Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
henkilöstö ry - JHL 871
JÄSENTIEDOTE lokakuu 2020
PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Nyt on kiitoksen paikka. Haluan kiittää toimialan johtajaa ja liikunnan johtoa, ennen kaikkea Stefania hyvästä yhteistyöstä teknillisen palvelustrategian työskentelyssä. Johdolla ja meidän yhdistyksellä oli yhtenevät
näkemykset kannanotoissaan. Teknillinen palvelustrategia on nyt käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa. Viime vuonna kerroin, että kaupungin kanslian selvitystyöryhmä esitti, että osan meidän toimialan
henkilökunnasta olisi pitänyt siirtyä Staran liikelaitoksen palvelukseen. Työnantajan vastustus ja meidän
yhdistyksen edunvalvonta tuottivat tulosta ja siirroilta vältyttiin.
Valitettavaa on se, että tänä päivänä useat työntekijät ovat joutuneet selvittämään omia tietojaan kaupungilla saadakseen heille kuuluvia etuja. Selvittelemään on jouduttu mm. kuinka kauan on ollut kaupungin
palveluksessa. Jostain syystä kaupungin järjestelmistä häviää tietoa, joten kannattaa säilyttää palkkalaskelmat yms. asiakirjat. Olemme luottamusmiehinä huomanneet, että työnantajan edustajat ovat ovat toisinaan
antaneet henkilöstön ymmärtää, että jotkut asiat olisi jo käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa, vaikka näin
ei ole tehty. Asioiden käsittely tarkoittaa sitä, että asia on ollut henkilöstötoimikunnassa tai olemme pitäneet
neuvonpitoa tai meiltä on pyydetty lausuntoa. Jos joku tällainen asia askarruttaa sinua, niin ole yhteydessä
luottamusmiehiisi ja kysy asiasta.
Olemme JHL:n ja työnantajan kanssa perustaneet kaupunkitason työryhmän, jossa neuvotellaan, miten
kaupungilla esiintyvistä palkanmaksun ongelmista päästäisiin eroon. Tähän mennessä on tehty Talpan sisäinen selvitys ja lisätty resursseja sekä lisätty osaamista. Lisäksi JHL:n luottamusmiehet ja työnantajan
edustajat käyvät tutustumassa muutamilla työpaikoilla ongelmiin ja käytännön arkeen. Työpaikoilla, joissa
käydään on käytössä kaikki työehtosopimukset, niin tunti-, kuukausi- kuin teknillinensopimus. Marraskuussa ulkopuolinen konsultti aloittaa omat selvitykset ja käy vielä haastattelemassa eri tahoja, jotka ovat joutuneet painimaan palkanmaksuongelmien kanssa.
Jaksamista kaikille jäsenille syksyn pimeinä hetkinä ja korona pandemian haasteiden kanssa.
Pidetään toisistamme huolta ja ollaan yhteyksissä ja kysytään - Mitä kuuluu?
-Timo Lautaniemi

SYYSKOKOUSKUTSU

Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 21.11.2020 klo 13.00.
Kokous järjestetään Pasilan kirjastossa ja etänä. Voit valita miten osallistut kokoukseen.
• Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
Ota mukaan JHL –jäsenkortti
• Etäkokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua 16.11. mennessä
Ilmoittaudu ja ilmoita: koko nimi ja JHL:n jäsennumerosi sähköpostilla riikka.valkonen@hel.fi
Saat sitten sähköpostilla kokoukseen liittymislinkin ja ohjeet.
Kokouksessa mm. valitaan Helsingin yhteisjärjestön edustajat ja varaedustajat vuodelle 2020 sekä
hyväksytään vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmat.
TERVETULOA

Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
henkilöstö ry - JHL 871
JÄSENASIAINHOITAJAN TERVEISET
Parhaiten saat jäsenyydestäsi suurimman, mahdollisen hyödyn ja ilon kun olet itse aktiivinen.
Ohessa muutamia vinkkejä jäsenyyden hoitoon.
Jos et ole vielä kertaakaan käynyt tutustumassa jhl.fi - sivustolla, niin suosittelen tutustumaan.
Sivustolta löytyy kattava tietopaketti liiton eduista jäsenelle.
Jokainen jäsen pääsee kirjautumaan vain Jäsenille tarkoitettuun osioon seuraavalla tavalla:
Mene liiton jhl.fi –sivustolle ja oikeasta yläkulmasta pääset kirjautumaan jäsenille tarkoitettuun materiaaliin
ja etuihin. Suosittelemme käyttämään Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari -selainta. Ei Internet Exploreria. JHL sähköisiin palveluihin kirjaudutaan tämän kirjautumisruudun kautta. Kirjautuaksesi sähköisiin
palveluihin sinulle tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite liiton jäsenrekisterissä. Ensimmäistä kertaa
kirjautuessasi tai jos olet unohtanut salasanasi, mene kohtaan ” Tilaa salasana / Unohditko salasanasi?”.
Kirjautumisongelmissa ota yhteyttä salasanat@jhl.fi
Aika moni jäsenistämme onkin kirjannut liiton järjestelmään oman toimivan sähköpostiosoitteensa.
Jos et ole vielä vahvistanut sähköpostiosoitettasi jäsenrekisteriin, suosittelemme näin tekemään mitä pikimmin suoraan yhteyttä ottamalla liittoon esimerkiksi oheisen nettilomakkeen https://www.jhl.fi/jasenyys/
jäsenyyden-hoito/ota-yhteytta välityksellä. JHL:n jäsenpalvelu palvelee jäseniä ja yhdistyksiä kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Tai puhelimella Jäsenpalvelun puhelinpalvelu numeroon 010 7703 430 joka on
avoinna ma–to kello 9–12.
Jäsenyyden muutoksissa liitto edellyttää ja toivoo jäsenen omaa aktiivisuutta liiton suuntaan. Omilla tunnuksilla kirjautuen pystyykin hoitamaan aika monen asian vaivattomasti liiton suuntaan vaikka omalta kotisohvalta. OmaJHL on liiton sähköinen asiointikanava jäsenille. Palvelussa voit päivittää yhteystietosi, ammattinimikkeesi ja työsuhdetietosi. Voit myös maksaa jäsenmaksusi tai ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta.
OmaJHL:n kautta pääset myös jäsen- ja aktiivisivuille. Jäsenpalvelu 24h on poistunut käytöstä, omaJHL
korvaa sen. Uuden palvelun myötä vanhat käyttäjätunnukset ja salasanat eivät omaJHL:ään käy.
Muutokset elämässä
Monet muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat jäsenyyteen, jäsenmaksun maksamiseen ja jopa jäsenmaksun suuruuteen. Huolehdithan että tietosi ovat ajan tasalla. Muutoksista voit ilmoittaa JHL:n jäsenpalveluun.
Muutoksia ovat esim. asevelvollisuus, eläke, eläkeläiset, eläkkeelle jääminen, eläkkeelle siirtyminen, hoitovapaa, isyysvapaa, jäsenmaksut, jäsenmaksuvapautus, lomautus, nimenmuutos, omaishoitajat, opiskelu,
osa-aikaeläke, osoitteenmuutos, palkaton vapaa, perhevapaat, peruspäiväraha, sairausloma, siviilipalvelus,
työmarkkinatuki, työttömyys, varusmiespalvelus, virkavapaus, vuorotteluvapaa, yhteystiedot, yrittäjyys, äitiysvapaa, eroaminen, jäsenkortti, jäsenmaksuviite, jäsenpalvelu, jäsenyys, liittyminen, työnantajaperintä,
yhdistys, yhteystiedot
- Jäsenterveisin Jasu Saalasti

KÄYTÄ KASVOMASKIA AINA KUN SE ON TARPEELLISTA

Hyvä jäsen, olet meille arvokas ja haluamme sinun pysyvän terveenä!
Tässä ohessa sinulle korkealaatuinen antimikrobinen kangasmaski ja maskin käyttö- ja pesuohjeet.
Ohjeet löytyvät myös yhdistyksen nettisivuilta.

