INARIN JHL RY
674
KEVÄT 2021

Kevät tervehdys hyvä jäsen !
Tässä uusi jäsenkirjeemme, josta löydät
yhdistyksemme tärkeimmät tiedot,
puheenjohtajan ja jäsenasiainhoitajan
tervehdykset.
Muistathan myös kotisivumme :
www.inarinjhl.fi (sivujen kautta voit ottaa
yhteyttä, lisätty keskustelupalsta)
sekä facebook: Inarin JHL 674 ry, jonne
voit laittaa jäsen pyyntösi
Käytössä myös sähköposti:
inarinjhl674@gmail.com

toimintasuunnitelmassa tulossa vuodelle
2021
- jäsenten kohtaamistapahtuma: Ruskaretki /
mökkiin tutustuminen syyskuu 2021
- pikkujoulut marras/joulukuu 2021

Puheenjohtajan terveiset!
Hyvät jäsenet
Vuosi 2020 oli poikkeuksellista aikaa. Covid 19,
koronavirus levisi maailmalta Suomeen.
Tammikuun lopussa varmistui ensimmäinen
tartunta Saariselällä Wuhanista lomailemaan
tulleelta kiinalaisturistilta.
Viruksen leviämisen vuoksi tasavallan
presidentti ja valtioneuvosto julistivat
maaliskuussa maahan poikkeusolot.
Valmiuslaki astui voimaan.
Tämän johdosta matkailu pysähtyi. Kaikkea
toimintaa rajoitettiin terveys ja turvallisuus
edellä. Koulujen ja päiväkotien toiminta
rajoittui, siirryttiin etäopetukseen.
Myöhemmin keväällä kävimme yt-neuvottelut.
Onneksi lomautuksilta kuitenkin vältyttiin.
Yhdistyksessä olemme siirtyneet
etätapaamisiin - ja kokouksiin. Myös
jäsentemme, eli teidän, yhteydenpidot ovat
mahdollista vain etänä niin kauan kuin
turvallisuus vaatii.

Toivottavasti viimeistään syksyllä pääsemme
tapaamaan ja viettämään yhdessä
suunniteltuja tapaamisia. Toiveikkain mielin
odotamme pääsyä ”uuteen” normaaliin.
Muistakaamme myös että uudet
työehtosopimukset tulivat voimaan keväällä
2020. Sen myötä katkeruutta aiheuttanut kiky
jäi historiaan. Lakkoja ei tällä
neuvottelukierroksella ollut.
Toivotan teille voimia ja terveyttä sekä hyvää
kevättä. Nauttikaamme ulkoilusta ja kauniista
luonnosta!
Virpi Liuska
Inarin JHL ry.n puheenjohtaja

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen
kevätkokoukseen
JHL 674 pitää kevätkokouksen 26.4.2021 klo 18.00
Kokouspaikka on nimellisesti Ainola
Koska koronaepidemian takia kokoontumisia on
rajoitettu, kokoukseen on mahdollista osallistua
etäyhteydellä.
Varmistaaksemme kokouksen teknisen sujuvuuden,
hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista 19.4
mennessä. Ilmoittautumiset: inarinjhl674@gmail.com
He, jotka ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä,
voivat osallistua kokoukseen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden
lisäksi yhdistyksen sääntömuutos.
Kokouslinkki ja kokousmateriaali lähetetään
ilmoittautuneille
Tervetuloa.
Lisätietoja Virpi Liuska

Kaikille osallistuneille jaamme kokouksen jälkeen
R-koodin arvo 5.00, joten ilmoitathan
osallistumisen yhteydessä puhelinnumerosi.

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.
Muistathan päivittää!
Aina vaihtaessasi työnantajaa, työpaikkaa,
osoitetta, henkilökohtaista puhelinnumeroa
tms., muista käydä päivittämässä jäsentietosi
verkossa https://www.jhl.fi/jasenyys tai ilmoita
muutoksista yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalle.
Näin saamme tärkeissä ja nopeissa tilanteissa
sinut parhaiten tavoitettua.
Huom! Päivitä yhdistykselle vain omat
henkilökohtaiset yhteystietosi, ei
työpuhelinnumeroa tai -sähköpostia.

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

Lomapaikat
Lomatoiminta
Vakuutusedut
Polttoaine edut
Risteilyt ja hotellit
Motiivi-lehti ja jäsenkalenteri
Alennuksia: Image Wear (työvaatteet
/jalkineet), kultajousi ja westerback,
lehtietuja, sähkötarjous, Instrumentarium,
Nissen, keops, bookbeat, nettijooga, oral,
olo.fit.
Katso lisätietoa sivulta
jhl.fi/jasenyys/vapaa-ajan-edut/muut-edut/

Mattojärven
mökki
Meillä on oma
tontti sekä
lomamaja joka
sijaitsee
Rajajoosepin
tien varressa,
Mattojärvellä. Kuvia mökistä ja tontista löydät
kotisivuiltamme.
Siivous-, puunteko- ym. talkoita pidämme
tarvittaessa, ilmoitamme talkoista ja muista
tapahtumista kotisivuillamme sekä facebokissa
Mökki-asioista vastaa mökki emäntä.
Käyttökorvaus peritään ma-pe 10€/vrk ja la-su
15€/vrk. Aktiivit toimijat, talkoolaiset voivat
käyttää mökkiä maksutta.
Vuokraus: mökki emäntä
Liuska Virpi

0400 689 140

Kunnossapito/huolto, mökki isäntä
Huhtamella Keijo

0400 208 870

Yhteystiedot:
Inarin JHL 674 ry
inarinjhl674@gmail.com

Puheenjohtaja
Liuska Virpi

0400 689 140

liuskavirpi49@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Kiviniemi Marjo

040 822 1178

kiviniemi.marjo1@gmail.com
Sihteeri
Tanhua Anne-Marie 040 514 9621
anne.tanhua@pp.inet.fi

Yhdistyksen hallituksen jäsenet
2021
Marin Piiku
Tanhua Anne-Marie
Huhtamella Tarja

2020-

Arhipoff Tiina
Kiviniemi Marjo
Vikeväkorva Paula
Kiviniemi Sisko

Varajäsenet
Palokangas Nina
Vuoriaro Kaija
Sinitokka Pauliina
Huhtamella Eija

Jäsenasiainhoitaja/Tietosuojavastaava
Marin Piiku

040 138 4561

ritva.marin@pp.inet.fi

Kotisivujen ylläpitäjä
Tanhua Jari

040 526 5113

jari.tanhua@ellappi.fi

Luottamushenkilöt 2020 - 2021
Pääluottamusmies
Liuska Virpi

0400 689 140

liuskavirpi49@gmail.com
Toimistoala
Marin Piiku 040 138 4561
ritva.marin@pp.inet.fi
Sivistystoimi
Liuska Virpi 0400 689 140
liuskavirpi49@gmail.com
Tekninen
Huhtamella Keijo 0400 208 870
keijohuh@gmail.com
Päivähoito
Huhtamella Eija 0400 982 415
eija.huhtamella@gmail.com
varaluottamusmies
Kiviniemi Marjo 040 822 1178
kiviniemi.marjo1@gmail.com

Perhepäivähoito
Tanhua Anne-Marie 040 514 9621
anne.tanhua@pp.inet.fi
Avainta
Kallioinen Juha 040 724 5832
kallioinenjuha@gmail.com
Vanhus-vammaishoito
Palokangas Nina 040 7025357
huhtamella_11@hotmail.com
Ruokapalvelu
Törmänen Soile 040 525 6027
soile.tormanen@hotmail.com
Muut toimijat:
Nuorisovastaava
Kiviniemi Marjo 040 822 1178
kiviniemi.marjo1@gmail.com
Yhteistyötoimikunnan jäsen
Liuska Virpi , varalla Kiviniemi Marjo

Huvitoimikunta: Vikeväkorva Paula, Kiviniemi
Marjo, Arhipoff Tiina ja Palokangas Nina

Edunvalvonta
Työpaikkoihin liittyviä toimenpiteitä tehdään
tarvittaessa
- Pidetään yhteyttä muihin ammattijärjestöihin
ja osallistumme yhteis- työtoimikunnan
toimintaan.
- Yhdistyksen luottamusmies-tapaamiset
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
- Hallituksen jäsen Tarja Huhtamella on JHL
Liiton hallituksen varsinainen jäsen 6/2022 asti
ja osallistuu Liiton hallituksen kokouksiin
1krt/kk Helsingissä, sekä Edustajiston kevät ja
syyskokouksiin.

Koulutus
Yhdistyksen jäsenet osallistuvat liiton sekä
JHL:n Lapin alueen ja Pohjoisen ryppään
koulutuksiin. Pyrimme ohjaamaan jäseniämme
heille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Liitolla on hyviä ammatillisia koulutuksia jotka
löytyy Jhl.fi/koulutus
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
- Jäsentiedotteet, 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.
Tulemme käyttämään jatkossakin R-koodia,
joten tarkistathan että tietosi on ajan tasalla.
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.

Pääluottamusmiehen terveiset
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.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita
yhdistykseemme.
Vuoden painopiste: Uusien sekä ammattiin
valmistuvien jäsenten huomioiminen.
Työpaikkakäynnit, lisäksi panostamme nuoriin
jäseniin.
Luottamusmies toimisto sijaitsee
ympäristöyksikön tiloissa (eläinlääkäritalo)
LATUTIE 1. Olen siellä Tiistaisin klo 8.0015.45, tervetuloa keskustelemaan.
Toistaiseksi (korona-aika) yhteydenotto
puhelimitse / sähköpostilla
Puh: 0400 689 140 (jos en pysty vastaamaan,
soitan myöhemmin)
sähköposti: liuskavirpi49@gmail.com

Toivotan teille voimia ja terveyttä sekä hyvää
kevättä. Nauttikaamme ulkoilusta ja kauniista
luonnosta!
Virpi Liuska
Inarin JHL ry.n puheenjohtaja

