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YHDISTYKSEN JÄSENKOKOUS - KUTSU

Yhdistyksemme pitää jäsenkokouksen 4.9.2018 klo 17, Hietaneimenkatu 9 B, 2 krs.
Kokouksessa valitaan nuorisopalveluihin varapääluottamusmies ja luottamusmiehet alueenaan
nuorisopalvelut. Valintaan voivat osallistua nuorisopalveluissa työskentelevät jäsenet. Valinta ja
mahdollinen äänestys suoritetaan kokouksessa.
Ehdokasasettelu on alkanut. Ehdokkaaksi voivat asettua nuorisopalveluissa töissä olevat JHL 871 jäsenet.
Vielä jäsenkokouksessa on mahdollista asettua ehdokkaaksi.
Lisätiedot ja ehdokkaaksi asettumiset: timo.lautaniemi@hel.fi.
Lisäksi käsitellään muut kokouksessa esitellyt asiat.
Kokous on avoin kaikille yhdistyksen jäsenille.
NUORTEN EDUNVALTONTA TUTUKSI KURSSI
JHL Etelä-Suomen aluetoimisto järjestää 6-7.10. kurssin edunvalvonnasta
alueensa nuorille (alle 30 -vuotiaille) jäsenille Heinolassa Kumpelin kylpylässä.
Mitä on edunvalvonta työpaikoilla?
Näkyvätkö nuoret tarpeeksi edunvalvontehtävissä?
Mikä on luottamusmies ja kuinka sellaiseksi pääsee?
Mitä kuuluu luottamusmiestehtävään?
Mikä huolestuttaa nuoria työelämässä?
Kurssin tavoitteena on perehdyttää alueensa nuoret liiton edunvalvontatoimintaan, ammattiliiton merkitykseen, tutustua eri työehtosopimuksiin sekä yhteistoiminnan ja työsuojelun maailmaan. Työmenetelmät
eivät ole ainoastaan kalvosulkeisia ja virkistäytymiseenkin varataan aikaa.
Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luottamusmiestoiminnasta tai liiton toiminnasta. Tärkeintä
on oma mielenkiinto. Kouluttajina toimivat aluetoimitsijat Ossi Ollikainen ja Hanna Katajamäki sekä vierailevat asiantuntijat.
Kurssin teemat:
•
Ammattiliiton rooli yhteiskunnassa ja edunvalvonnassa, mikä on suunta?
•
Edunvalvonta tutuksi ja työehtosopimusten perusteet.
•
Luottamusmiehen rooli ja velvollisuudet.
•
Yhteistoiminta Uhka vai mahdollisuus ja työsuojelu tukemassa edunvalvontaa.
Kurssi on ilmainen ja aluetoimistot korvaavat matkakulut liiton matkaohjesäännön mukaan.
Kurssille osallistuville yhdistyksen jäsenille maksetaan koulutusstipendinä 30euroa/päivä,mikäli kurssi ei ole
työaikaa. Kurssin osallistuneille annetaan kurssista todistus. Kurssille on yhteiskuljetus.
Ilmoittautumiset 5.9. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/nuortenedunvalvontatutuksi
Lisätietoja Etelä-Suomen aluetoimisto: aluetoimitsija Ossi Ollikainen ossi.ollikainen@jhl.fi ja aluetoimitsija
Hanna Katajamäki hanna.katajamaki@jhl.fi
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AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASSA
EPÄPÄTEVYYSALENNUS
Tilanteita, joissa työnantaja on alentanut palkkaa ns.epäpätevyyden perusteella tarkastellaan uudelleen.
KVTES:n palkkausjärjestelmän perusajatuksena on että tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ns. automaattinen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely
esimerkiksi puuttuvan tutkinnon perusteella ei ole sopimuksen mukainen, mikäli se ei perustu tehtävän
vaativuuden arviointiin.
Olemme käynnistäneet maaliskuussa 2018 neuvottelut epäpätevyysalennusasioista Kaupungin kanslian
kanssa. Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallitus käsittelee asiaa hallituksen kokouksessa 27.8. Lisää tietoa
asiasta on luettavissa yhdistyksemme nettisivuilla 31.8.
Vielä ei tiedetä minkä ammattinimikkeiden tai tehtävien osalta palkankorjauksia tulee ja miltä ajalta. Joka
tapauksessa epäpätevyysalennus tulee poistumaan koska tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason.
KULTTUURIN- JA VAPAA-AJAN TOIMIALAN ENSI VUODEN BUDJETTI
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 budjetti on yhdistyksemme edunvalvojien mielestä
täysin alibudjetoitu. Huolestuttavaa on, että budjetti on alimitoitettu esimerkiksi palkkakulujen osalta eikä
se mahdollista tulospalkkion maksamista vuonna 2019. Budjettivajeesta johtuen yhdistys lausuu asiasta
henkilöstötoimikunnassa ja tekee kannanoton toimialan lautakunnalle.
Yhdistyksemme edunvalvonnan ajankohtaisia asioita voi tulevaisuudessa seurata yhdistyksemme nettisivuilta Yhdistys < Edunvalvonta –sivulta, missä julkaisemme tiedotteita ja kannanottoja

JÄSENRISTEILY
Yhdistyksen jäsenristeily Tallinnaan 23.-24.11.2018.
Tarkemmat tiedot ristelystä yhdistyksen nettisivuilla 7.9.2018.
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JHL ETELÄ-SUOMEN ALUETOIMISTON AVAJAISET - KUTSU
Tervetuloa uuden JHL Etelä-Suomen aluetoimiston avajaisiin torstaina 6.9.2018 klo 14-19
JHL-talon toiseen kerrokseen (Sörnäisten rantatie 23, Helsinki)
Tilaisuus on avoin kaikille alueen jäsenille.
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