalla. Uskon, että yh-
distysten välinen yhteistyö tulee 
jatkumaan.

Viime vuoden aikana kun-
tayhtymässä toteutettu tiukka 
säästöohjelma toteutui alusta-
vien tietojen mukaan hyvin ja 
säästöjä saatiin aikaan. Kun-
tayhtymän hallitukselle hel-
mikuussa esitettyjen tietojen 
mukaan kokonaissäästö säästö-
ohjelman seurauksena oli n. 1,3 
miljoonaa euroa. Suurin säästö 
saatiin henkilöstökuluista. 

Säästöjen vaikutuksista hen-
kilökunnalle tehdyn kyselyn pe-
rusteella säästöillä on ollut sekä 
positiivisia että negatiivisia vai-
kutuksia. Positiivisina asioina 
nähtiin kustannustietoisuuden 
lisääntyminen ja toimintatapo-
jen muuttaminen. Negatiivisena 
taas puolestaan tuli kokemus 
ammattiryhmien eriarvoisuu-
desta säästöissä ja tyhy-rahojen 
poistaminen. Kiireen ja kuor-
mittuneisuuden kokeminen on 
lisääntynyt kaikilla ammatti-
ryhmillä. 

Säästöohjelma jatkuu tulevi-
na vuosina tuottavuusohjelman 
nimellä.  Tavoitteena on nostaa 
tuottavuutta kahdella prosentil-
la vuosittain kuluvan valtuusto-
kauden aikana, joten muutoksia 
toimintaan on luvassa. Tällä het-
kellä ei kuitenkaan ole suunni-
teltu lomautuksia eikä irtisano-
misia tälle vuodelle. JHL 212:n 
hallitus otti kantaa loppuvuo-
desta tuottavuusohjelmaan mm. 
toteamalla, että paras tulos saa-
daan aikaan siten, että tulosta 
tekemässä työyhteisössä on mo-
tivoitunut, osaava ja hyvinvoiva 
henkilöstö – ilman sitä ei toimi 
mikään. Tämän pitäisi olla mei-
dän kaikkien, niin työnantajan 
kuin meidän työntekijöidenkin 
tavoite.

Aurinkoista  
kevättä kesälomia 

odotellessa!

Tarja Kareinen
puheenjohtaja

joillakin viranhaltijoilla. Uusi 
komea ja kallis pysäköintitalo 
valmistunee maaliskuun aikana 
ja nähtäväksi jää, miten valmis-
tuvat lämmityspaikat käy kau-
paksi kesän ja lomien aikana 
tuolla järjettömän kovalla hin-
nalla. 

Yhdistyksen edunvalvonnas-
ta vastaa luottamusmiehistä ja 
yhdistyksen puheenjohtajista 
koostuva edunvalvontajaosto, 
joka kokoontuu kuukausittain 
ennen yhdistyksen hallituk-
sen kokousta sekä tarvittaes-
sa muulloinkin. Jaoston toimin-
ta on mielestäni ollut erittäin 
hyvää ja tehokasta koska nyt 
edunvalvontamme ei ole enää 
yhden tai kahden henkilön va-
rassa. Jaosto toiminnan lisäk-
si luottamusmiehet keskustele-
vat ja kokoontuvat tarvittaessa 
aina jos ja kun asioitten eteen-
päin vieminen sitä edellyttää. 
Viime aikoina eniten on luotta-
musmiehiä työllistänyt vuosilo-
maan ja työvuorosuunnitteluun 
liittyvät muutokset ja niihin liit-
tyvät pelinsääntöjen tulkinnat. 

Muutosten läpiviennissä olisi 
tärkeää, että kaikkia henkilös-
töryhmiä koskisi samat säännöt 
ja ohjeistukset, joita kaikki esi-
miehetkin noudattaisivat, eikä 
ketään asetettaisi eriarvoiseen 
asemaan.

Kuntayhtymässä käynnistet-
ty tuloksellisuusohjelman käyt-
töönotto on ollut toinen paljon 
jäsenten yhteydenottoja luot-
tamusmiehille aiheuttanut asia. 
Kuntayhtymässä yhdessä val-
misteltu ja hyväksytty Myö- ja 
Työ hyvinvointisopimus, jota 
on paljon kehuttu ja mainos-
tettu ympäri suomea, keskus-
teluttaa ja aiheuttaa kysymyk-
siä sekä arvostelua henkilöstön 
keskuudessa. Minulta on useas-
ti kysyttykin, onko sopimukses-
ta tarkoituksella tehty nykyisel-
lään ”työ pahoinvointisopimus”. 
Henkilökohtaisesti uskon kai-
killa sopimuksen osapuolilla 
olleen vilpitön tarkoitus sopi-
musta tehdessään luoda järjes-
telmä, jolla tarvittavien muutos-
ten ja toiminnan kehittämisen 
sujuvan yhteistyöllä, jossa kai-

killa on mahdollisuus vaikut-
taa tehtävien tuloksellisuuteen 
ja järjestämiseen. Tällä hetkel-
lä tuntuu siltä, että sopimuksen 
markkinointi ja ymmärtäminen 
ei ole onnistunut tai onko sel-
vitys tilaisuuksia ollut liian vä-
hän vai eikö sopimus olekaan 
kaikille sama. Paljon on tullut 
vaatimuksia sopimuksen irtisa-
nomisestakin, mutta edunval-
vontajaostossa ja yhdistyksen 
hallituksessa on keskustelujen 
jälkeen päätetty, että pyritään 
vielä kerran löytämään yhteis-
ymmärrys työntekijöiden, työn-
antajan ja esimiesten välille, jot-
ta sopimus toimisi niin kuin sen 
on tarkoitettukin toimivan.

Hyvää kevään jatkoa  
ja kesän odotusta  

kaikille!

Matti Pesonen
pääluottamusmies

 Alkanut vuosi 2014 on ollut 
edunvalvonnassa ja yhdistystoi-
minnassa työntäyteinen ja haas-
tava, sillä kuntayhtymässä on 
käynnistymässä tuloksellisuus-
ohjelman käyttöönotto organi-
saatio ym. muutoksineen. Hen-
kilökunnan tuleva pysäköinti 
ja etenkin hinta on ollut toinen 
paljon porua, tunteita ja yhtey-
denottoja poikinut asia talven 
aikana. Yhdistyksenä keräsim-
me hintojen kohtuullistamisek-
si vetoomukseen allekirjoituk-

sen yli 900 työntekijältä, mutta 
toistaiseksi vielä huonolla me-
nestyksellä. Osa- aikaisten ja 
opiskelijoiden kohdalla pysä-
köinnin hinta, samoin Islabin 
työntekijöitten kohdalla aleni, 
mutta muutoin vetoomus kaikui 
kuuroille korville niin kuntayh-
tymän hallituksessa kuin Tikka-
mäen palvelut Oy:n hallitukses-
sakin. Toisaalta mitä muuta voi 
odottaakaan, sillä molemmissa 
hallituksissa istuu samat hen-
kilöt, oy:n halitukseen lisättynä 
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 JHL:n vuoden 2014 toimin-
tasuunnitelmassa on tavoittee-
na kehittää työyhteisölähtöisiä 
toimintatapoja yhdistystasol-
le. Tämän pohjalta perustettiin 
projekti sen suunnittelemisek-
si ja toteuttamiseksi. Kyseinen 
projekti on vähintään kaksi-
vuotinen ja sen tarkoitus on 
vakiinnuttaa uusia käytäntöjä 
yhdistysten toimintaan työpaik-
katasolla. Keskeisin asia on saa-
da aikaan toimintamalli, jolla 
vahvistetaan JHL:n näkyvyyt-
tä työpaikoilla ja saada työyh-
teisössä viriämään keskustelu 
järjestäytymisen merkityksestä 
sekä vaikuttamisesta edunval-
vontaan.

Toiminnan painopiste on yh-
distysaktiiveissa, joille tarjotaan 
tukea ja malleja mm. työpaik-
kakäyntien ja muun työyhtei-
sölähtöisen toiminnan organi-
soimiseen. Taustalla idea siitä, 
että yhdistysten toiminta vastaa 
pääsääntöisesti sääntöjen mu-
kaista edunvalvonnan tehtävää. 

Projektin alussa on tarkoitus 
kartoittaa yhdistysten toimin-
nallista tilaa edunvalvonnan ja 
järjestötoiminnan suhteen. Seu-

raavassa vaiheessa tuodaan yh-
distyksille ajatuksia ja malleja 
siitä mitä esimerkiksi työpaik-
katason yhteistoiminta voisi ol-
la. Yhteistoiminnan merkitys 
työpaikkatasolla on jokaiselle 
jäsenellä tärkeää.

Projekti koostuu viidestä 
osa-alueesta. Osa-alueista ra-
kennetaan kokonaisuus ja sitä 
toteutetaan pääsääntöisesti yh-
distyksen toiminnassa sekä työ-
paikkakäynneillä.

Osa-alueet ovat seuraavat:

1. Teemat ja toimintamuodot
Henkilökohtaisten kontaktien 
merkitys olennaista järjestötyö-
tä: yhdistyksiä autetaan kehit-
tämään henkilökohtaista kos-
ketusta jäseniinsä.  Yhdistysten 
on myös hyvä olla perillä jäsen-
tensä ikä- ja ammattialaraken-
teesta, jotta toimintaympäris-
tön muutokset hahmotettaisiin 
ajoissa ja niihin osattaisiin va-
rautua ja tarpeisiin vastata. Tätä 
toimintaa voidaan tehdä esimer-
kiksi tekemällä työpaikkakäyn-
tejä, yleistä näkymistä työpai-

koilla, vapaa-ajan tilaisuuksissa 
tms.

2. Vahvistetaan työpaikkata-
son yhteistoimintaa
Työpaikkatason yhteistoimin-
nan merkitys ihmisten arjessa 
on edunvalvonnan ensi askel 
jokaiselle jäsenellä. Tämän asi-
an esiin nostaminen työpaikka-
käyntien ja muun osallistumi-
sen avulla korostuu projektissa. 
Ensimmäinen kysymys edun-
valvonnassa on-  ”mitä me itse 
voimme asialle tehdä?”. Seuraa-
va porras on tuoda asiaa luotta-
musmiesten käsittelyyn ja siitä 
jälleen eteenpäin. Ajatus on, et-
tä moni hyvä ja kehitettävä asia 
lähtee jäsenestä.

3. Työpaikkatason toiminta 
osaksi yhdistysten toiminnan 
suunnittelua 
Yhdistysten avuksi rakennetaan 
toiminnansuunnittelua varten 
malli, jota voi käyttää työpaik-
kakäyntien ja muun toiminnan 
suunnittelussa. Suunnittelumal-
lin avulla yhdistykset jäsentä-
vät paremmin oman toiminnan 
merkitystä ja eri osa-alueita. 

Suunnittelussa tulee huomioida 
osa-alueina mm- edunvalvonta-, 
järjestötoiminta- sekä koulutus-
kysymykset

4. Markkinointikonsepti
Yhdistyksen suunnittelun ja toi-
minnan arvioksi rakennetaan  

”Huoltokirja”. Huoltokirja aut-
taa arvioimaan ammattiyhdis-
tystoiminnan kannalta tärkeitä 
asioita ja huoltokorttien avul-
la yhdistyksen tehtäviin liitty-
viä asioita voi tarkastella läpäi-
seekö yhdistyksen katsastuksen 
vai ei. Yhdistysten toimintaa voi 
arvioida hieman huumorimie-
lellä.

5. Tuloksellisuus
Tuloksellisuutta lähestytään 
työntekijän kannalta positiivi-
sesti. Tuloksellisuus ei aina tar-
koita säästöjä tai leikkauksia. 
Parhaimmillaan se voi tarkoit-
taa myös hyviä ja järkeviä työs-
kentelytapoja ja hyvinvoivaa 
työyhteisöä.

Tätä tekstiä kirjoittaessa koko-
naisuutta ollaan siis muokkaa-
massa. Lähiviikkoina selviää 

siis miten kokonaisuutta tul-
laan toteuttamaan eri puolilla 
Suomea.

Ensimmäiset näkyvät asiat 
tulevat ulos kevään 2014 aikana 
ja käytännön toimenpiteet rea-
lisoituvat syksystä 2014 alkaen. 
Projektin takaraja on vuoden 
2015 loppuun. Jatkossa edellä 
mainittu toiminta tulisikin olla 
yhdistysten normaalia toimin-
taa.

Tero Strand
Järjestöpalvelupäällikkö

Työyhteisölähtöisten 
toimintatapojen projekti

 Ammattiosastomme JHL 
212 edustaa Pohjois-Karjalan 
sairaanhoito- ja sosiaalipal-
velujen kuntayhtymässä alim-
pia palkkaryhmiä. Alimmissa 
palkkaryhmissä pienetkin tu-
lonmenetykset tuntuvat huo-
mattavasti raskaampana kuin 
tulotason yläpäässä. Tästä 
syystä yhdistyksemme jäsenet 
olivat vahvasti mukana helmi-
kuun 3. päivän ulosmarssissa 
keskussairaalassa. Ulosmars-
silla haluttiin vastustaa uuden 
parkkitalon myötä kohoavia 
pysäköintimaksuja.

Aloite ja ulosmarssiin johta-
nut adressikampanja lähti ma-
talapalkkaisesta ammattiryh-
mästä, jota ammattiosastomme 
halusi tukea. Tukikampanjaan 
liittyi myös Tehy ja jossain 
määrin muutkin ammattiryh-
mät. Keskussairaalan, sairaan-
hoitopiirin ja kuntayhtymän 
historiassa ulosmarssi oli en-
simmäinen eri alojen yhteinen 
mielenilmaus.

Pysäköintiongelman taus-
talla on toimintojen laajen-
tuminen ja keskittyminen 
keskussairaalan ahtaaksi käy-

neelle tontille. Muutoksen myö-
tä tontilta poistuvat halvemmat 
pysäköintipaikat. Ulosmarssil-
la ei haluttu vastustaa psykiat-
risten palveluiden keskittämis-
tä ja kehittämistä vaan niiden 
valmistelua, mikä johti pakol-
listen työmatkakulujen paisu-
miseen.

Voimaan tulevat pysäköinti-
maksut eivät perustu käyttöön 
vaan kiinteään 40 euron kuu-
kausimaksuun, mikä tarkoit-
taa yli 400 euron vuosimenoja. 
Uusien ohjeiden mukaan Isla-
bin työntekijät maksavat sa-

man hinnan kuin kuntayhty-
män työntekijät. Osa-aikaiset 
maksavat 20 e/kk ja opiskeli-
joille järjestetään ulkopaikko-
ja 10 e /kk hintaan. Lähes joka 
viides kuntayhtymän työnteki-
jä on määräaikainen, joten vi-
linää ja vilskettä on lupa- ja 
maksuruletin pyörittäjille. Ke-
säajan ilmaiset paikat poistu-
vat kokonaan. 

Uudessa parkkitalossa ei 
ole 20 e/kk kylmäpaikkoja, 
vaan kaikkien hintojen pohja-
na on 40 euron kuukausimak-
su. Parkkitalossa on 500 au-

topaikkaa, jonne Tikkamäen 
Palvelut Oy myy 750 lupaa, jo-
ten täysin varmaa pysäköinti-
paikkaa ei ole.

Kuntayhtymässä henkilö-
kunta on työskennellyt pitkää 
organisaatiomuutosten, tiu-
kempien tulos- ja säästötavoit-
teiden paineessa ja siksi uudet 
rasitteet, kuten palkanalennus 
parkkimaksuilla halutaan yh-
teisesti torjua.

Palkan-
alennus 
parkki-
maksuilla

”Yhdessä tehden  
saamme enemmän aikaan.”
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 Hoitoalan jaoston tarkoituk-
sena on tukea ja lisätä hoitoalan 
jäsenten yhteenkuuluvuutta ja 
kiinnostusta omaa alaa kohtaan  
sekä tietämystä oman alan asi-
oista ja kehityksestä.

Muutos näyttää olevan tällä 
hetkellä pysyvä tila. Muutos ti-
lanteissa tiedottamisella ja oi-
kean tiedon saannilla on tärkeä 
merkitys. Vapaalle keskustelul-
le ja mielipiteiden vaihdolle oli-
si hyvä myös varata aikaa. 

Miettiessämme jaostossa tä-
män vuoden toimintaa, ajat-
telimme tehdä osamme tähän 

tilanteeseen. Tiedottamista hoi-
detaan sähköpostitse mutta 
myös erilaisilla tiedotteilla. Yk-
siköissä olevat JHL kansiot päi-
vitetään. Jaosto järjestää  ly-
hyitä tilaisuuksia eri aiheista.  
Jaoston jäsenet mahdollisesti 
myös kiertelevät ja tutustuvat 
yksiköihin .

Pyrimme seuraamaan tapah-
tumia ja muutoksia kuntayh-
tymässä.  Yksikkö kierroksil-
la keräämme tietoa jäsenistöltä 
yksikköjen tilanteista ja ajan-
kohtaisista asioista. Toivomme-
kin  jäsenistöltä  vinkkejä sekä 

ideoita  asioista joita haluttai-
siin käsiteltävän. Lisäksi halu-
amme ehdotuksia tilaisuuksien 
kestoista;  tunti  tai pari, illalla 
vai päivällä ym.  Otamme vas-
taan sekä kirjalliset että suulli-
set ideat. Yhteyttä voi ottaa ke-
neen tahansa jaoston jäseneen.

Sopivasti vappu aattona 30.4. 
klo 13.30 -15.00  järjestämme  
Honkalammella  Isossa myllys-
sä keskustelu- ja kyselytunnin. 
Tilaisuuteen voi tulla  osallistu-
maan ja esittämään kysymyksiä 
mieltä askarruttavista asioista, 
meneillään olevista muutoksis-

ta sekä tulevaisuuden näkymis-
tä Honkalammella ja koko kun-
tayhtymässä  ym.    

Kysymyksiin  vastaamassa:  
Sosiaalijohtaja Jari Nevanto se-
kä ylihoitaja Sari Hietala. Tilai-
suudessa paikalla  myös luot-
tamusmiehet Pasi Hyttinen ja  
Marja-Leena Ylitalo. 

Kysymyksiä   ja  kommentte-
ja voi lähettää  etukäteen säh-
köpostilla Marja-Leenalle. Ti-
laisuudessa tarjotaan simaa ja 
munkkeja.

 Tiedotusjaoston tehtävänä on 
tiedottaa jäsenilleen yhdistyk-
sen ja liiton toiminnasta, työelä-
mään liittyvistä ajankohtaisista 
asioista sekä tuoda yhdistystä 
tunnetuksi. 

Tiedotustoiminta painottuu 
pitkälti sähköiseen tiedottami-
seen eli tiedottamisessa hyö-
dynnetään olemassa olevia 
edellisinä vuosina luotuja säh-
köpostijakelulistoja, joita sih-
teeri päivittää, sekä yhdistyksen 
kotisivuja internetissä. Sähköi-

sen viestinnän lisäksi tiedotta-
misessa hyödynnetään kuntayh-
tymän yleisiä ilmoitustauluja 
sekä viikkotiedotetta. Yhdistyk-
sen kotisivut pyritään pitämään 
ajan tasalla ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 

Toimistojaoston tehtävänä 
on toimia aktiivisesti yhdistyk-
seen kuuluvien toimistolaisten 
keskuudessa. Toimistojaosto 
seuraa toimistoalan yleistä se-
kä kuntayhtymässä tapahtuvaa 
kehitystä ja tiedottaa siitä jäse-

nilleen sekä tarvittaessa toimii 
yhdistyksen toimistolaisten tu-
kena kehityksessä.

JHL-liitto on käynnistänyt 
vuoden alusta alkaen toimis-
to-, hallinto- ja informaatiotek-
nologia-alan projektin. Tämä 
projekti on valittu myös vuo-
den kärkihankkeeksi. Hank-
keen tarkoituksena on esitellä 
paremmin toimistoalan ammat-
tiryhmää, tuoda sitä tunnetuksi 
ja arvostetuksi. Pyrkimyksenä 
on myös, että hankkeen myö-

tä alan työntekijöiden ylpeys 
oman työn arvosta ja asemasta 
kohenee, samalla on myös tar-
koitus lisätä työhyvinvointia.

Vuoden alusta on JHL-liiton 
toimistoalan valtakunnallisessa 
verkostossa ollut edustaja myös 
yhdistyksestämme.

Toimistojaosto pyrkii järjes-
tämään kysynnän mukaan tilai-
suuksia jäsenille erilaisista hei-
tä koskettavista aiheista, antaa 
mahdollisuuden verkostoitua ja 
vaihtaa kokemuksia sekä pyrkii 

tarjoamaan hengähdyshetken 
arjen keskelle.

JHL 212 Toimisto- ja tiedo-
tusjaostoa vetää vuosina 2014 – 
2015 puheenjohtaja Tarja Karei-
nen ja jäseninä ovat hallituksen 
sihteeri Anne Mutanen sekä jä-
sen Terttu Arhippainen. Uudet 
toimijat ja uudet ideat toimisto-
laisten parista ovat lämpimästi 
tervetulleita.

Hoitoalanjaosto JHL 212

JHL 212 Toimisto- ja Tiedotusjaosto

JHL 212 vuosina 2014–2015

Puheenjohtaja Kareinen Tarja  p. 013 171 2023 tarja.kareinen@pkssk.fi 

Varapuheenjohtaja Aimasmäki Martti p. 013 171 5854 martti.aimasmaki@pkssk.fi

Sihteeri Mutanen Anne p. 050 4430740 anne.mutanen@pkssk.fi

Taloudenhoitaja Kuronen Ritva p. 013 171 3754 ritva.kuronen@pkssk.fi

Jäsenasioidenhoitaja Sivonen-Vattulainen Eeva p. 013 171 7011 eeva.sivonen-vattulainen@pkssk.fi

Opintosihteeri Jouskari Tuulikki p. 013 171 2460 tuulikki.jouskari@pkssk.fi

   

Pääluottamusmies Pesonen Matti p. 050-387 7709 matti.pesonen@pkssk.fi 

Luottamusmies Paihola, vplm Hyttinen Pasi p. 050 387 0734 pasi.hyttinen@pkssk.fi 

Varaluottamusmies, Paihola Matikanen Tarja  tarja.matikainen@pkssk.fi 

Luottamusmies, Honkalampi Ylitalo Marja-Leena p. 013 171 5950 marja-leena.ylitalo@pkssk.fi 

Varaluottamusmies, Honkalampi Porspakka Rauno p. 050 3886741 rauno.porspakka@pkssk.fi 

   

Työsuojeluvaltuutettu Voutilainen Jarmo p. 013 171 3896 jarmo.voutilainen@pkssk.fi

   

Hallitus: Varsinaiset jäsenet   

Arhippainen Terttu terttu.arhippainen@pkssk.fi Aimasmäki Martti martti.aimasmäki@pkssk.fi

Heiskanen Reijo reijo.heiskanen@pkssk.fi Jouskari Tuulikki tuulikki.jouskari@pkssk.fi

Kuronen Ritva ritva.kuronen@pkssk.fi Mutanen Anne anne.mutanen@pkssk.fi

Pernu Juha juha.pernu@pkssk.fi Piitulainen Kirsi kirsi.piitulainen@pkssk.fi

Sivonen-Vattulainen Eeva eeva.sivonen-vattulainen@pkssk.fi Vaskonen Martti martti.vaskonen@pkssk.fi

Vatanen Eeva eeva.vatanen@pkssk.fi Voutilainen Jarmo jarmo.voutilainen@pkssk.fi 

Varajäsenet:   

Hyttinen Pasi pasi.hyttinen@pkssk.fi Matikainen Tarja tarja.matikainen@pkssk.fi

Pesonen Matti  matti.pesonen@pkssk.fi Porspakka Rauno rauno.porspakka@pkssk.fi

Ylitalo Marja-Leena marja-leena.ylitalo@pkssk.fi   

Helena Hanhinen  171 2016 
työhyvinvointipäällikkö, työsuojelupäällikkö 

Pekka Nevalainen  171 5791 
työsuojelupäällikön varahenkilö 

Mikko Simonen  171 3899 
työsuojeluvaltuutettu, sairaanhoidon toiminta-alue  
ja rtg-liikelaitos 

KatiTolvanen  1711 
1. työsuojeluvaravaltuutettu 

Rauno Porspakka  171 7007 
2. työsuojeluvaravaltuutettu 

Jarmo Voutilainen  171 3896 
työsuojeluvaltuutettu, psykiatrian klinikka,  
sosiaali- ja tukipalvelut

Pasi Hyttinen  171 4540 
1. työsuojeluvaravaltuutettu 

Soile-Marita Hämäläinen  171 7105 
2. työsuojeluvaravaltuutettu 

Tero Pekkala  171 5828 
työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt 

Heli Lavikainen  171 3086 
1. työsuojeluvaravaltuutettu 

Merja Karhapää  171 2865        
2. työsuojeluvaravaltuutettu 

Työsuojelun kotisivut intrassa 
PKSSK ja yksiköt > Tukipalvelut > Työsuojelu

Työsuojelu PKSSK

Pasi Hyttinen

Tarja Kärki

Liisa Kurkinen

Eeva Sivonen-Vattulainen

Marja-Leena Ylitalo

Jaoston jäsenet: 

JHL 212 verkossa:  http://pohjois-karjala212.jhlyhdistys.fi/
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 Pohjois-Karjalan sairaanhoi-
to- ja sosiaalipalvelujen kuntayh-
tymän JHL ry 212 opintosihteeri-
nä olen toiminut vuodesta 1991 
lähtien.  Silloin JHL oli KTV, kun 
aloitin opintosihteerin tehtävässä. 
Olen aktiivisesti toiminut ensin 
KTV ry 212 ja sittemmin JHL ry 
212 edustajana Työväen Sivistys-
liiton Joensuun seudun opintojär-
jestö ry:ssä, vuosikokousedustaja-
na sekä jäsenenä opintojärjestön 
toimikunnassa ja hallituksessa. 
Opintojärjestön toimikuntaan 
minut on valittu jo vuonna 1989 
ensimmäisen kerran. JHL liiton 
esityksestä olen toiminut JHL:n  
edustajana 1.8.2010 – 31.7.2013 
opetushallituksen tehtävässä sih-
teerintyön ja asiakirjahallinnon 
tutkintotoimikunnassa. 

Monenlaisia kursseja ja kerho-
ja on vuosien saatossa tullut jär-
jestettyä. ATK-kurssien vetämi-
nen vuodesta 1999 alkaen, ensin 
Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa 
yhteistyössä Kansalaistalolla ja 

sen jälkeen vuodesta 2005 alkaen 
7 joensuulaisen yhdistyksen, jois-
ta yksi oli meidän yhdistys JHL 
ry 212 perustamassa ATK-luo-
kassa Utran Työväentalon tilois-
sa ja vuodesta 2010 Hukanhau-
dan puukoululla Majakalla, jonne 
ATK-luokka siirrettiin Utrasta.  
Hukanhaudan ATK-kurssit jat-
kuvat edelleen.  Yhdistyksemme 
ATK-Nörtit palkittiin aikuiskou-
lutusviikolla kunniakirjalla vuon-
na 2004.

Myös monenlaiset muut ku-
ten Englannin kielen-, Liikunta-, 
Hyvänolon-, Työssäjaksamisen-, 
Ristiriitojen hallinta-, Hyvinvoin-
nin jäljillä-, Ergonomia- ym. ym. 
kursseja on käynnistetty eri vuo-
sina aiheita vaihdellen yhdistyk-
semme jäsenille. Monipuolisen 
koulutustarjonnan on mahdollis-
tanut tiivis yhteistyö JHL-liiton 
koulutusosaston opintovastaavi-
en, Työväen Sivistysliiton keskus-
toimiston ja TSL Joensuun seu-
dun opintojärjestö ry:n kanssa.  
Tämä yhteistyö on palkittu, vuon-
na 2006 Kansan Sivistysrahasto 
R.H. Oittisen rahasto myönsi an-
siokkaasta työstä Työväen Sivis-
tysliitossa Väinö Voionmaa mita-
lin. 

JHL-liiton ja JHL Itä-Suomen 
alueellisiin koulutuksiin on osal-
listunut joka vuosi niin aktiivijä-
seniä kuin myös rivijäseniä JHL 

ry 212 yhdistyksestämme. Myös 
TSL-järjestämiin valtakunnalli-
siin ja alueellisiin koulutuksiin on 
osallistunut jäsenistöämme

JHL-liiton koulutusoppaan 
löydät www.jhl.fi kotisivuilta.  Sii-
tä löydät tietoa koulutuksista.  Jos 
sinulla ei ole nettiä käytössä, voit 
pyytää oppaan käyttöösi Itä-Suo-
men aluetoimistosta, Joensuun 
toimisto: Yläsatamakatu 7 B 13 
puh. 010 7703 650 (vaihde), faksi 
010 7703 651 tai voit myös hakea 
oppaan toimistolta. 

Kaikkia valtakunnallisia TSL 
Työväen Sivistysliiton koulutuk-
sia JHL-liitto tukee maksamalla 
osallistumismaksun. Omavastuu 
on matkat. TSL:n koulutuksista 
saat tietoa www.tsl.fi kotisivuil-
ta. TSL:n koulutusoppaan voit 
hakea itsellesi TSL Joensuun 
seudun opintojärjestön toimis-
tolta osoitteesta Yläsatamaka-
tu 7 B, 2 kerros järjestötyönte-
kijä Auli Turuselta, voit pyytää 
myös sähköpostilla tsljoensuus@
gmail.com opasta tai soitta-
malla Aulille puh. 0442973861. 
Toimisto on avoinna ma-to klo 
10.00-15.00.  Opintojärjestöllä on 
myös omat kotisivut www.jelli.
fi/yhdistykset/tsl-joensuu. Sieltä 
löydät ajankohtaista tietoa pai-
kallisista koulutuksista.

Harrastekurssit ovat olleet suo-
sittuja, joita käynnistyi syksyllä 

2013. Niistä mainittakoon Kahvi-
pusseista kauppakasseiksi-, koru-, 
huovutuskurssit. TSL Joensuun 
seudun opintojärjestö toteutti 
vuoden 2014 alussa Järjestyksen-
valvojan kurssin, johon osallis-
tui yhdistyksemme jäseniä. Kiitos 
kaikille osallistuneille. Tulossa on 
Hygeniapassi- ja Ensiapukoulu-
tus. Näistä on tietoa henkilökun-
nan ilmoitustaululla Tikkamäellä. 
Sieltä löytyy myös JHL:n koulu-
tusopas, jota voit käydä selaamas-
sa.

Motiivi –lehti tulee jokaisel-
le jäsenelle kotiin. Siinä on ajan-
kohtaista tietoa myös koulutuksis-
ta. Kun tapaan JHL ry 212 jäseniä 
eri tilanteissa, usein minulta kysy-
tään JHL-liiton kursseista tavalli-
selle jäsenelle. Tässä vieressä on 
yksi sellainen, oppaasta poimittua, 
johon voi hakeutua kaikki jäsenet.

Olen pitkään ollut yhdistyk-
semme opintosihteerinä, joten 
kaipaisin seuraajaa ja mielellä-
ni ohjaan hänet tähän tehtävään.  
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä  
puh. 0505257093, sähköposti: tuu-
likki.jouskari@kolumbus.fi tai tuu-
likki.jouskari@pkssk.fi. 

Pidetään yhteyttä!

Tuulikki Jouskari
opintosihteeri

Opintosihteeri Tuulikki Jouskari JHL ry 212

Pääluottamusmies
Matti Pesonen

tavattavissa pääsääntöisesti ma - pe klo 7 - 15, PKKS talo 8/1 kerros,

puh.  050 387 7709, matti.pesonen@pkssk.fi

Varapääluottamusmies    
Pasi Hyttinen

puh. 050 387 0734

Luottamusmies, Paihola
Pasi Hyttinen

puh. 050 387 0734, tavattavissa ke klo 7 - 15, Paiholan lm-tila,

171 4540 (työ), s-posti: pasi.hyttinen@pkssk.fi  

Varaluottamusmies, Paihola:
Tarja Matikainen

tarja.matikainen@pkssk.fi

Luottamusmies, Honkalampi:    
Marja-Leena Ylitalo 

tavattavissa ke, klo 7 - 15, Honkalammen lm-tila 

puh. 171 7706, 050 387 7639, marja-leena.ylitalo@pkssk.fi

Varaluottamusmies, Honkalampi: 
Rauno Porspakka

puh. 050 3886741 (työ), rauno.porspakka@pkssk.fi

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212
Luottamusmiehet kaudella 2014 - 2017:

TERVETULOA!

Honkalammella  järjestetään  Isossa Myllyssä 

KESKUSTELU- JA KYSELYTUNTI 
30.04.2014 KLO 13.30 – 15.00

Tule esittämään kysymyksiä ja kuulemaan  
ajankohtaisista sekä mieltä askarruttavista asioista.

Kysymyksiin  vastaamassa:                         
sosiaalijohtaja Jari Nevanto ja ylihoitaja Sari Hietala. 
 
Paikalla ovat myös JHL:n luottamusmiehet   
Pasi Hyttinen ja Marja-Leena Ylitalo.

Kysymyksiä voi  lähettää ennakkoon sähköpostilla Marja-Leenalle.

Tilaisuuden järjestää JHL 212 hoitoalan jaosto

Tilaisuudessa tarjotaan simaa ja munkkeja !!!!

HOHTOA, VALOA 
JA PIRISTYSTÄ  

–hyvänolon kurssi,  
2 pv

SOKOS HOTEL FLAMINGO,  
Vantaa

17.5.2014 - 18.5.2014

Kurssilla tutustutaan erilaisiin 
uusiin, pääasiassa liikunnallisiin 
harrastemuotoihin. Kurssilla on 
erillinen ohjelma miehille ja nai-
sille sekä yhteistä ohjelmaosuus. 

Tämä on avoin kaikille jäse-
nille. Tällä kurssilla kaikilla on 
majoitusoikeus paikkakunnasta 
riippumatta. 

Omavastuu 50 euroa joka 
laskutetaan hakuajan päättymi-
sen jälkeen. 

Hakuaika päättyy: 
7.4.2014
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 Hei! Olen Terttu Arhippainen, 
osastonsihteeri PäiKi-yksiköstä. 
Aloitin JHL 212 hallituksessa ja 
toimistojaostossa tämän vuoden 
alusta. Hallituksen kokouksissa 
olemme käsitelleet kuukausit-
tain juoksevia asioita ja kaiken-
laisia edunvalvontaan liittyviä 
asioita. Toimistojaoston jäsene-
nä toivon, että saamme toimis-
tolaiset aktivoitumaan yhteisiin 
tapaamisiin. Olisi mukavaa saa-
da ideoita jäseniltämme, min-
kälaista toimintaa toivottaisiin 
ja mihin haluttaisiin osallistua.  

Vuosi JHL 212:n hallitukses-
sa käynnistyikin vauhdikkaasti 
ulosmarssilla uuden pysäköinti-
talon hintojen alennuksen puo-
lesta ja jos vakituinen henkilö-
kunta ei ainakaan vielä ole siitä 
hyötynyt, niin pätkätyöläisten 
ja opiskelijoiden asema kuiten-
kin parantui ja positiivista jul-
kisuutta yhdistyksellemme tuli 
roppakaupalla. 

Ammattiyhdistysaktivisti-
na toimiminen on vielä uutta 
ja outoa, silti puuhaa on kerty-
nyt jos jonkinlaista. Meillä oli 
viikonlopun kestävä koulutus 
Hoskon kämpällä, kouluttaja-
na JHL-liitosta järjestöpalve-
lupäällikkö Tero Strand. Siellä 
kaukana maaseudun rauhassa 
itsekin pääsin hajulle ammatti-
yhdistyksen toiminnasta ja toi-
mintatavoista. Lisäksi yhdessä 
mietimme, miten voisimme ke-
hittää hallituksen toimintaa ja 
paljon saimmekin aikaan, nyt 
vain pitää toteuttaa käytännös-
sä hienot suunnitelmat.

Yhdistys oli jo viime vuon-
na alkanut suunnitella JHL-
tansseja yhdessä toisten JHL:n 
osastojen kanssa. Siksipä läh-
dimmekin porukalla Matin, Tar-
jan, Reijon ja Jarmon kanssa 
TSL:n ja PoKaLin järjestämäl-
le järjestyksenvalvojakurssille. 
Koulutus luentoineen Islolla ja 
Paloasemalla sekä käytännön 

harjoituksineen Rantakylän 
Painisalilla oli mielenkiintoi-
nen ja jopa kuntoa kysyvä, mut-
ta kaikkihan me siitä kunniak-
kaasti selvisimme ja saimme 
järjestyksenvalvojakortit suori-
tetuiksi. Ensimmäiset tanssitkin 
ovat jo takanapäin. Osallistujia 
oli ihan mukavasti, toivottavas-
ti seuraavat tanssit Utran työ-
väentalolla huhtikuussa saavat 
vielä innokkaamman osanoton. 

Touhua on siis riittänyt ja toi-
minta on ollut todella mukavaa 
hyvässä seurassa. ”Vanhat kon-
karit” hallituksessa ovat positii-
visesti ottaneet vastaan uuden 
toimijan. Jos Sinulla on jotain 
kyseltävää, minuun saa ottaa 
rohkeasti yhteyttä. Ehkä en tie-
dä vastausta, mutta etsitään sitä 
yhdessä : ). 

Terttu Arhippainen
JHL 212 hallituksen jäsen

 Olen Tarja Matikainen, 
43-vuotias kahden aikuisen lap-
sen äiti. Perheeseeni kuuluu avo-
mies sekä 5-vuotias saksan-
paimenkoira. Asumme täällä 
Paiholassa sairaalaan läheisyy-
dessä.

Työskentelen laitoshuoltaja-
na täällä Paiholan sairaalassa, 
13 vuotta olen tätä työtä tehnyt. 

Vuonna 2004 suoritin lai-
toshuoltajan ammattitutkinnon 
työn ohessa. Tätä ennen työs-
kentelin Kontiorannan sotilas-
kodilla.

Harrastuksiini kuuluu liikun-
ta eri muodoissa, pääasiassa 
kuntosali ja jumppa.

Aktiivisen saksanpaimenkoi-
ran omistajana koira myös pi-
tää kovasti liikenteessä lenkki-
poluilla.

Yhdistyksen hallituksessa 
olen toiminut 4 vuotta,josta pari 
vuotta olin myös vapaa-aikaja-
oston puheenjohtajana.

Tämän vuoden alusta olen 
aloittanut Paiholan varaluotta-
musmiehenä Sohvin suurissa 
saappaissa.

Paljon on vielä opeteltavaa 
mutta Pasin ja Matin opastuk-
sessa uskon, että hommat alka-
vat luistamaan.

Yhteistyötä puolin ja 
toisin odotellen:

Tarja Matikainen
Paiholan varaluottamusmies

 SAK:laisessa ammattiyhdis-
tysliikkeessä on noin 120 pai-
kallisjärjestöä. Paikallisjärjes-
töt ovat itsenäisiä yhdistyksiä, 
jotka kokoavat SAK:n jäsenliit-
tojen ammattiosastot yhteistoi-
mintaan omalla toiminta-alueel-
laan. Nyt nämä paikallisjärjestöt 
kituvat ja odottavat hautaansa, 
ellei uudistusta tapahdu.

Tämän tosiasian eteen on 
joutunut myös  SAK:n Joen-
suun seudun ammatillinen pai-

kallisjärjestö JAP, jonka ainoa 
toiminta on ollut vapputilaisuu-
den järjestäminen. Harmillis-
ta on se, että vapputilaisuus ei 
kiinnosta enää kannattajakun-
taa entiseen tapaan. Samoin jär-
jestön pakolliset kokoukset kär-
sivät jäsenkadosta.

Ongelmien syytä voi hakea 
SAK:n heikosta toiminnasta. 
SAK:ssa muodollinen demokra-
tia toimii, alemmat organisaati-
ot valitsevat ylemmät johtopor-

taat, jotka päätökset tekevät. 
Huomaamatta on jäänyt, että 
tämä päätöksentekojärjestelmä 
on kääntynyt ylösalaisin - ko-
mentoketjuksi.

Esimerkkinä ylhäältä johde-
tusta päätöksestä on yhteisöve-
ron alentamisen viime vuodelta. 
Tällä päätöksellä kevennettiin 
pääomatulojen verotusta yli mil-
jardi euroa vuodessa. Yhteisöve-
ron alennus ei kuulunut Katai-
sen hallitusohjelmaan. Veron 
alennusta ryhtyivät vaatimaan 
työnantajapiirit vuoden 2012 lo-
pulla. Vuoden vaihteen jälkeen 
samaa vaatimusta ryhtyi esittä-
mään kokoomus, sitten muuta-
mat johtajat SDP:ssa ja vihdoin 

kaikki ministerit hallitukses-
sa. Lopulta sitä ylisti SAK:n pu-
heenjohtaja Lauri Lyly.

Vastaavia toimia, joilla julki-
sen sektorin tuloja ja palvelui-
ta on heikennetty, on kertynyt 
20 vuoden ajalta. Näiden leik-
kausten vuoksi julkisten palve-
luiden rahoituksesta puuttuu yli 
neljä miljardia euroa vuosittain. 
Työelämää on heikennetty myös 
EU:n ja rahaliitto Emun, euron 
käyttöönoton kautta, joita mo-
lempia SAK on tukenut. Kaikki 
ratkaisut on tehty SAK:ssa jäse-
nistöltä lupaa kysymättä. Jäsen-
äänestyksiä ei ole  koskaan jär-
jestetty.

Nyt tammikuussa JAP:n hal-
litus on saanut pidetyksi ko-
kouksen, missä käännettä hii-
puvaan toimintaan on haettu. 
Kokouksessa käytetyt  yli 20 
puheenvuoroa ei tuonut sel-
vää ratkaisua toiminnan vah-
vistamiseksi. Yhteiset tilaisuu-
det ammattiosastojen kanssa 
sekä näkyvämpi esiintyminen 
parempien työehtojen puoles-
ta, voivat olla tekijöitä, jotka 
palauttavat paikallisjärjestöille 
niille kuuluvan arvon.

Martti Vaskonen
JAP:n ja JHL 212  
hallituksen jäsen

Mistä apua SAK:n 
paikallisjärjestöille?

Tervehdys kaikille  
Paiholan varaluottamusmieheltä!
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 Yhdistyksen vapaa- ajan toi-
minnasta vastaa syyskokouk-
sessa valitut jaoston jäsenet 
vetäjänä Matti Pesonen ja jä-
seninä Jarmo Voutilainen, Pa-
si Hyttinen ja Juha Pernu sekä 
puheenjohtajamme Tarja Karei-
nen on osallistunut kiitettävästi 
jaoston toimintaan. Jaoston en-
simmäisessä kokouksessa tam-
mikuussa linjattiin ja päätettiin 
talven ja kevään tilaisuuksis-
ta ja tapahtumista sekä suuren 
suosion saaneesta elokuvalip-
pujen hankinnasta ja välittämi-
sestä jäsenillemme. Lippuja va-
rattiin 400 kpl:tta jotka myytiin 
viikossa jäsenillemme. 

Uutuutena jaosto aloitti yh-
dessä Joensuun kaupungin, 
Koulutuskuntayhtymän ja Kon-
tiolahden yhdistysten kans-
sa JHL- Tanssien järjestämisen 
eri paikoissa talvella, keväällä 
ja Juhannuksena. Ensimmäiset 
tanssi järjestettiin Lehmon työ-
väentalolla 21.2, jossa orkesteri-
na oli Duo Kari Kuronen. Järjes-
telyistä vastasi yhdistyksemme, 
järjestelyt onnistuivat hyvin 
ja tanssijoitakin oli kohtuulli-
sesti, joskin enemmänkin olisi 
mahtunut. Seuraavat tanssit on 
25.4.2014 Utran työväentalolla 
jossa orkesterina on Tanssior-
kesteri Yöperhonen ja Juhan-

nuspäivänä 21.6.2014 Kulhon 
lavalla esiintyjänä on Arja Ha-
vakka ja orkesterina Yöperho-
nen. 

Huhtikuun 13 päivä järjes-
tetään Valkealammen mökillä 
perhetapahtuma, jossa tekemis-
tä riittää niin jäsenille kuin per-
heen pienimmillekin tarjoilui-
neen ja mm. pilkiten, hiihtäen 
ja mahdollisesti moottorikelkka 
kyydityksellä, mikäli lumi tilan-
ne sen sallii. Sauna on lämmin 
halukkaille klo. 13.00 alkaen. 
Tervetuloa mukaan viettämään 
hauskaa kevät päivää sekä ta-
paamaan ja keskustelemaan yh-
distyksen johdon kanssa ajan-
kohtaisista asioista.

Toukokuun 10 päivä järjeste-
tään Kiteellä Pajarinhovin alu-
eella aluejärjestön perhetapah-
tuma, jossa riittää tekemistä ja 
katselemista kaikille halukkail-
le. Yhdistyksemme on mukana 
tapahtuman järjestelyissä ja ta-
pahtumasta tiedotetaan kaikille 
jäsenille jaettavassa alueen leh-
dessä maaliskuun alussa sekä 
jaoston tiedotteissa kevään ai-
kana. Yhdistyksemme vastaa-
vana järjestäjänä toimii Juha 
Pernu puh. 040- 757 6094 tai säh-
köpostilla juha.pernu@pkssk.fi. 

Jaostolle on tullut jäsenil-
tä pyyntöjä järjestää lippuja 

Ilovaari- ja Ilosaarirokkiin se-
kä järjestää jäsen matka Tallin-
naan. Jaostolle on varattu ta-
lousarviossa rahaa tapahtumien 
järjestämiseen rajoitetusti, jon-
ka mukaan jaoston on toimit-
tava. Rokkilippuja oli yhdis-
tyksellä myynnissä useampana 
vuotena, mutta kysyntä oli erit-
täin vähäistä, joten siitä on nyt 
luovuttu. Tallinnan matkaa on 
yritetty järjestää samoin useas-
ti, mutta vain kourallinen haluk-
kaita on ilmoittautunut mukaan 
ja matka on jouduttu peru-
maan. Mikäli halukkaita löytyy 
ja ilmoittautuu sitovasti nyt tal-
ven aikana vähintään 30, mat-
ka järjestetään toukokuun puo-
livälissä. Ilmoittautumiset puh. 
050- 387 7709 tai sähköpostilla: 
matti.pesonen@pkssk.fi.

Valkeisen mökin käyttö jä-
senille alkaa säästä ja roudas-
ta riippuen toukokuun aikana. 
mökin hinta entinen 15€/vrk ja 
entisin säännöin. Mökin varaus 
Juhannuksena arvotaan, kuten 
aiemminkin. Seuraa ilmoittelua!

Hyvää talven jatkoa 
kaikille jäsenillemme!

Matti Pesonen
jaoston pj.

Vapaa-aikajaosto  
2014–2015

Pääsyliput 10 euroa 
Kahviopalvelut käytettävissä! 

Tervetuloa mukaan parkettisäpinään!

P-K:n Liiga-Riennon tanssiaiset  
Rantakylän koululla, Rantakylänkatu 12  

(se keltainen koulurakennus)  
lauantaina 15.3.2014 klo 19 - 24

Tule ja tanssi 
Liiga-Riennon talous

kuntoon!

Tanssit tahdittaa

JHL-tanssit
Utran työväentalolla

 
Lippujen hinnat: 

5 euroa JHL:läiset / 10 euroa ei-JHL:läiset 

Kahviopalvelut! 
                 Järjestäjät: JHL 212, JHL 310, JHL 509 ja JHL 297

Tanssien tahdeista vastaa:  
Tanssiorkesteri Yöperhonen

perjantaina 25.4.2014  
klo 20 – 00.30 

Tervetuloa mukaan!

 Utrantie 31, Utra

Valkealammen mökki vuokrataan ja avain luovutetaan vain  
JHL 212:n jäsenille. Jäsen on vastuussa irtaimen ja kiinteistön hoi-
dosta vuokraamanaan aikana. 
Mökkiä ei vuokrata muille järjestöille. Mökkiä ei vuokrata talvi-
kautena marras- huhtikuulla.  
Mökin varaus ja avainten luovutus hoidetaan luottamusmiestoi-
mistolta; Tikkamäki talo 8/1 krs. Puh. 050 387 7709.  
Avain voidaan lähettää/ palauttaa myös sisäisellä postilla.

Mökin varauksia ei oteta kahta viikkoa pidemmälle ajalle.  
Mökin käyttövuorokausi alkaa kello 15.00 ja päättyy kello 14.30.

Mökkiä vuokrataan ajalla 15.6- 15.8. vain vuorokaudeksi/ jäsen. 
Muuna aikana varaus voi olla pidempikin 2-5 vrk/ jäsen.

Mökin käyttömaksu: Valkealampi 15 eur/ vrk

Käyttömaksu maksetaan suoraan yhdistyksen tilille, avaimen luo-
vutuksen yhteydessä saatavalla tilisiirtolomakkeella. Kahta päivää 
ennen varausta perumatta jätetyt varaukset laskutetaan normaa-
listi. Avaimen palautus heti vuokra-ajan päätyttyä lm-toimistolle.

Mikäli mökin vuokraajalta särkyy tai vioittuu jotain kiinteistöistä 
tai irtaimistosta, siitä on ilmoitettava välittömästi avainta palau-
tettaessa. Vuokraajan aiheuttamasta tahallisesta vahingosta peri-
tään korvaus. Naulojen lyönti rakennusten seiniin kielletty!

Vastojen taitto mökkien läheisyydestä kielletään. Pyykinpesu ran-
nassa on kielletty. Mökiltä lähtiessäsi katso, että mökki, sauna ym. 
tilat ja ympäristö jää siistiksi, että mökille jää tulitikkuja ja suolaa 
sekä, että puulaatikot ovat täynnä puita.

Huom! Valkealammen mökillä hellaa lämmitettäessä ensimmäisinä 
kertoina keväällä tai pidempien sateiden jälkeen, polta ennen hel-
lan sytyttämistä paperia tai tuohta hellan sivulla olevassa tuhkan-
poisto luukussa, vedon varmistamiseksi. Älä sulje hellan peltiä ke-
sän aikana!

Mökillä ollessasi epäselvissä tilanteissa tai vahingon tapahduttua 
ota yhteyttä mökki-isäntään Pasi Hyttinen puh. 050 387 0734.

JHL 212 HALLITUS  päivitetty 5.3.2013

MÖKKISÄÄNNÖT
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•	 Käynti Vesipuistossa-Aquaparkissa;  
avattu v. 2010, allasosastolla 3 suurta liukumäkeä, suuri lastenallas, 
rata-allas, uima-allas hierontapisteineen ja porealtaita  

•	 Ruokailu Ravintola PajarinHovin noutopöydästä:  
vihersalaatti, raastesalaatti  
lihapullat, muusi  
leipälajitelma ja levitteet  
kotikalja, mehu jäävesi  
kahvi ja tee, lapsille jäätelötikku 

•	 Käynti Kiteen eläinpuistossa;  
eläinlajeja on n. 50 ja eläimiä 2 km maisemapolun varrella kaikkiaan 200 

•	 JHL:n aluetoimiston infopiste 

•	 Vakuutusyhtiö Turvan edustaja 

•	 Lapsille monenlaista mukavaa tekemistä, mm. ongintaa  

•	 Ohjatut salsatuokiot 

•	 Linja-autokuljetus 

•	 Ohjatut sauvakävelyretket (omat kävelysauvat mukaan!) 

Kutsumme JHL:n Itä-Suomen aluetoimistoalueen jäsenet perheineen 

PERHETAPAHTUMAAN 
Kiteen Pajarinhoviin, Eläinpuistoon ja Vesipuistoon 

lauantaina 10.5.2014 klo 10-15

Perhetapahtuman osallistumismaksu: 15 e/aikuinen, 10 e/lapsi 3-12 v, alle 3-vuotiaat maksutta. 

Osallistumismaksu sisältää käynnin Eläinpuistossa ja Vesipuistossa,  
lounaan ja kahvit, linja-autokuljetuksen sekä päivän muun ohjelman. 

Ilmoittautumiset omaan yhdistykseen p. 040 757 6094/ Juha Pernu  
28.3.2014 mennessä.

Tervetuloa!  JHL Itä-Suomen aluetoimisto ja JHL Itä-Suomen alueryhmä

JHL 212:n kevätkokous pidetään  
keskiviikkona 23.4.2014 klo 18 alkaen  

Pohjois-Karjalan keskussairaalan ruokalan kabinetti Tikankontissa, 
Tikkamäentie 16, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n määräämät asiat.

Kahvitarjoilu!
19.2.2014 JHL 212 Hallitus

JHL 212:n ry. kevätkokous 
keskiviikkona 23.4.2014 klo 18


