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LUOTTAMUSMIEHET
Pääluottamusmies

SINIKKA ELO
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050 5402481

sinikka.elo@janakkala.fi
PLM on tavoitettavissa
maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 8.00–16.00

Pääluottamusmiehen toimisto:

Harvialantie 7B (2. kerros), 14200 Turenki

Varapääluottamusmies

JENNI KUOTOLA

Kuukausi- ja
tuntipalkkaisten
luottamusmies

SINIKKA ELO

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT
Työntekijät:
Työsuojeluvaltuutettu Sinikka Elo on tavoitettavissa torstaisin ja perjantaisin
p. 03 6801326, 050 5402481 tai sinikka.elo@janakkala.fi
Päävastuutoimialat: tekniikka ja ympäristö, perusturva ja Janakkalan vesi
I.

varavaltuutettu Vesa Nyström

Toimihenkilöt:
I.
II.

varavaltuutettu Mari Rämänen
varavaltuutettu Raija Kurkela

JÄSENASIAA
Säilyttääksesi jäsenyytesi sinun tulee ilmoittaa kaikki jäsenmaksuissa tapahtuneet muutokset
suoraan omaJHL -palveluun www.jhl.fi/omajhl. Lisätietoa saat jäsenasiainhoitaja Jenni Kuotolalta
p. 040 7028062 tai jenni.kuotola@janakkala.fi.
Näitä mm. ovat: Jos putoat Kelan päivärahalle, lähdet asepalvelukseen tai opiskelemaan, jäät
perhevapaalle, pitkälle sairauslomalle (aika, jolta työnantaja ei maksa palkkaa), pitkälle
palkattomalle vapaalle, vuorotteluvapaalle, osa-aika eläkkeelle tai eläkkeelle, ryhdyt
omaishoitajaksi tai yrittäjäksi.
Jäsenen etujen puolesta
JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea, neuvoja ja palvelua erilaisissa työelämän tilanteissa. Yhdellä
jäsenmaksulla saat käyttöösi kaikki liiton, työttömyyskassan, aluetoimiston ja yhdistyksesi palvelut
ja edut. Liitto on puolestasi myös sopinut työehtoihin liittyvillä sopimuksilla mm. siitä, mitä työstä
kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet
määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta on näissä sopimuksissa sovittu. Jäsenenä sinun ei tarvitse itse
sopia näistä asioista.
Työttömyyskassa
Liittyessäsi JHL:n lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi, sinulla on
mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja
vuorottelukorvausta.
Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen
JHL: n kokonaisjäsenmaksu on 1,38 % ansiotulosta ja sen voi vähentää verotuksessa.
JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvassa
Vakuutus tarjoaa monipuolista turvaa matkoilla ja vapaa-ajalla. Myös vakuutusyhtiö If tarjoaa
vakuutuksiaan JHL:läisille.
Koulutus, lehti, kalenteri sekä jäsenpalvelu
Liiton oma JHL - opisto Helsingissä tarjoaa kattavaa koulutusta jäsenille. Motiivi ilmestyy 8 kertaa
vuodessa kotiosoitteisiin jaettuna. Lisäksi Motiivin verkkolehdessä julkaistaan uutisia ja artikkeleita
viikoittain. Kalenterin saa tilaamalla sen itse omaJHL -palvelusta www.jhl.fi/omajhl.
Edulliset ja monipuoliset lomat, polttoaine- risteily- sekä hotelliedut
Liitolla on tarjolla tuettuja lomia ja lomatoimintaa useassa eri lomakohteessa. Lisäksi yhdistyksillä
on omassa käytössään lomamökkejä eri puolilla Suomea. Polttoaine-edut saa jäsenkortilla Teboilketjun asemilta. Jäsenetuja tarjoavat myös eri laivayhtiöt sekä hotelliketjut.
Lisätietoa JHL: n kaikista jäseneduista löytyy osoitteessa www.jhl.fi.

YHDISTYKSEN OMAT JÄSENEDUT

 Työttömille sekä eläkeläisjäsenillemme uinti kerran viikossa
ILMAISEKSI Tervakosken uimahallissa, voimassaolevaa jäsenkorttia
näyttämällä. Työssäkäyville jäsenillemme uintiedun tarjoaa työnantaja.
 Yhdistys tukee tasapuolisesti, talousarvion puitteissa jäsentensä
kouluttautumista JHL: n koulutusoppaassa oleville kursseille, joita
työnantaja tai muu taho ei korvaa
 Yhdistys tukee myös työyhteisöjen itse järjestämiä koulutustapahtumia

RETKITOIMINTAA 2020
Järjestelyt:
Kanta-Hämeen Epilepsiayhdistys ry. yhdessä TSL:n Janakkalan Opintojärjestö ry: n kanssa.

Yhteistoiminnassa mukana Janakkalan kunnalliset JHL,
jonka jäsenet saavat retkistä 10€:n alennuksen.
TEATTERIT
pe 7.2. Tampereen Teatteri, Niskavuoren Heta
pe 14.2. Tampereen Työväen Teatteri, Nahkatakkinen tyttö
ke 4.3. Tampereen Työväen Teatteri, Hitler ja blondi
pe 20.3. Tampereen Teatteri, Notre Damen kellonsoittaja
la 4.4. Helsingin kaupunginteatteri, Everstinna, päivänäytös
pe 17.4. Tampereen Teatteri, Elling
to 23.4. Lahden kaupunginteatteri, Nunnia ja konnia
ke 6.5. Helsingin kaupunginteatteri, Le Coq – taistelu ravintolasta
la 4.7. Viikinsaaren kesäteatteri, Tulitikkuja lainaamassa
pe 24.7. Pyynikin kesäteatteri, Ihanat naiset rannalla, iltanäytös
la 25.7. Pyynikin kesäteatteri, Ihanat naiset rannalla, päivänäytös
to 3.12. Tampereen Työväen Teatteri, Kinky Boots
to 31.12. Tampereen Työväen Teatteri, Kinky Boots
Vietä aattoiltaa mukavan musikaalin parissa, hintaan sisältyy väliaikatarjoilua.
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MUUT RETKET
5.-7.6. Kesäretki Hankasalmelle Majapaikkana Lomakeskus Revontuli 2 hlön huoneet.
Tutustumme Hankasalmen, Konneveden ja Rautalammin nähtävyyksiin.
Risteily kuuluu myös ohjelmaan. Arviohinta n. 300-350 e
la 19.9. Didrichsen taidemuseo, Van Gogh näyttely, hinta avoin
Tutustutaan oppaan johdolla ainutlaatuiseen näyttelyyn. Ruokailu ja ehkä teatteri kuuluvat myös päivään .

Retket järjestetään, jos lähtijöitä on vähintään 15. Tässä näkyvät hinnat edellyttävät
täysiä autollisia. Jos lähtijämäärä jää alle 30, tulee hintoihin lisää 5-10 euroa.
Varaukset ja lisätiedot: Jouko Dahlman p. 050-5424726,
sähköposti jouko.dahlman@pp1.inet.fi

KIVENKOLO - YHDISTYKSEN KESÄPAIKKA
Kivenkolo, Raputie 52, Mallinkaisten järvellä, on jäsenistön käytössä kesäaikaan.
Kivenkolo: mökki (tupa + keittiö + alkovi), rantasauna, vaja, puusee ja vene.
Mökissä on sähkö, vesijohto ja viemäri.
Mökki on remontoitu sisäpinnoilta vuonna 2011.
Saunaremontti on tehty vuonna 2014.
Mökin katto on uusittu keväällä 2015.

Kesän 2020 varausten vastaanotto alkaa maanantaina 27.4.
Talkoisiin osallistujilla on etuoikeus aloittaa mökin varaukset jo
talkoopäivänä 25.4.
Lisäksi jokainen talkoissa varannut saa 50 % alennuksen yhdestä
kesän varauksesta. Myös Juhannus arvotaan talkoolaisten kesken.

Kesän 2020 vuokraushinnat vahvistetaan kevätkokouksessa 22.4.
 Mökin vuokrauksesta vastaa Hannele Jaatinen
p. 040 7511815 arkisin klo 16 – 18.
 Avainten luovutuksen ja vastaanoton hoitaa Turengin Neste
 Mökkitalkkarina toimivat:
Riitta Mäkelä p. 040 7316100
Tapsa Lehtovaara p. 050 5735807

la 22.2. JÄÄKIEKKO-OTTELU HPK-TAPPARA klo 17.00
Lippuja D2- katsomoon, hinta jäsen 10€, muut 26,50€.
Varaa omasi 11.2. mennessä niina.laaksonen@janakkala.fi tai
tekstiviestillä p.0400 882568
ke 22.4. KEVÄTKOKOUS klo 18.00
Pääluottamusmiehen toimistolla, Harvialantie 7B, Turenki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, valitaan
hallitukseen kaksi varajäsentä sekä päätetään Kivenkolon kauden
2020 vuokrahinnat. Tarjolla pientä suolaista iltapalaa. Tervetuloa!
la 25.4. KIVENKOLON KEVÄTTALKOOT alkaen klo 10
Taas on aika laittaa Kivenkolo kesäkuntoon vuokralaisia varten.
Osallistu, mikäli haluat jatkossakin Kivenkolon pysyvän
yhdistyksen omistuksessa! Tarjolla talkooevästä.
ke 6.5. KUUMOLATALOSSA BAILATAAN klo 17.00–18.00
On kevät ja riemun aika! Irrotellaan yhdessä bailuissa, jossa
tanssityylit, teemat ja rytmit vaihtuvat ahkerasti. Tanssitaitoa
taustalla ei tarvita. Biletä, naura ja sano tervetuloa kevät!
Nyt kaikki joukolla mukaan maksuttomaan riemutteluun.
Ohjaajana Anu Korpi
la 29.8. KIVENKOLOSSA ULKOILUPÄIVÄ klo 10.00–18.00
Yhdistyksemme 65. toimintavuotta sekä Kivenkolon 15vuotispäivää vietämme ulkoilun merkeissä Kivenkolossa.
Luvassa mm. reippailua, saunomista, uimista sekä
makkaranpaistoa.
Lisätietoa lähemmin yhdistyksen kotisivuilla sekä facebookissa.

Käythän päivittämässä jäsentietosi ajantasaiseksi aina, mikäli
nimi-, yhteystietosi tai työpaikkasi muuttuu. Tiedot päivitetään
omaJHL -palvelussa www.jhl.fi/omajhl
Tapahtumista ym. ilmoitamme yhdistyksemme kotisivuilla
www.janakkala.jhlyhdistys.fi, paikallisen lehden
seuratoimintapalstalla, Motiivi-lehdessä sekä Facebookissa
Janakkalan kunnalliset ry-ryhmän kautta.
Muistathan myös, että kevät- ja syyskokoukset ovat kaikille
jäsenille tarkoitettuja.

Hallitus toivottaa jokaiselle pirteää alkuvuotta,
tavataan tapahtumissa!

