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JHL Etelä-Suomen alueen yhdistykset ja yhteisjärjestöt, 
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 
 
 

 
Ajankohtaista JHL:ssä 
 

Liiton ajankohtaiset asiat löydät parhaiten nettisivuilta: www.jhl.fi 
Tällä hetkellä ajankohtaisina asioina ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja 3.5. alkava lakko 
kymmenellä paikkakunnalla. Lakot ja muut painostustoimet-sivuilta löytyy ajantasaiset 
tiedot lakosta ja lakkokohteista, eri kohteiden ja alueiden päivystysnumerot sekä 
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.  
 
Erityisesti yhdistyksille ja aktiiveille tarkoitettu aluetoimiston päivystysnumero 046 522 
0267 palvelee: 

• to 28.4. klo 10:00-16:00 

• pe 29.4. klo 13:00-16:00 

• ma-pe 2.5–6.5. klo 09:00-15:00 

• ma 9.5. klo 9:00-15:00 
 
Jäsen- ja yhdistyspalvelut ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet. Kirjallisten dokumenttien 
(jäsenhakemukset, työpaikkamuutokset jne) käsittelyssä on viivettä. 
 
 

Ajankohtaista aluetoimistolta 
 

Aluetoimisto on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9 – 15. Puhelinpalveluajat ovat 
sekä aluetoimistolla että työsuhdeneuvonnassa ma-ti ja to-pe klo 9 – 15. 
Kesäaikana aluetoimisto on suljettu, mutta puhelinpäivystys on avoinna kaikissa 
palvelunumeroissa. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin. 
 
Aluetoiminnan asiantuntijana on 1.4. aloittanut Heidi Åkerfelt. Heidi on toiminut mm. 
pääluottamusmiehenä ja yhdistyksen varapuheenjohtajan Raaseporissa. Heid palvelee 
myös ruotsiksi.  
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Kurssit ja tapahtumat  
 
 Kevään koulutukset 

4.–5.5.            Uuden luottamusmiehen kurssi 
12.–13.5.       Sote ajankohtaispäivät, Etelä-Suomi 
 
Syksyn koulutukset 
28.–29.9.  Uuden luottamusmiehen kurssi 
29.9.  Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä 
6.–7.10.  Sote ajankohtaispäivät, Etelä-Suomi 
26.–27.10.  Uuden luottamusmiehen kurssi 
16.–17.11.  Työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten ajankohtaispäivät 
30.11.  Uusien luottamusmiesten ajankohtaispäivät 
 
12.–13.11. Yhdistysjohdon seminaari 
 
Yhdistysten omien kurssien tukien hakuaika päättyy syyskaudella toteuttavien kurssien 
osalta 30.6. Muistathan hakea kurssitukea ajoissa! 
 
 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmat, toimihenkilöilmoitukset ja toimintakertomukset, 
poikkeusaikataulu 
  

Liiton yhditysviestissä 2/2022 (4.3.2022) on kerrottu poikkeusaikataulusta koskien 
toimintasuunnitelmien ja toimihenkilöilmoitusten toimittamista liittoon. 
Jäsenmaksupalautusten saamiseksi, yhdistyksen on toimitettava toukokuun loppuun 
mennessä: 
- tämän vuoden (2022) toimintasuunnitelma (jos ei vielä ole toimitettu) 
- toimihenkilöilmoitus sääntömääräisistä toimihenkilöistä (jos ei vielä ole ilmoitettu) 
- viime vuoden (2021) toimintakertomus  

 
 

  
 Ammattiyhdistysterveisin 
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