JÄSENTIEDOTE
Helsingin Kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan
henkilöstö JHL ry
JHL 871
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KEVÄTKOKOUS 2020
Tervetuloa osallistumaan yhdistyksen kevätkokoukseen
Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry:n
sääntömääräinen kevätkokous 2020 pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 17.00
Kokous pidetään teamsilla. Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua
20.4. klo 16.00 mennessä.
Ilmoittaudu ja ilmoita: koko nimi, sähköpostiosoitteesi liittymislinkkiä varten ja
JHL:n jäsennumerosi sähköpostilla riikka.valkonen@hel.fi
Saat sitten sähköpostilla kokoukseen liittymislinkin ja ohjeet.
Esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Vuoden 2019 toimintakertomus
Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Muut kokoukselle esitetyt asiat
Kokouksen päättäminen

KEVÄTKOKOUS 2021
Tervetuloa osallistumaan yhdistyksen kevätkokoukseen
Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry:n
sääntömääräinen kevätkokous 2021 pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 18.00
Kokous pidetään teamsilla. Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua
20.4. klo 16.00 mennessä.
Ilmoittaudu ja ilmoita: koko nimi, sähköpostiosoitteesi liittymislinkkiä varten ja
JHL:n jäsennumerosi sähköpostilla riikka.valkonen@hel.fi
Saat sitten sähköpostilla kokoukseen liittymislinkin ja ohjeet.
Esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Vuoden 2020 toimintakertomus
Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Muut kokoukselle esitetyt asiat
Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJALTA
Koronapandemian myötä kaupungin osaajapankissa, takaisinsoittopalvelussa, jäljitystehtävissä
ja rokotuspuhelimessa on siirrettynä jo kaiken kaikkiaan yli 200 toimialan työntekijää. Jos kriisi
pahenee, niin siirtotarve vain kasvaa. Esim. jos joudutaan perustamaan varasairaala, jonne siirtyisi henkilöstöä sotesta ja varhaiskasvatuksesta niin silloin tulee tarve, että meidän toimialalta
pitää siirtyä vielä enemmän henkilöitä toisille toimialoille. Kunnallisvaalien järjestämiseksi esim.
kotiäänestyksiin tarvitaan suuri määrä henkilöitä meidän toimialalta. Jos rajoitukset purkautuvat
kesän alussa ja toimintoja aletaan avaamaan, niin tilanne on haastava kun samaan aikaan pitäisi
hoitaa kuntavaalien tehtäviä. Jos olet mennyt osaajapankin kautta nyt koronan aikana töihin toiselle toimialalle ja saat siellä palkkaa alle 2200 euroa kuukaudessa tai tuntipalkkasi on siellä alle
13,20 euroa, niin ole yhteydessä yhdistyksen pääluottamusmiehiin. Haluamme varmistaa, että
työnantaja maksaa työntekijöille sitä palkkaa, mikä heille kuuluu työnvaativuuden ja yhdenvertaisuuden mukaan.
Nyt tehdään koko ajan suunnitelmia ja valmistautumista koronatilanteen osalta.
Muut asiat laahaavat nyt näiden järjestelyjen hoitamisen vuoksi. Edunvalvonta-asioiden selvittäminen työnantajan kanssa on nyt tässä tilanteessa hidasta ja haastavaa. Korona on työllistänyt
niin työnantajan edustajia kuin meitä edunvalvojia. Kun koronarajoituksia lähdetään purkamaan
olemme, myös uusien haasteiden edessä. Paluuta ihan samaan entiseen ei varmaankaan tule.
Muuttuva tilanne vaatii suunnittelua ja järjestelyjä niin organisaatiotasolla kuin meiltä työntekijöiltäkin. Tilanne edellyttää vastuuta meiltä kaikilta niin yksilö-, työyhteisö- kuin esimiehiestasolla,
jotta selviämme hyvin eteenpäin ja suuntaamme uuteen toimintaympäristöön — uuteen aikaan.
Kaupunki on hankkimassa koko henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Tämä on palkisemiskeino, josta on keskusteltu jo vuosia työnantajan kanssa. Hienoa, että henkilöstöjärjestöjen
toive toteutuu. Toivottavasti näitä seteleitä päästään käyttämään mahdollisimman pian ja näin
jeesaamaan meitä jaksamisessa.
Työnantaja on ryhdistäytynyt ja palkanmaksun ongelmiin reagoiminen on nyt nopeampaa. Esihenkilöt on ohjeistettu olemaan välittömästi yhteydessä palkanlaskentaan, jotta virheet hoidetaan
saman tien. Tarkista aina palkkalaskelmasi ja jos siinä on virheitä niin ole heti yhteydessä esihenkilöösi. Jos esihenkilö ei jostain syystä saa asiaa hoidettua niin ole välittömästi yhteydessä
yhdistyksen pääluottamusmiehiin.
Voimia ja toiveikkuutta kaikille!
- Timo Lautaniemi
puheenjohtaja JHL871

PERNIÖN MÖKKI
Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus varata Perniön Pyhäjoen tilalla sijaitsevaa Vauvilan mökkiä
kesälle 2021. Mökin varaukset 14.4. alkaen

Tarkemmat tiedot mökeistä ja varaamisesta löytyvät yhdistyksen sivuilta jhl871.fi
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