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Keväinen tervehdys hyvä jäsen !
Tässä sinulle uudistunut jäsenkirjeemme, josta
löydät yhdistyksemme tärkeimmät tiedot.
Muistathan myös kotisivumme :
www.inarinjhl.fi sekä facebook: Inarin
JHL 674 ry, jonne voit laittaa jäsen
pyyntösi

( Kuvassa Yhdistyksen aktiivit Männikön palvelukodin kalansavustus
päivältä)

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen
kevätkokoukseen
29.04.2019 klo 18.00 kunnantalon Ruokala
Lounatuulessa.
Piiskuntie 2 Ivalo
Jossa käsitellään:
- sääntömääräiset asiat.
- Valitaan pois jääneiden luottamusmiesten
tilalle uudet jotka ovat:
Varapääluottamusmies, Ruokahuollon lm,
Perhepäivähoidon lm, sekä Vanhus- ja
vammaispalvelun lm, ja heille myös
mahdolliset varaluottamusmiehet.
- Sekä valitaan yhdistyksen hallitukseen 1
varsinainen jäsen, ja mahdollinen 1hallituksen
varajäsen.
TERVETULOA !
PS. Tarjolla myöskin pientä iltapalaa.

Kevätkokouksessa oleviin luottamusmies
valintoihin liittyvää asiaa:
Nyt olisi ehdottoman tärkeää saada meille, pois
jääneiden luottamusmiesten tilalle uudet, sillä
näin saamme ajettua myös alakohtaisten
jäsenten etuja parhaiten. Liittohan kouluttaa
maksutta uudet luottamusmiehet ja se on
sinulle palkallista koulutusta. Saat siis palkan/
(kurssi stipendin n. 73€/ päivä jos joudut
ottamaan palkatonta/palkattomuustodistusta
vastaan) koulutuksen, majoituksen, matkat
(lentäen), ruokailut.
Nyt reippaasti vaan ilmoittakaa
halukkuutenne toimintaan mukaan ja
ilmoittakaa mahdollisimman pian että
saamme 29.4 kokouksessa valita juuri
sinut . Keskustelkaa työpaikoillanne ja
tuotte halukkaat heidän suostumuksellaan
esiin, tuolloin kokouksessa.
Ilmoitukset halukkaista
Pääluottamusmies Virpi Liuskalle.

Jäsenasiat
Yhdistyksemme tarkoitus on koota Inarin
kunnan palveluksessa olevat sekä vastaavilla
toimialoilla työskentelevät liiton piiriin.
Huolehtimalla jäsenmaksujen maksamisesta
takaat itsellesi liiton jäsenetuudet. Helpoin tapa
on toimittaa työnantajan palkanlaskentaan
perintävaltakirja.
Mikäli maksat itse jäsenmaksut, huolehdi että
maksat oikeilla viitenumeroilla. Tällöin
jäsenmaksut kohdentuvat oikein eikä synny
aiheettomia rästejä.
Muista !
Aina kun vaihdat työnantajaa/ työpaikkaa,
osoitetta, puhelin numeroa ( Huom. Ilmoita
henk.koht. numero ei työnantajan) ym. Käy
päivittämässä jäsentietosi joko
www.jhl.fi/jäsenpalvelu 24h sivuilla tai ilmoita
muutoksista meidän jäsenasiainhoitajalle. Näin
saamme tärkeissä ja nopeissa tilanteissa sinut
parhaiten tavoitettua.

Liiton palvelut jäsenille
Edunvalvontapalvelut ja työsuhdeneuvonta
Turvaa työttömyyden varalle
Monipuoliset koulutusmahdollisuudet
Oikeusapu
Tutustu myös näihin jäsenetuihin
-

Lomapaikat
Lomatoiminta
Vakuutusedut
Polttoaine edut
Risteilyt ja hotellit
Motiivi-lehti ja jäsenkalenteri
Alennukset eri tapahtumiin

Pääluottamusmiehen terveiset
Olen Virpi Liuska Pääluottamusmiehenne
v.2018-2021
Tärkein tehtäväni on edunvalvonta, joka
tarkoittaa jäsenten toimeentulon parantamista,
työsuhdeturvan takaamista ja työelämän
laadun kehittämistä.
Jos sinulla on jotain epäselvää työpaikalla tai
mieltäsi askarruttaa jokin työsuhteeseen / hyvinvointiin liittyvä asia, niin ota rohkeasti
yhteyttä. Mitä aiemmin asiaan pystymme
vaikuttamaan, sitä helpommin se on
hoidettavissa.
Toinen on jäsenhankinta. Uudet jäsenet ovat
tervetulleita ja tässä asiassa tekin voitte
helposti vaikuttaa.
Vuoden painopiste: Uusien sekä ammattiin
valmistuvien jäsenten huomioiminen.
Työpaikkakäynnit, lisäksi panostamme nuoriin
jäseniin.
Tavoitteenani on käydä eri työpaikoilla kerran
kuussa. Tapaan mielelläni jäseniä ja minut voi
kutsua työpaikalle. Onkin mielenkiintoista

tutustua eri työpaikkoihin ja tavata jäseniä
tätäkin kautta.
Lisäksi voimme tavata kunnantalolla Tiistaisin
klo 8.00-15.45 jolloin olen
luottamusmiestoimistolla
Tervetuloa
Puh: 0400 689 140 (jos en pysty vastaamaan,
soitan myöhemmin)
sähköposti: liuskavirpi49@gmail.com

Mattojärven mökki
Meillä on myöskin oma tontti sekä lomamaja
joka sijaitsee Rajajoosepin tien varressa,
Mattojärvellä. Kuvia mökistä ja tontista löydät
kotisivuiltamme, esimakua kannessa olevasta
kuvasta.
Siivous-, puunteko- ym. talkoita pidämme
tarvittaessa, ilmoitamme talkoista ja muista
tapahtumista kotisivuillamme sekä facebokissa
Maja-asioista vastaa mökki emäntä.

Käyttökorvaus peritään ma-pe 10€/vrk ja la-su
15€/vrk. Aktiivit toimijat, talkoolaiset voivat
käyttää mökki maksutta.
Vuokraus: mökki emäntä
Liuska Virpi

040 724 2576

Kunnossapito/huolto, mökki isäntä
Huhtamella Keijo

0400 208 870

Yhteystiedot:
Inarin JHL 674 ry
Puheenjohtaja
Huhtamella Tarja

040 149 4408

tarja.puhjoht1@gmail.com
(JHL liiton hallituksen varsinainen jäsen
28.2.2019-20.1.2020 jonka jälkeen taas
varajäsen. JHL Lapin alueryhmän jäsen. Inarin
kunnan johtoryhmän henkilöstöedustajana
2.4.2019 alkaen JHL:n vetovuoron ajan.)

Varapuheenjohtaja
Liuska Virpi

0400 689 140

liuskavirpi49@gmail.com

Sihteeri
Tanhua Anne-Marie 040 514 9621
anne.tanhua@pp.inet.fi

Yhdistyksen hallituksen jäsenet
2021

2018-

Marin Piiku
Tanhua Anne-Marie
Huhtamella Keijo
Kettinen Petri
Liuska Virpi
(Huhtamella Valtteri eronnut 25.3.2019 alkaen)
Kevätkokouksessa 29.4.2019 valitaan hänen
tilalleen uusi hallituksen jäsen
Sinitokka Pauliina

Varajäsenet
Huhtamella Eija
Kiviniemi Marjo
Vikeväkorva Paula
Arhipoff Tiina
Kiviniemi Sisko

Jäsenasiainhoitaja/Tietosuojavastaava
Marin Piiku

040 138 4561

ritva.marin@pp.inet.fi

Kotisivujen ylläpitäjä
Tanhua Jari

040 526 5113

jari.tanhua@ellappi.fi

Luottamushenkilöt 2018 - 2021
Pääluottamusmies
Liuska Virpi

0400 689 140

liuskavirpi49@gmail.com

Varapääluottamies (Valtteri Huhtamella
eronnut tehtävästä 25.3.2019)
Valitaan uusi kevätkokouksessa 29.4.2019
Toimistoala
Marin Piiku 040 138 4561
ritva.marin@pp.inet.fi

Sivistystoimi
Liuska Virpi 0400 689 140
liuskavirpi49@gmail.com
varaluottamusmies
Tikkanen Kirsi-Maria 040 417 2343
kirsimaria.tikkanen@gmail.com
Tekninen
Huhtamella Keijo 0400 208 870
keijohuh@gmail.com
Päivähoito
Huhtamella Eija 0400 982 415
eija.huhtamella@gmail.com

Avainta
Vuoriaro Kaija 0400 674 103
kaija.vuoriaro@gmail.com
varaluottamusmies
Kiviniemi Erkki 0400 125 557
erkkikiviniemi1@gmail.com

Muut toimijat:
Opintosihteeri / Koulutiedottaja
Tikkanen Kirsi-Maria 040 417 2343
kirsimaria.tikkanen@gmail.com

Nuorisovastaava
Kiviniemi Marjo 040 822 1178
kiviniemi.marjo1@gmail.com

Yhteistyötoimikunnan jäsen
Liuska Virpi , varalla Huhtamella Keijo

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma
vuodelle 2019
-Inarin JHL ry pyrkii kasvattamaan
jäsenmääräänsä sekä pyrkii osaltaan
edistämään jäsenistönsä hyvinvointia niin työkuin työajan ulkopuolella.
Yhdistyksen mökin kunnostus-talkoot pidetään
keväällä ja syksyllä.
- Järjestetään Elo-Syyskuussa 2019
Inarinjärven risteily
- Pyritään järjestämään uusien jäsenien
tapaamisia.
- Kartoitetaan jäsenistön rakenne
Edunvalvonta
Työpaikkoihin liittyviä toimenpiteitä tehdään
tarvittaessa
- Pidetään yhteyttä muihin ammattijärjestöihin ja osallistumme yhteistyötoimikunnan toimintaan.
- Yhdistyksen luottamusmies-tapaamiset
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
- Puheenjohtaja Tarja Huhtamella on JHL Liiton
hallituksen varsinainen jäsen 28.2.2019-

20.01.2020 ja osallistuu Liiton hallituksen
kokouksiin 1/kk Helsingissä, sekä Edustajiston
kevät ja syyskokouksiin.
Koulutus
Yhdistyksen jäsenet osallistuvat liiton sekä
JHL:n Lapin alueen ja Pohjoisen ryppään
koulutuksiin. Pyrimme ohjaamaan nuoria
jäseniämme heille tarkoitettuihin koulutuksiin.
Liitolla on hyviä ammatillisia koulutuksia jotka
löytyy JHL:n koulutuskalenterista
Ennen koulutukseen ilmoittautumista ota
yhteys yhdistyksen hallitukseen joka
hyväksyy koulutuskorvaukset.
Yhdistys maksaa kurssimaksut ainoastaan
hallituksen hyväksymistä koulutuksista.
Kustannukset:
Kulukorvausta maksetaan kunnan ulkopuolella
tapahtuvista koulutuksista seuraavasti:
Yhdistys- ja luottamusmiestoimintaan
liittyvästä koulutuksesta 15 euroa/matkapäivä,
jos liitolta ei saa päivärahaa. Ansionmenetystä,
majoituskorvausta ja päivärahaa maksetaan
hallituksen päätöksen mukaisesti sellaisesta

koulutuksesta, josta on suoranaista hyötyä
yhdistyksen toimintaan. Tuen saaneilta
edellytetään joko suullista tai kirjallista
raportointia koulutuksen annista.

Tiedotus
- Jäsenkirjeet, kevät ja syksy
sisältäen kokouskutsun
- Yhteystiedot kuntoon ilmoitus-tauluilla
- Liiton esitteiden ja oppaiden esille tuominen
työpaikoilla
- Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen
- Jäsenten sähköpostiosoitteiden kerääminen
- kokouskutsut ja tilannekatsaukset hoidetaan
pääosin sähköpostitse ja tekstiviesteinä.
Kokoontumiset mahdollistavat myös suullisen
tiedottamisen.
Muuta toimintasuunnitelmaan liittyvää:
Järjestötoiminta

Yhdistys järjestää sääntömääräiset kevät – ja
syyskokoukset ja tarpeen vaatiessa
yleiskokouksia.
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa
pääsääntöisesti ensimmäisenä Maanantaina ja
tarpeen vaatiessa muulloinkin.

Jäsenistö
Jäsenistön muistaminen:
Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet käyvät
jäsenten syntymäpäivillä ja eläkkeelle jäänti
tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. 50 ja
60 vuotta täyttäviä jäseniä muistetaan 25
euron arvoisella lahjakortilla, joka käy
paikallisia palveluita tuottaviin liikkeisiin tai
kukkakimpulla. Yhdistys muistaa eläkkeelle
jääviä jäseniään 25 euron arvoisella
lahjakortilla ja edesmenneiden omaisille
toimitetaan adressi.
Aktiivijäseniä muistetaan 40 euron arvoisella
lahjakortilla.
Ammattiin valmistuvia jäseniä muistamme 50
euron suuruisella stipendillä.

Koulutuksen suorittaneen jäsenen on itse
haettava stipendiä yhdistyksen
hallitukselta kolmen kuukauden sisällä
valmistumisesta tai tutkintotodistuksen
päiväyksestä. Hakemus voi olla vapaa
muotoinen jossa on oltava liitteenä kopio
tutkintotodistuksesta ja pankkiyhteystiedot.
Yhdistyksemme jakaa lukuvuoden päättyessä
yhdelle 9.luokkalaiselle, lukiolaiselle sekä
Saak:ista valmistuvalle oppilaalle 20 €
Tsemppi stipendin.
Lehtietu:
Yhdistyksen lehtietu on 8,50 €/jäsen. Lehtietu
on käytettävissä Kansan Tahtoon ja Pohjolan
Työhön.
Talous
Talousarvioon varataan määrärahat koulutus-,
vapaa-ajan-, yhdistys- ja mökkitoiminnalle.
Tapahtumiin ja retkiin osallistumisesta ja
omavastuista päättää hallitus erikseen.

Puheenjohtajan terveiset!
Tervehdys sinulle hyvä jäsenemme!
Paljon on tapahtunut vuonna 2018 . On ollut
JHL liiton Ylityö ja vuoronvaihto kieltoja joihin
jäsenemme ovat osallistuneet niin keväällä
kuin syksylläkin. 22-23.10.2018 sitten olikin
Lakko johon myös meidän jäsenistä osallistui
42 jäsentä, siitä vielä Kiitos teille, jotka olivat
mukana tässä historiallisessa työtaistelussa.
Tämä vuosi 2019 aloitettiin 2.2.2019
jäsenillemme tarjottuun Keilailu ja ruokailu
tapahtuman merkeissä Saariselällä. Mukana
meitä oli 17 jäsentä, paikkoja oli varattuna 40
joten tilaa olisi lähtijöille ollut enemmänkin.
Kannattaa siis lukea postit huolellisesti ettei jää
paitsi jostain mukavasta.
Elo- Syyskuussa järjestämme jäsenillemme
Inarinjärven risteilyn josta saatte myöhemmin
lisätietoa.
HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE
Tv: Tarja Huhtamella
Inarin JHL 674 ry:n puheenjohtaja

