
WWW.jhl310.fi
Joensuun seudun JHL ry osasto 310

Torikatu 17, 80100 Joensuu

         
   

  Sisältö        sivu

  Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen   2
  Puheenjohtajan tervehdys     3
  Luottamusmiesten terveiset     4  
  Hyvinvointituki 2021      5
  Lomailuun ja vapaa-aikajaoston terveiset  6
  Luottamusmiehet, hallitus, toimijat            7-10
  Terveiset aluetoimistolta                      11
  Tietoisku jäsenasioista              12  
  Laitoshuoltajien arjessa mukana..    13
  Terveisiä Kelokololta ja varausohjeet           14-15
                   Vuosikello  2021                                                        16

Jäsenlehti  2021

se
ut

un
en



Kutsu
Yhdistyksen kevätkokous

ke 28.4.2021 klo 17.30
Yhdistyksen toimisto, Torikatu 17

Asialistalla mm.
* vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
* toiminnantarkastajien lausunto
* tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
 myöntäminen
* muut sääntöjen määräämät asiat
*         sääntömuutosten vahvistaminen
 Koronatilanteen vuoksi VAIN etäosallistuminen 

TEAMS, joka vaatii sähköpostiosoitteen. Ilmoittau-
tuminen 23.4. mennessä yhdistyksen kotisivujen 

kautta tai sihteeri Titta Pyykölle puh. 050 431 7454, 
arkisin klo 17- 19

Tervetuloa!
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VALTA VAIHTUU 1.6.2021 alkaen
Sirpa Havukainen on
toiminut Joensuun kau-
pungin alakohtaisena ja 
pääluottamusmiehenä n. 40 
vuotta ja 1.6. alkaen edun-
valvontatyötä Joensuun kau-
pungin pääluottamusmiehenä 
jatkaa Kati Pussinen
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Puheenjohtajan tervehdys
Tervehdys,

Kaikessa painetuissa ja sähköisissä julkaisuissa ei ajankuvaan kuuluvana voi välttyä uutisoinnista 
liittyen covid-19:ta. Olin suunnitellut, että jättäisin koko aihealueen takavasemmalle, mutta sen mukaan 
yhdistyksemmekin on elettävä. 

Koronan tahdissa, kun joudumme elämään, totutusta poiketen yhdistyksemme kevätkokoukseen 
tulee ilmoittautumisvelvollisuus. Tätä kirjoittaessani on alueellamme kokoontumisrajoitus voimassa ja 
se sallii vain 20 hengen tilaisuudet. Kuitenkin hallituksena haluamme, että kaikki halukkaat pääsevät 
osallistumaan ja siksi lisänä tulee etäosallistumisen mahdollistaminen. Itse kokouksen ajankohtaa 
ei tänä vuonna poikkeuslailla ole siirretty. Kevätkokouksemme asialistalla ei ole henkilövaaleja, joita 
suljettuna lippuäänestyksenä tulee suorittaa ja ne etänä menisikin mahdottomaksi järjestää.

Merkittävimpänä muutoksena tulevaisuutta ajatellen, todetaan kokouksessa sääntömuutokset, 
jotka edustajisto on jo edellisessä syyskokouksessaan hyväksynyt. Jatkossa kesken hallituskauden 
eläköityvä aktiivi ei voi jatkaa hallituskauttaan loppuun, vaan työsuhteen lakatessa lakkaa myös 
hallituksen jäsenyys. Samalla lailla jatkossa myös mahdollinen edustajiston jäsenyys päättyy 
kokoaikaiselle eläkkeelle siirryttäessä.

Vapaa-aikajaoston toiminta ei tänäkään vuonna ole helppoa! Melkein kaikki suunniteltu yhteinen 
vapaa-ajan vietto piti perua, eikä alkanutkaan vuosi juuri helpotusta ole tuonut, mutta josko se syksyllä 
viimeistään jo vähän helpottaisi.

Jos talousarviossamme emme olisi tavoitelleet 0-tulosta, niin talouden toteuman valossa viime vuosi 
oli vähintään hyvä, viivan alapuolelle jäi merkittävä määrä plussaa. Uudelleen nimetyn hyvinvointituen 
hakijoiden määrä oli positiivinen yllätys ja merkittäväkään tuen anomisen lisääntymisen määrä ei 
talouttamme kaada.

En tässä työehtosopimuksiin tarkemmin paneudu, sopimuskaudet ovat puolivälissään. Huhtikuu tuo 
yleiskorotuksina 1,0% korotukset ja lisäksi osalle tulee maksuun paikallisten järjestelyerien mukana 
tuomia korotuksia.

Yhdessä me tästäkin koittelemuksesta selviämme, noudatamme kulloisiakin suosituksia ja rajoituksia 
ja sieltä se omakin rokotusvuoro ajallaan saapuu!

Toivotan teille kaikille aurinkoisia kevätpäiviä,

Toni Sorsa

puheenjohtaja

JHL 310
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Titta
050 449 2914

Luottamusmiesten terveiset

Sirpa
050 380 2408

Toni
050 338 7465

Koronan siivittämä toinen vuosi on tähän asti näyttäytynyt henkilöstön kannalta toistaiseksi paremmalta 
edellisvuoteen nähden. Tosin tätä kirjoittaessanikin, odotan sydän syrjällään Pohjois-Karjalassa todettu-
ja koronatapauksia. Jos luku kasvaa liian suureksi, siirrymme kiihtymisvaiheeseen ja silloin luvassa olisi 
taas koulujen sulkemisia määräajaksi ja määräajan mahdollisesti pitkittyessään, todennäköisesti käynnis-
tyisi YT-menettelyt lomautusten aloittamiseksi.
Ilman koronaa, vuosi näyttää edellistä paremmalta. Työsuhde-etuna käytössämme oleva ePassi saatiin 
laajenemaan ja kattamaan myös hieronnan, jota paljon toivottiin. Huhtikuussa tulee sopimuskauden toi-
nen yleiskorotus (1%) meille kaikille ja lisäksi maksuun tulee paikallinen järjestelyerä, jolla edelleen kehi-
tettiin palkkausjärjestelmää. Sitä kautta osalle teistä tulee ylimääräisen henkilökohtainen korotus. Polkan 
viime vuoden tilinpäätöskin toteutui suunnitellusti, joten ylimääräistä tappion aiheuttamaa takaisin kurotta-
vaa ei ole.
Joensuun kaupungin osalta toiveissa on, että huhtikuun alussa sekä yleiskorotus 1% että mahdolliset jär-
jestelyeräkorotukset ovat maksussa. 
Onneksi tänä keväänä korona on rajoittanut toimintaa vain muutamissa kaupungin toimipisteissä. Kun 
taas esimerkiksi varhaiskasvatus on toiminut ja toimii normaalisti koronaa väistellen.
Kaupungin henkilöstölle on tämän kevään aikana tullut useita uusia henkilöstöetuja, jotka näet tarkemmin 
kaupungin intrasta.
Pikku hiljaa olemme saamassa monet viime vuonna koronan alle jääneet edunvalvonta-asiat lopultakin 
päätökseen vaikkakin tehtäväsarkaa vielä on.
Kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli ylijäämäinen, joten toivottavasta tämä vaikuttaisi positiivisesti mei-
dän työtekijöiden tulevaisuuteen niin, ettei tälle vuodelle tulisi säästötarpeita.
Pidetään huolta jaksamisestamme sekä toivotaan, että korona lopultakin hellittää ja pääsisimme viettä-
mään elämää ilman rajoituksia.



Titta
050 449 2914
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Luottamusmiesten terveiset

Hyvinvointituki vuonna 2021
Vuonna 2021 tuetaan 50 €/jäsen yhden kerran vuodessa kulttuuri-/ liikuntatapahtumaan 
(mm. konsertti, festivaalit, elokuvat, teatteri, museo, urheilukisojen pääsyliput) tai harrastus-
toiminnan kerta-, kuukausi-, vuosi- tai sarjalipusta kuittia vastaan. (Kuitti/kuitit maksuista ja 
tilinumero taloudenhoitajalle).

Eli vuonna 2021 voit hakea tukea pelkästään harrastustoimintaan tai kulttuuriin/liikuntaan tai 
sitten molempiin yhdessä tuon 50 euron verran.

Tärkeää on että tuki (50€) haetaan kerralla!  Vain yksi maksutapahtuma / jäsen / vuo-
si. Eli jos haet tukea keväällä vaikka 38 euroa niin sinulta jää silloin 12 euroa tukea 
saamatta! Säilytä ja kerää kuitteja tuon 50 euron edestä ja lähetä ne sitten talouden-
hoitajalle kerralla.

Maksuissa on n. 1-1,5 kuukauden viive eli kun laitat hakemuksen niin siihen ei välttämättä 
heti reagoida. Sähköpostilla tulleisiin hakemuksiin vastataan silloin, kun ehdin tulostamaan 
ne paperille.
Muistakaa aina liittää nimi, puhelinnumero ja tilinumero IBAN muodossa hakemukseen.

Tuki on henkilökohtainen eli samaan elokuvanäytökseen hyväksytään vain yksi lippu. Jos 
käyt keilaamassa kaverin kanssa niin vain yhden kenkien vuokra hyväksytään.
 

Toimita hakemus postitse osoitteella

JHL 310
taloudenhoitaja

Torikatu 17
80100 Joensuu

tai jättämällä hakemus yhdistyksen toimiston oven postiluukusta. Hakemuksen voi 
toimittaa myös sähköpostilla liitteineen osoitteeseen: juha.vetola (at) meita.fi

Huom! hakemuksia ei JHL:n Itä-Suomen aluetoimistolle Yläsatamakadulle!

JHL tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille jäsenilleen. Tarjolla olevat kurssit on koottu 
koulutuskalenteriin. Koulutuskalenterin löydät liiton sekä yhdistyksemme kotisivuilta. Il-
moittautuminen tapahtuu kätevästi Oma JHL:n kautta.

Opintosihteeri muistuttaa:

Annukka Hiltunen
annukka.hiltunen@siunsote.fi



Polkka Oy:n pääluottamusmiehen palsta
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   VAPAA-AJAN VIETTOON...

KESÄLLÄ LAAMANKOSKEN 
KÄMPÄLLE ILOMANTSIIN

Pohjois-Karjalan Nuorten Puoles-
ta ry. vuokraa edullisesti Haapajoen 
rannalla lähellä Venäjän rajaa sijait-
sevaa vanhaa kunnostettua Laaman-
kosken uittokämppää. Vuodepaikkoja 
on 12 + 6, rannassa sauna ja savu-
sauna, grillikota ja vene. Kämppä 
on kesäkäytössä toukokuun lopulta 
lokakuulle. Käyttökorvaus 110 €/ar-
kivrk, 250 €/koko viikonloppu. Hin-
noista 50 % jäsenalennus JHL 310:n 
jäsenille.
 Varaukset: 050 465 2625 Laura Pieta-
rinen tai sähköpostilla

                           Terveiset  vapaa-aikajaostolta

Vapaa-ajan toiminta ja sosiaaliset tapah-
tumat ovat nousseet nyt todella tärkeiksi. 
Vaikka jaostomme toimintaa on hankaloitta-
nut vallitseva tilanne, niin kovasti katseem-
me on paremmassa tulevassa. Olemme 
joutuneet miettimään toimintaamme ihan 
uudesta vinkkelistä. Haluamme järjestää 
mukavia kohtaamisia ja hyvää mieltä turval-
lisesti. 
Tavoitteenamme vuodelle 2021 on toteuttaa  
jo perinteeksi muodostuneet onkikilpailut ja 
puolukkaretki olosuhteet huomioiden. Uu-
siakin ideoita on suunnitteilla kaikille jäsenil-
lemme. Haluamme jatkossakin huomioida 
niin nuoret, kun vanhemmatkin jäsenemme 
yhteisiä perhetapahtumia unohtamatta. 
Tapahtumistamme ilmoitamme yhdistyk-
semme kotisivuilla.  Tervetuloa mukaan!

Vapaa-aikajaoston väki



Luottamusmiehet KVTES

OTA TALTEEN!

KVTES/TS  2021

JOENSUUN KAUPUNKI
Jollei toisin mainita sähköposti 
etunimi.sukunimi@joensuu.fi

Pääluottamusmies
Sirpa Havukainen  050 380 2408
Varapääluottamusmies
Miia Oksman   050 310 9669

KIRJASTO-JA TOIMISTOALA SEKÄ 
NUORISOTOIMI
Miia Oksman    050 310 9669
Noora Tervola (vara)           050 443 3113

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT
Kaisa Piiroinen          044 563 9197
kaisa.k.piiroinen@edu.joensuu.fi

PÄIVÄHOITO
Kati Pussinen  044 587 7722
Päivi Pehkonen (vara) 050 573 7037

PERHEPÄIVÄHOITAJAT
Terhi Madekivi          040 731 8788
Susanna Laakkonen  (vara)   050 337 8240                

TEKNINEN KESKUS JA LIIKUNTATOIMI
Olli Kinnunen                      050  538 4091
Jani Piiroinen (vara)            044 989 4590

KATUJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
Tomi Sairanen                     050 406 6979
Jussi Pesonen   (vara)        050 505 3989

JOENSUUN VESI
Miikka Iskala                        050 543 6399
Mika Tahvanainen ( vara)    050 411 9968

 

MUUT TYÖNANTAJAT 2021

SIUN SOTE KY 
Luottamusmies (vara)
Joensuun yhteistoiminta-alue
Annukka Hiltunen    050 449 2914
annukka.hiltunen@siunsote.fi

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO
Luottamusvaltuutettu
Elina Ikonen   050 372 7399
elina.ikonen@islo.fi	

OPISKELIJA-ASUNNOT OY 
JOENSUUN ELLI
Reijo Tanskanen   050 431 0957
reijo.tanskanen@joensuunelli.fi
Kari Palviainen (vara)   050 037 2414

POHJOIS-KARJALAN 
MAAKUNTALIITTO
Tiina Ojala   040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
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Yhdistyksellämme on erilaisia jäsenetuja, niistä tarkemmin nettisivuilla
www.jhl310.fi



  2021 JHL 310 hallitus

HALLITUKSEN JÄSENET
Toni Sorsa                           

Sirpa Havukainen                 

Titta Pyykkö  

  
Annukka Hiltunen

Piia Hirvonen

Satu Ikonen

Natalia Kisko

Rauni Leskinen

Tiina Ojala

Edo Pennings

Kati Pussinen

Tomi Sairanen

Juha Vetola

VARAJÄSENET

Pekka Lankinen

Riitta Lankinen

Eija Westerman

TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Toni Sorsa               050 338 7465
toni.sorsa@polkkaoy.fi

Varapuheenjohtaja
Sirpa Havukainen    050 376 6356
pipa.havukainen@gmail.com

Sihteeri/kokousvastaava
Titta Pyykkö     050 431 7454
titta.pyykko@gmail.com

Jäsenasiainhoitaja
Tiina Ojala  040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi

Opintosihteeri
Annukka Hiltunen   044 066 4767
annukka.hiltunen@siunsote.fi

Taloudenhoitaja ja atk-vastaava
Juha Vetola  040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

Tiedotussihteeri
Satu Ikonen          040 177 2071
satuja68@gmail.com

Vapaa-aikavastaava
Pekka Lankinen    0400 985 904 
pekka.lankinen59@luukku.com
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Kuvassa kaunis näkymä 
Joensuun uudistetun Pent-
tilän suuntaan Ilosaaresta 
otettuna.



OTA TALTEEN     
tämän sivun aukeama!

JAOSTOT JA NIIDEN 
YHTEYSHENKILÖT
jollei toisin mainita sähköposti 
etunimi.sukunimi@joensuu.fi

Ateriapalvelualan jaosto
Satu Ikonen      040 177 2071
satu.ikonen@polkkaoy.fi

Avainta-sopimusalajaosto
Toni Sorsa      050 338 7465
toni.sorsa@polkkaoy.fi

KVTES/TS -sopimusalajaosto
Sirpa Havukainen  050 380 2408
sirpa.havukainen@joensuu.fi

Eläkeläisjaosto
Leena Turunen  050 308 5397
leenaturu@gmail.com

Kirjasto- ja toimistoalan jaosto
Tuula Laaksonen  050 406 5992
tuula.laaksonen@joensuu.fi

Koulunkäynninohjaajien jaosto
Heidi Ranta  045 678 0490
heidi.ranta@joensuu.fi

Kunniajäsenjaosto
Raimo Pennanen  050 535 4276
r.h.pennanen@gmail.com

Maahanmuuttajien jaosto
Edo Pennings                     041 491 1442
pelimannipennings@gmail.com

Perhepäivähoitajien jaosto
Terhi Madekivi  040 731 8788

Päivähoitoalan jaosto
Kati Pussinen  044 587 7722
kati.pussinen@joensuu.fi
 
Siun sotejaosto
Titta Pyykkö  050 449 2914
titta.pyykko@siunsote.fi

Tiedotusjaosto
Satu Ikonen         040 177 2071
satuja68@gmail.com

Tietotekniikka-alan jaosto
Juha Vetola          040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

Vapaa-aikajaosto
Pekka Lankinen          0400 985 904
pekka.lankinen59@luukku.com

Nuorisovastaava
Noora Tervola                     050 443 3113
noora.tervola@joensuu.fi

Jäsenlehti seutunen on luettavissa 

myös yhdistyksen nettisivuilla

www.jhl310.fi
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toimijat ja jaostojen vetäjät



AVAINTA TES 2021

POLKKA OY 
Jollei toisin mainita sähköposti
etunimi.sukunimi@polkkaoy.fi

Pääluottamusmies
Toni Sorsa  050 311 2677

Varapääluottamusmies/Puhtauspalveluala
Maire Saukkonen          050 337 8263
  
Ateriapalvelu
Satu Ikonen   040 177 2071

MEIDÄN IT JA TALOUS OY /
EFETTA OY
Pääluottamusmies
Juha Vetola                      040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

KARELIA AMMATTIKORKEA-
KOULU OY
Pääluottamusmies
Tuula Sormunen   050 338 1714
tuula.sormunen@karelia.fi
 
SAKUPE OY JOENSUU
Luottamusmies
Juha Rautavuori-Surakka  044 471 7120
juha.rautavuori-surakka@sakupe.fi

WWW.jhl310.fi
Joensuun seudun JHL ry osasto 310

Torikatu 17, 80100 Joensuu

KIRKON SOPIMUS 
JOENSUUN EV.LUT. 
SEURAKUNTA 2021
Pasi Turunen  044 015 0025
pasi.turunen@evl.fi

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Joensuun kaupunki tekninen keskus
Heikki Immonen    050 559 3399
heikki.immonen@joensuu.fi

Polkka oy
Toni Sorsa      050 311 2677
toni.sorsa@polkkaoy.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tiina Ojala  040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi

Meidän IT ja talous Oy/ Efetta Oy
(Pohjois-Karjalan alue)
Juha Vetola  040 767 7422
juha.vetola@meita.fi
1.varavaltuutettu
Aino Henttinen                    013 339 0298
aino.henttinen@meita.fi

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Olli-Pekka Karhu      050 522 4158

Luottamusmiehet AVAINTA  
ja kirkon sopimus
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Luottamusmiehet AVAINTA  
ja kirkon sopimus

           Kelokolo, yhdistyksen kesämökki
Terveiset aluetoimistolta!
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Tervehdys !

Kun kirjoitamme tätä aluetoimiston tervehdystä, on Suomeen julistettu taas poikkeusolot korona-
virustilanteen vuoksi. Tämä voi myös meillä sulkea mm. ravintolat, ja siirtää toisen asteen koulu-
tuksen ja yläluokat etäopetukseen. Myös muiden julkisten palveluiden sulkeminen voi tulla taas 
eteen. 
 
Tilanne alkaa uhkaavasti vaikuttaa kevään 2020 tilanteelta, jolloin valmiuslaki mahdollisti julkisten 
palveluiden sulkemisen. Tämän seurauksena lukuisat jäsenemme joko lomautettiin tai heidän pal-
kanmaksunsa keskeytettiin työsopimuslain 2 luvun 12 § perusteella. Syksyllä 2019 käytiin yt-neu-
votteluja Joensuun kaupungilla, Polkka Oy:ssa ja Siun sotella. Näiden neuvottelujen seurauksena 
myös meidän jäsenistöämme joko irtisanottiin tai heidän työsuhteensa ehtoja muutettiin ja heike-
nettiin. 
Kunnat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Kunnat tuottavat sivistyksen, varhais-
kasvatuksen, kulttuurin ja teknisen toimen palveluita niin nyt kuin sote-uudistuksen jälkeenkin. 
Mukavat päiväkodit, hyvät koulut, hoidetut viher- ja puistoalueet, kattava kirjastoverkosto ja huol-
letut lähiliikuntapaikat lisäävät kuntalaisten viihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta. Ei siis ole ai-
van sama, miten näitä palveluita tuotetaan.
JHL:n tähtiammattilaiset ovat avainasemassa, kun julkisia palveluja tuotetaan. He hoitavat työnsä 
vastuuntuntoisesti ja huolellisesti, ja ovat monesti valmiita joustamaan ja huomioimaan työnanta-
jan edun jopa omien voimavarojen kustannuksella. Kiitokseksi tästä työnantaja repii säästöt työn-
tekijöiden kustannuksella lomauttamalla, irtisanomalla tai heikentämällä työsuhteen ehtoja. Ei ole 
kovin reilua.
Nyt on aika katkaista tuo toimintatapa. Tähän voimme vaikuttaa kevään kuntavaaleissa äänestä-
mällä niitä puolueita ja ehdokkaita, jotka sitoutuvat JHL:n kuntaremontin tavoitteisiin, joiden mu-
kaan tärkeintä on huolehtia julkisia palveluita tuottavien työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoin-
nista. 
Julkista sektoria uhkaa paheneva työvoimapula. Tähän voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnin keinoin; 
mitä paremmin työpaikoilla voidaan, sitä pidempään työntekijät jaksavat tehdä työtä. Ole osaltasi 
tukemassa tätä tavoitetta, äänestä kuntavaaleissa!

JHL, Itä-Suomen aluetoimisto

Muistathan äänestää kuntavaaleissa! 

Yhdistyksemme ehdokkaat löytyvät ehdokasasettelun 
päätyttyä kotisivuiltamme www.jhl310.fi. 

 Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.- 8.6.2021

Varsinainen vaalipäivä 13.6.2021
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Tietoisku jäsenasioista!
 

Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla, jotta saat sinua koskevat viestit. Jäsenyyden sekä jäsenmaksutie-
tojen täytyy olla ajan tasalla, jotta jäsenkorttisi olisi voimassa. Mikäli yhteystietosi, ammattinimikkeesi tai 
työsuhdetietosi ovat muuttuneet, niin ne voit päivittää kirjautumalla JHL:n verkkosivuilla https://www.jhl.
fi/	OmaJHL	palveluun.	Siellä	voit	myös	maksaa	jäsenmaksusi	tai	ilmoittaa	jäsenmaksuvapautuksesta	ja	
tilata maksuttoman kalenterin. Ilman kirjautumistakin voit JHL:n verkkosivuilla jäsenpalvelun yhteydenot-
tolomakkeella ilmoittaa mm. jäsenmaksuvapautuksesta, eläköitymisestä ja yhteystietojen muuttumisesta 
sekä tilata maksuviitteitä, uuden jäsenkortin tai tilata jäsenmaksun esitäytetyn perintäsopimuksen

Jäsenmaksuvapautukseen olet oikeutettu, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:
•	 eläkelainsäädännössä	tarkoitetulla	kuntoutusrahalla,	kuntoutustuella	(määräaikaisella	työkyvyttö-
myyseläkkeellä)
•	 äitiys-,	isyys-	tai	vanhempainrahalla
•	 hoitovapaalla/kotihoidon	tuella	(myös	ottolapsen	vanhemmat)
•	 palkattomalla	sairauslomalla
•	 työttömänä	etkä	saa	liiton	työttömyyskassan	ansiopäivärahaa,	mutta	saat	sitä	Kelalta	tai	olet	il-
moittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Huom, työttömyyskassa voi maksaa myös perus-
päivärahaa, kun 300- 400- tai 500 päivän ansiopäivärahaosuus on täyttynyt. Tästä työttömyyskassan 
maksamasta peruspäivärahasta ei tule ilmoitusta liitolle, vaan tämä tulee ilmoittaa maksuvapautuksena 
jäsenpalveluun tai minulle.
•	 Kelan	koulutustuella	
•	 opiskelija	
•	 suorittamassa	asevelvollisuutta	tai	siviilipalvelua

Jäsenmaksun perintä kannattaa hoitaa työantajaperinnällä, jolloin tieto jäsenyydestäsi tavoittaa varmasti 
myös työpaikkasi luottamusmiehen. Ammattiliiton jäsenenä saat aina apua työpaikkasi luottamusmiehel-
tä.
Perintäsopimuksella valtuutat työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Jäsenpalvelu 
lähettää sinulle tiedoillasi täytetyn lomakkeen postissa, jonka toimitat allekirjoitettuna työnantajasi pal-
kanlaskentaan. Voit myös tulostaa jäsenmaksun perintäsopimuksen ja se toimii valtakirjana palkanlas-
kentaan jäsenmaksun perimisestä palkastasi. Toimita lomake täytettynä ja allekirjoitettuna työnantajasi 
palkanlaskentaan ja palkanlaskija lähettää lomakkeesta kopion liittoon. 

Eläkkeellä olevan jäsenen jäsenmaksu on 8 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta ja jäsenmaksu makse-
taan 4x vuodessa, 24 euroa kerralla. Yhdistyksessä toimii aktiivisesti eläkeläisjaosto, ota yhteyttä
 Leena Turunen, p. 050 308 5397, leenaturu (at) gmail.com 
Kaikki jäsenet, myös eläkkeellä olevat jäsenet, ovat oikeutettuja yhdistyksen jäsenetuihin.

Kaikissa jäsenasioissa voit olla yhteydessä minuun, niin voimme selvitellä asiaa yhdessä. 

Valoisaa kevättä!
Yhteistyöterveisin

Tiina Ojala
Jäsenasiainhoitaja
040 550 8190
tiina.ojala	(at)	pohjois-karjala.fi
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Laitoshuoltajan arjessa mukana...

Kuvissa laitoshuoltaja Seija Niemi työtehtävien äärellä

Työt alkavat aamuisin klo 7.00

Silloin tulee yksi laitoshuoltaja leikkausaliin ja Päikiin. Leikka-
ukset alkavat yleensä noin klo 8 ja ensimmäiset leikkauspotilas-
vaihdot ovat jo ennen yhdeksää. Päikissä toimii Herko, joka tar-
koittaa, että potilaat ovat siellä yön yli ja lähtevät aamulla pois. 
Silloin tehdään petauksia ja heräämön siivous.

Salien vaihdot tapahtuvat leikkausten välissä. Silloin tehdään 
pienempi siivous ja kun salit lopettavat niin tehdään tarkempi 
loppusiivous.

Leikkausaliosasto toimii ympäri vuorokauden. Yöllä salien vaih-
dot hoitaa päivystyksen laitoshuoltajat. Viimeinen laitoshuoltaja 
lähtee leikkaussaleista ja Päikistä pois klo 21.00
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Kesäpaikkamme Kelokolo
Varauksia vastaanottaa 17.5. alkaen Kati Pussinen 044 587 7722.
Varausten vastaanotto ainoastaan puhelimitse arkisin klo 17–20 välisenä 
aikana. VASTAAJA-TAI TEKSTIVIESTILLÄ VUOROA EI VOI VARATA!!

Jäsenet voi vuokrata Pielisen rannalla ole-
vaa kesämökkiä Kelokoloa 28.5.–24.10.2021
välisenä aikana.
Varausajat ja hinnat ovat
su–ti 30 €, ti–to 30 €, pe–su 50€
Varausaika alkaa klo 14 ja päättyy klo 12.

Ensisijaisesti ovat varausvuorossa ne yhdistyk-
sen jäsenet, jotka eivät ole saaneet
 varausta kesä-, heinä- ja elokuussa 2020.
24.5. jälkeen voivat varauksia tehdä myös ke-
säkaudella 2020 vuoron saaneet, mikäli vapaita 
vuoroja on jäljellä.

Viime vuonna lokakuussa vuoron saaneet voivat 
varata tänä vuonna vuoron ensimmäisten joukos-
sa eli voivat soittaa 17.5. alkaen.

Ajo-ohje Enosta
Lieksa/

Ahveninen

Eno

Romppalantie n.2 kmM
ur

ik
an

tie
 n

.1
 

Kelokolo

Ensimmäinen tie 
oikealle

Joensuu

Seo 
Kaltimontupa 

14 km



Yhdistyksen jaostoilla ja työporukoilla on 
mahdollisuus varata Kelokoloa veloituksetta 
torstaisin klo 14 alkaen.

Lemmikit ovat sallittuja Kelokololla. 
Huomioithan allergiat ja siisteyden myös 
ulkona.

Juhannuksen aikaan Kelokoloa voi vuokrata 24.–27.6.2021 väliseksi ajaksi hintaan 150 €. 
Juhannuksen vuokratauko on viisi vuotta.

Juhannuksen varaus on tehtävä ma 31.5. mennessä. Jos juhannuksen ajalle on useampi 
varaus, yhdistys arpoo vuoron saajan.

Varausmaksu maksetaan seitsemän vuorokautta ennen varausta yhdistyksen tilille 
FI85 8000 1270 8932 34. 

Varausmaksu palautetaan pyynnöstä, mikäli vuoro perutaan vähintään 7 vrk:ta ennen vuo-
ron alkamista. Myöhemmin tehdyn peruutuksen maksu palautetaan, mikäli perutulle vuo-
rolle saadaan toinen käyttäjä. 

Peruuntuneista vuoroista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla.
Kelokolon varustukseen kuuluu mm. sähkö, vesi, astiat, jääkaappi, sähköuuni, mikro, 
televisio, vene, kahdet aikuisten ja kahdet lasten pelastusliivit.
Alakerrassa on keittiö- ja oleskelutila. Yläkerrassa kaksi pientä makuuhuonetta ja iso oles-
kelutila. Peitot, tyynyt, WC- ja talouspaperi ja tiskiaine eivät kuulu varustukseen.

Mökillä ollessa tulee noudattaa normaaleja käytössääntöjä, joilla taataan
hyvät välit myös mökkinaapureihin. Vältä melua klo 22–07 välisenä aikana.

Kelokolon säännöt löytyvät yhdistyksen kotisivuilta sekä mökiltä.
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Viime kesä osoitti, että Kelokolo on yksi suosituimmista jäseneduista, joita yhdis-
tyksemme jäsenilleen tarjoaa. Koronavirus mietitytti varauskesän alussa, mutta ehkäpä 
juuri siksi te tahdoitte Kelokololle; luonnon rauhaan sekä veden äärelle. Ensimmäinen 
vuoteni Kelokolon isäntänä on takana päin ja tahdonkin teitä muistuttaa muutamasta asi-
asta:

Muista tarkistaa lähtiessäsi, että olet pakannut omat tavarasi myös kotimatkalle!

Vie mennessäsi myös elintarvikkeet. Älä jätä kaappeihin kahvia, sokeria yms.

Jos mökillä menee jotain rikki tai katoaa (esim. veneentulppa, kaukosäädin jne..), niin laita 
minulle tekstiviesti nro: 050-4317454.

 Kelokolon huoltopäivä on pääsääntöisesti torstai ja käyn siellä kesän aikana 2-3:n viikon 
välein, joten viestivihko ei välttämättä minua heti tavoita.Toiveestanne tulevan kesän va-
rausaikaa pidennettiin syysloman loppuun eli 24.10 saakka.
 Hinnat ja ohjeet löytyvät viereiseltä sivulta.
Kiitos teille kaikille varaajille, että olette pitäneet omalta osaltanne mökin siistinä seuraavia 
tulijoita varten!

Lämmintä kesää toivoen,   Titta

Terveisiä Kelokololta...
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