
Jäsenkirje Tampereen JHL ry:n jäsenille 19.12.2022

Joulukuinen tervehdys yhdistykseltäsi

Vuosi 2022 lähenee loppuaan ja on aika kääntää katseet tulevaan vuoteen. Sitä ennen kuitenkin katsaus
menneeseen.

Vuoden alkua varjosti vahvasti koronarajoitukset. Kuitenkin kevään edettyä niistä selvittiin ja huhtikuussa
pääsimme isolla joukolla nauttimaan vuodenvaihteessa peruutettua teatteriesitystä. Vuoden edetessä
tapahtumiin uskaltauduttiin jo rohkeammin ja voi sanoa, että yhdistystoiminta palasi miltei normaaliksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjattuja tapahtumia ei jouduttu perumaan ja yhdistyksen jäsenet varasivat
Särkänniemi-rannekkeita ennätyksellisen paljon ja risteilylle syyskuussa lähdettiin kahden bussin voimin.

Yhdistystoiminnan kannalta suurin ponnistus ajoittui kevätkaudelle. Sopimuskausi päättyi helmikuun
lopussa ja aktiiveja oli jo vuoden vaihteessa informoitu, että neuvottelut saattaisivat kestää, sillä
sopijajärjestöjen ja työnantajapuolen näkemykset olivat kaukana toisistaan. Ensimmäiset työtaistelutoimet
olivat ylityö-ja vuoronvaihtokieltoja, mutta maaliskuun lopussa saatiinkin Tampereella ensimmäinen
kosketus lakkoiluun kahden päivän osalta. Toukokuussa lakko oli jo viikon mittainen. Toritapahtumassa
Keskustorilla ja toukokuun lakkomarssilla JHL:n värit näkyivät positiivisesti katukuvassa ja mediassa.
Jäsenen tehtävä on lähteä työtaisteluun tukemaan liittoa, silloin kun se apua pyytää. Suuret kiitokset
kaikille lakkoihin osallistuneille jäsenillemme!

Työrauha saavutettiin kesäkuun alussa. KVTES:in sopimuskausi kestää huhtikuun loppuun 2025. Tärkein
saavutus oli palkkaohjelma, jonka kesto on vuoteen 2027 saakka. Monta positiivista asiaa palkankorotusten
lisäksi saatiin sopimukseen mm. perhepäivähoitajien kuukausipalkka, jota on vuosikaudet yritetty sisällyttää
sopimuksiin.  AVAINTESin sopimuskausi on myös huhtikuun loppuun 2025 saakka, lomarahan
menetyksistäkin on vihdoin saatu sopimus aikaiseksi.  Pirkanmaan Voimia maksaa lakon aikana menetetyt
lomarahat työntekijöille takaisin alkuvuoden aikana. Mikäli asiasta herää kysyttävää, niin ole yhteydessä
pääluottamusmies Sari Niemiseen.

Yhdistystoiminnassa koettiin vuoden aikana suuria muutoksia

Pitkäaikainen aktiivitoimija ja yhdistyksemme puheenjohtaja Helena Nieminen tuli valituksi Sisä-Suomen
aluetoimiston ja aluetoiminnan päälliköksi. JHL sai työntekijäkseen yhteistyökykyisen ja voimakkaan JHL
arvojen puolestapuhujan. Me menetimme yhdistystoimijan, mutta kaikki me aktiivit olemme
sydämestämme onnellisia Helenan puolesta ja toivotamme onnea vaativaan työhön.

Hyvinvointialueen alkaminen vuoden 2023 alusta aiheuttaa monen jäsenen siirtymisen uuden työnantajan
palvelukseen ja samalla hyvinvointialueen JHL-yhdistykseen.

Yhdistyksen hallituksen jäsenistä oli lähdössä puheenjohtajan lisäksi Johanna ja Krista hyvinvointialueelle ja
Anita eläkkeelle. Näitä asioita pysähdyttiin pohtimaan vakavasti hallituksen lokakuisessa toiminnan
suunnittelupäivässämme. Samalla suunnittelimme aktiivista toimintaa yhdistyksen edunvalvontaan ja
vapaa-ajan toimintaan tulevalle vuodelle 2023.

Syyskokouksessa päätettiin

Marraskuun 16. päivänä yhdistyksen jäsenet päättivät syyskokouksessa valita uudeksi puheenjohtajaksi
Päivi Karjalaisen vuodelle 2023. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Kirsi Jokinen ja Edith Enckell ja
varajäseniksi Lea Päivärinne ja Tuula Utter. Muut hallituksen jäsenet ja toimijat jatkavat ja heidät on valittu
kaksivuotiskaudelle 2022-2023. Uusi hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen joulukuun 7. päivänä



Tampereen JHL ry:n hallitus

Päivi Karjalainen puheenjohtaja
Nina Rajala varapuheenjohtaja
Outi Kataja sihteeri
Sari Nieminen taloudenhoitaja
Kirsileena Nurmikolu
Mia Järvinen
Päivi Koivumäki-Karjalainen
Kirsi Jokinen
Edith Enckell
varajäsenet:
Lea Päivärinne
Tuula Utter

Toivotamme kaikki Tampereen JHL:n (250) jäsenet yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin vuoden 2023
aikana. Ilmoitamme tapahtumistamme jäsentiedotteilla ja yhdistyksen kotisivuilla www.jhl250.fi

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Rauhallista joulun aikaa ja onnea ja vuodelle 2023!

Toivottaa JHL 250 hallitus

Päivi Karjalainen
puheenjohtaja
paivi.karjalainen@tampere.fi
p.040 8004810
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