
  Tampereen JHL 250 ry.    
  Puutarhakatu 16 B 6krs, 33100 Tampere 
 

     

Jäsentiedote     16.2.2023 

 

Helmikuun jäsentiedote JHL 250 jäsenille! 

 

Tässä jäsentiedotteessa: 

- Eduskuntavaalit 

- Luottamusmiesten yhteystiedot 

- Pirkanmaan Voimia Oy:n ajankohtaiset 

- Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamusmiesten ehdokasasettelu käynnissä 

- Osallistu tapahtumiin 

- Yhdistyksen kevätkokous 26.4.2023 
 

 

Eduskuntavaalit  

Vaalistajan uutissivu https://vaalistaja.fi/#uutiset ja pysyt kartalla puheenaiheista. Ajankohtaiset 
uutiskatsaukset päivää piristämään ja työkavereille näytettäväksi. 

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023. Ammattiliitto JHL:n tavoitteena on saada maahamme hallitus, 
joka tekee Suomesta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän. Maan, jossa on vahva demokratia 
ja ihmisten on helppo tehdä töitä, osallistua toimintaan ja päätöksentekoon. Vaaleissa juuri sinä pääset 
vaikuttamaan tähän kaikkeen äänestämällä. 
Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu yhteisillä verovaroilla. JHL:n tavoitteena on, että tuleva 
hallitus 

 parantaa suomalaista työelämää lainsäädännön kautta 
 huolehtii kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta 
 lisää koulutuspaikkoja työvoimapulasta kärsiville aloille 
 säilyttää julkisten palvelujen vastuun julkisella sektorilla 
 jatkaa ilmastonmuutoksen torjuntaa 
 vahvistaa kansalaistensa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon. 

 

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen päivät 
ovat 22.–28.3.2023 

 

 



 
Luottamusmiesten yhteystiedot 
 
Tampereen kaupungin luottamusmiehet 

Pääluottamusmiehet 
Pentti Herranen  pentti.herranen@tampere.fi  p. 040 8012773 
Päivi Karjalainen paivi.karjalainen@tampere.fi  p.040 8004810 

Varapääluottamusmiehet: 
Juhani Välitorppa   juhani.valitorppa@tampere.fi  p. 040 6213884 
Nina Rajala  nina.rajala@tampere.fi   p.040 6674902 

Sivistyspalveluiden kokoaikainen luottamusmies 
Nina Rajala nina.rajala@tampere.fi  p.040 6674902 
varaluottamusmies  
Juhani Välitorppa  juhani.valitorppa@tampere.fi    p.040 6213884 
 
Varhaiskasvatuksen luottamusmies (ilman ajankäyttöä) 
Edith Enckell edith.enckell@tampere.fi 
 
Perusopetuksen luottamusmies (ilman ajankäyttöä) 
Juha Ruokolainen juha.ruokolainen@tampere.fi 
varaluottamusmies 
Jari Minkovitsch jari.minkovitsch@tampere.fi 
 
********************************************************* 

Pirkanmaan Voimian luottamusmiehet: 

 
Pääluottamusmies  
Sari Nieminen   sari.a.nieminen@voimia.fi      p. 040 801 6213  
 
Varapääluottamusmies 
Outi Kataja  outi.kataja@voimia.fi   p. 040 801 2777 
 
Palvelualue luottamusmiehet 
Nina Häyhä Lasten-ja nuorten palvelualue nina.hayha@voimia.fi 
Tiina Kangas Toisen asteen ja palvelukeskusten tiina.kangas@voimia.fi  
Pia Syrjälä Hoidon ravintokeskukset pia.syrjala@voimia.fi 
 
 
Pirkanmaan Voimia Oy:n ajankohtaisia 
 
Hälytysraha käyttöön Pirkanmaan Voimiassa. Hälytysrahan suuruus on 50€ ja se otetaan käyttöön 
takautuvasti 1.1.2023 alkaen 
 
Pirkanmaan Voimiaan vuoden alusta siirtyneet uudet työntekijät siirtyvät Avaintes sopimuksen piiriin 
1.4.2023 
 
Seuraamme mielenkiinnolla teollisuuden neuvottelujen etenemistä sopimusratkaisulla voi olla myös 
positiivinen vaikutus Avaintesin palkkoihin. Asiasta tiedotetaan, kun neuvottelut ovat päättyneet 
 



Pirkanmaan hyvinvointialueen JHL-luottamusmiesten ehdokasasettelu 
 
Luottamusmiesvaalin ehdokasasettelu on alkanut, luottamusmiesehdokkaaksi voi asettua Pirkanmaan 
hyvinvointialueella työskentelevät JHL-jäsenet välillä 15.2-22.2.2023. Uusi luottamusmieskausi alkaa 
1.4.2023 
Lisätietoa löydät kotisivuiltamme www.jhl250.fi kohdasta PIRHA 
 
Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijä tarkista yhteystiedoistasi omaJHL- sivulta, että työpaikkatietosi on 
oikein. Mikäli et pysty itse vaihtamaan työpaikkatietoa ota yhteyttä yhdistyksen jäsenasiainhoitajaan. 
 
 
 
 
Tapahtumia jäsenille 
Vaalitempaus Sorin aukiolla 
Tampereen Yhteisjärjestö, SAK:n Tampereen paikallisosasto ja Sisä-Suomen JHL-aluetoimisto 
järjestää yhteisen vaalitempauksen eduskuntavaalien äänestämisen vauhdittamiseksi Tampereen 
Sorin aukiolla pe 24.3.2023 klo 14–18 
Tule mukaan! 
 
Kesäteatteria Pyynikillä - Täällä Pohjantähden alla 
Tampereen Yhteisjärjestö JHL ry. on varannut lippuja kesäteatteriesitykseen Pyynikin 
kesäteatterissa 2.8.2023 klo 18. Työssäkäyvillä yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus varata 
lippuja esitykseen Tampereen Yhteisjärjestön kotisivujen www.moro.jhlyhdistys.fi 
kautta 6.3.2023 klo 8.00 alkaen. Lippuja voi varata 2kpl /jäsen hintaan 15€ kpl. 
 
Särkänniemi rannekkeet 
Tulevalle kesälle on mahdollisuus varata jälleen rannekkeita Särkänniemeen. Yhdistyksemme jäsen 
voi varata rannekkeita max. 3kpl hintaan 20€ kpl. Varauslinkki avautuu yhdistyksen kotisivulla 
www.jhl250.fi pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Seuraa kotisivujamme. 
 
Tulossa PowerPark-retki 
Tampereen Yhteisjärjestö järjestää elokuussa päiväretken Alahärmän Powerparkiin la 12.8. Retken 
omavastuuhinnat ja ilmoittautumislinkin avautuminen ilmoitellaan myöhemmin.  
 
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 26.4.2023 klo 18.00 Kirjastotalon Metson Pihlaja-salissa 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat kevätkokoukselle mm. toimintakertomus 
vuodelta 2022 ja tilinpäätös 2022. Kokouksen alussa kahvitarjoilu. 
 
 
 
 
JHL 250 hallitus 
yhdistyksen sähköposti:  jhl250@jhl250.fi 
Päivi Karjalainen 
puheenjohtaja 
p. 0408004810 


