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Puheenjohtajalta

Hyvät jäsenet,

Vuosi on kääntynyt kohti pimeneviä 
iltoja ja aamuja. Olemme saaneet 
nauttia kauniin lämpimästä syksys-
tä. Syksy toi jo tullessaan fluns sa-
aallon, joka saattaa näkyä työpaikko-
jen arjessa. Huo leh di taan käsihygie-
niasta ja joskus on myös paikallaan 
jäädä ajoissa kotiin sairas tamaan, 
jolloin taudista saat taa selvitä ly-
hemmässä ajas sa. Syksyssä on kui-
tenkin mukavia ja voimaannuttavia 
asioita, ruskan värikkyyttä, kyntti-
löitä ja villasukkia, nautitaan niistä 
mahdollisim man paljon. 

Syksyn tullessa liitto valmis tautuu sopimusneuvotte lui hin. Liiton halli-
tus on linjan nut sopimustavoitteita ja lii ton puheenjohtaja tekee neu-
vottelupäälliköiden kanssa alueelliset sopimuskierrokset, jossa kuulostellaan 
jäsenten ääntä. Sopimustavoitteet liittyvät mm. palkankorotuksiin, työelä-
män laatuun ja osaamisen vahvistamiseen. Julkisen sektorin kurittaminen 
ei ole tasa-arvoista. Tutkimukset näyttävät myös, että ostovoimamme on 
heikentynyt, kuntien talouskin heikentyi kikyn johdosta. Maan hallituksen 
laskelmissa ei tätä puolta osattu arvioida tai ottaa huomioon. Aktiiveilla ja 
jäsenillä on mahdollisuus osallistua sopimusneuvotteluiltaan 26.10 klo 16.30 
HolidayClub Caribialla. Sopimus kierrokseen liittyen on tärkeää, että jokaisen 
jäsenen oma puhelinnumero löytyy jäsenrekisteristä. Koskaan ei tiedä, mitä 
tärkeää asiaa liiton suunnalta tarvitsee välittää nopeasti jäsenille. 

Lehdessämme on tuhdisti tietoa työelämän laatuun liittyen. Vietämme puo-
let valveillaolostamme työpaikalla, joten ei ole yhdentekevää, kuinka voim-
me ja viihdymme siellä. Meillä on mahdollisuuksia ottaa asioita puheeksi 
esimiehen kanssa sekä työyhteisössä, pohtien myös erilaisia ja helpottavia 
työntekemisen tapoja, työn sujuvuuden sekä yhteistyön näkökulmasta. Tar-
vitsemme siihen aikaa, niitä hetkiä kannattaa ottaa vaikka arjen kiireitä riit-
tää. Yhteinen aivoriihi ei aina vaadi useita tunteja kerrallaan, joskus jopa 15 
tai 30 minuuttia auttaa mukavasti eteenpäin. 

JHL:N VARSINAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO

Puistokatu 6 A, 20100 Turku

Jäsenasiat, neuvonta  010 7703 700,  050 443 2036
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Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa valitsemme yhdistykselle pu-
heenjohtajan ja hallituksen vuosille 2018 -2019. Mikäli sisälläsi asuu pieni ki-
pinä järjestöihmistä, jolla on halua olla linkkinä yhdistyksen ja työpaikan välil-
lä, ilmianna itsesi rohkeasti joko alakohtaiselle luottamusmiehelle tai minulle. 

Loppuvuodesta käydään työsuojeluvaalit, joka toimialalle valitan työsuojelu-
valtuutetut ja – toimikunnat. Työelämän haasteissa ja muutoksissa he ovat 
osa tukiverkkoasi, joten käytäthän ääntäsi vaaleissa. Tammikuussa 2018 va-
litsemme maallemme presidentin, vaikka jatkokaudesta kilpailee istuva, niin 
pidän tärkeänä, että vaalit ovat arvokkaat ja niissä keskustellaan arvoista 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen. 

Välitetään itsestämme ja toisistamme!
Syysterveisin 
Vuokko Puljujärvi
puheenjohtaja 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toimistonhoitaja ja jäsenasiainhoitaja 
Marjut Lainio kukitettiin ja muistettiin 
eläkkeelle 14.6.2017 kiitoksin ja seuraa-
vin sanoin:

”Vuodet monet työhön kuljit
takanasi ovet suljit.
Elämässä kääntyi uusi lehti,
eläkepäivät luoksesi ehti. 

Kiitos vuosista näistä. 

Iloisen onnellisia, 
lupsakkaan leppoisia, 
rauhallisen rentouttavia
eläkepäiviä Sinulle, Marjut”.

Työhyvinvoinnin edistäminen

Psykososiaalinen kuormitus ja työn voimavaratekijät
Työn psykososiaaliset kuormitustekijät liittyvät työn järjestelyihin, työn sisäl-
töön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Haitallinen kuormitus voi joh-
taa työntekijöiden suorituskyvyn heikentymiseen, sairauspoissaoloihin, hen-
kilöstön vaihtuvuuteen ja työtapaturmien lisääntymiseen. Työnantajalla on 
työturvallisuuslain mukaan velvollisuus huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan tulee selvit-
tää ja arvioida työn kuormitustekijät tunnistamalla ne, arvioida terveydellinen 
merkitys ja asettaa riskit tärkeysjärjestykseen ja toteuttaa toimenpiteet riskien 
vähentämiseksi sekä seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Työantajalla on vel-
vollisuus huolehtia siitä, että haitallinen kuormitus havaitaan ajoissa ja työnte-
kijä voi terveyttään vaarantamatta jatkaa työssään. Esimiehellä on tärkeä rooli 
haitallisen kuormituksen hälytysmerkkeihin reagoinnissa. Myös sovitut toi-
mintakäytännöt työterveyshuollon kanssa tukevat työntekijän työhyvinvointia. 

Kaikkia kuormitustekijöitä ei voida poistaa, vaan ne kuuluvat työhön. Työnan-
tajan antama tieto psykososiaalisista kuormitustekijöistä ja turvallisiin työta-
poihin annettu opetus ja ohjaus auttavat työntekijä haitallisen kuormituksen 
välttämiseksi. Työntekijän keinot kuormituksen hallinnassa ovat aktiivisuus 
oman elämän hallinnassa, omien tavoitteiden valinta ja sopeuttaminen, omien 
tunteiden kuuntelu, myönteisyyden opettelu, hyvään työn hallintaan panosta-
minen ja hyvästä fyysisestä kunnosta huolehtiminen ja liikunta. 

Työn voimavaratekijät liittyvät työtehtäviin, työjärjestelyihin, työyhteisön sosi-
aalisuuteen, toimivaan organisaatioon ja henkilökohtaisiin voimavaroihin. Työ-
hyvinvointi kytkeytyy vahvasti ihmissuhteiden toimivuuteen. Sosiaalisilla suh-
teilla ja niiden laadulla on vaikutusta yksilön työhyvinvointiin. Työntekijöiden 
työhyvinvointi tai työpahoinvointi voi siirtyä työkaverille, asiakkaille tai kotiin. 
Myös asiakkaiden tai potilaiden haastavuus voi olla uhka työntekijän työhyvin-
voinnille. Myönteiset asiakaskontaktit voivat vahvistaa sitä. Sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen liittyen on havaittu, että muun muassa myönteinen vuorovaikutus 
asiakkaiden kanssa voi vahvistaa työntekijän työn imua, joka voi edelleen välit-
tyä huomaavaisuutena ja ystävällisyytenä työntekijältä toiselle. 

Esimiehen johtamistyylillä on merkitystä muun muassa alaisten hyvinvoin-
tiin, sairaana työskentelyyn ja riskiin menettää työkyky. Lähijohtamisen 
oikeudenmukaisuus on keskeistä työhyvinvointia tukevassa esimiestyössä. 
Työhyvinvoinnin johtamisen onnistumisen kannalta merkityksellisempiä 
olivat työyhteisössä selkeä toiminnan perustan lujittaminen, johtaminen tu-
kitoimineen, yhteistyösuhteet, avoimuus, luottamus, ihmisten aito kohtaa-



5 JÄSENTIEDOTE 2/20174 JÄSENTIEDOTE 2/2017

minen, kuulluksi tuleminen sekä työn autonomisuus. Johto voi merkittävästi 
vaikuttaa muun muassa työoloihin ja sitä kautta luoda edellytyksiä henki-
löstön työhyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan työpaikoilla olisi edistettävä 
oikeudenmukaista ja työntekijöiden osallistumista tukevaa johtamista sekä 
tukea vapaa-ajalla tapahtuvaa työstä irrottautumista. 

Yksilön kokemus siitä, tuleeko hän työssään oikeudenmukaisesti kohdelluksi 
vai ei, on yksi psyykkiseen ja fyysiseen työhyvinvointiin yhteydessä oleva tekijä. 
Heikoksi koettu oikeudenmukaisuus on aiemmissa suomalaisissa tutkimuksis-
sa osoitettu olevan yhteydessä muun muassa työntekijän stressiin, unihäiriöi-
hin sekä krooniseen tulehdukseen. Epäoikeudenmukaisen päätöksenteon yh-
teys on osoitettu muun muassa psyykkiseen oireiluun ja sairauspoissaoloihin. 

Organisaatiomuutokset ovat arkipäivää. Organisaatioiden näkökulmasta muu-
tokset pyrkivät edistämään jatkuvuutta, mutta työntekijöiden näkökulmas-
ta muutokset tuottavat epävarmuutta. Organisaatiomuutokset ovat siis haaste 
työhyvinvoinnille. Useat peräkkäiset muutokset ovat erityinen riski työhyvin-
voinnin kannalta. Useita peräkkäisiä muutoksia läpikäyneillä työntekijöillä on 
havaittu enemmän emotionaalista, tunteisiin liittyvää uupumusta, matalampaa 
työtyytyväisyyttä, vähäisempää työlle omistautumista ja enemmän sairauspois-

saoloja kuin yhden muutoksen läpikäyneillä. Haavoittuvimpia muutoksissa ovat 
ikääntyneet, vähän voimavaroja omaavat ja muutoin huonosti voivat työntekijät. 

Tutkimukset tukevat oletusta siitä, että työhyvinvointi, työhyvinvoinnin ke-
hittäminen ja tulok sel lisuus ovat yhteydessä toisiinsa.

Päivi Takkinen
työsuojeluvaltuutettu
Hyvinvointitoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut
Työllisyyspalvelukeskus

Työsuojeluvaltuutetut Minna Kottonen ja Päivi Takkinen

 

TERVETULOA RIISIPUUROLLE JA GLÖGILLE 
Poikkea Yliopistonkatu 2 K:ssa 

maanantaina 18.12.2017 klo 11 -17 

 

Paikalla on koko päivän myös luottamusmiehiä.  
Voit herkuttelun lomassa vaihtaa kuulumisia ajankohtaisista asioista. 

  

 

 

 

TERVETULOA RIISIPUUROLLE JA GLÖGILLE 
Poikkea Yliopistonkatu 2 K:ssa 

maanantaina 18.12.2017 klo 11 -17 

 

Paikalla on koko päivän myös luottamusmiehiä.  
Voit herkuttelun lomassa vaihtaa kuulumisia ajankohtaisista asioista. 
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Terveiset Työterveyspäiviltä

12.–13.9.2017 vietettiin 63:net työterveyspäivät Helsingin messukeskuk-
sessa. Tapahtuma on läpileikkaus työn, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin, 
terveyden ja työterveyden nykytilasta ja tulevaisuuden visioista Suomessa ja 
ulkomailla. Monipuolisissa asiantuntijaseminaareissa aiheina tänä vuonna 
olivat mm. tulevaisuuden työ, työkyky, palautuminen, uudistuva työterveys-
huolto sekä digitalisaation mahdollisuudet.

Erityisesti Tutkimusprofessori Jari Hakasen luento työn tuunauksesta oli in-
nostava ja – mitä minä itse voin tehdä, jotta työni on innostavampaa, mielek-
käämpää ja tuottavampaa?

Työelämä on kaiken kaikkiaan murroksessa ja työntekijän resurssit pysyä 
ajan tasalla ovat rajalliset. Digitalisaatio tulee vauhdilla ja tekoäly on jo täällä. 
Pää menee pyörälle vähemmästäkin, silloin on tärkeää keskittyä olennaiseen 
ja pohtia omaa perustehtäväänsä organisaatiossa. 

Miten voin lisätä oman työni mielekkyyttä ja vaikuttavuutta? Miten voi en-
nalta ehkäistä työn kuormittavia tekijöitä ja miten palautua työstä? Jotta 
työntekeminen on sujuvaa ja mielekästä, työsuojelun näkökulmasta jokaisel-
la toimijalla on oma vastuualueensa. 

Työturvallisuutta työpaikoilla pitää johtaa ja siksi työnantajalle on sälytetty 
suurin vastuu työn puitteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Puitteet 
kattavat kaiken työhön liittyvän: fyysiset tilat, työvälineet, sisäilmaston sekä 
psykososiaalisen ympäristön, mm. työn sisältö, ergonominen työaika, tie-
donkulku, työilmapiiri, tasavertaisuus, oikeudenmukaisuus. 

Työntekijällä on vastuu ilmoittaa epäkohdista ja riskeistä työnantajalle, nou-
dattaa työnantajan ohjeistuksia sekä käyttää hänelle annettuja työ- ja suo-
javälineitä. Työntekijällä on tärkeä rooli työyhteisön jäsenenä, jotta omalta 
osaltaan rakentaa hyvää työilmapiiriä.

Oman työn hallinnan kannalta on tärkeää, että perustehtävä on selkeä. ”Mik-
si teen tätä työtä ja mikä on minun roolini organisaatiossa?” Muutoksessa 
on aina riskinä työn mielekkyyden lasku ja ristiriidat työyhteisössä. Työn 
tuunaaminen vähentää näitä riskejä ja voi tuoda työnimua vaikeammassakin 
tilanteessa.

Miksi työtä tuunataan ja miksi siihen kannat taa rohkaista?
Työn tuunaaminen vie työntekijän perus tehtävän 
äärelle ja hän saa omat taidot, vahvuudet, 
arvot ja prioriteetit paremmin käyttöönsä 
sekä vahvistaa omaa työ identi teettiä ja po-
sitiivista minäkuvaa. 

Se antaa valmiudet selviytyä paremmin 
työn kuormitus teki jöistä. Avainsanana on 
työnteki jöiden vastuunotto oman työnsä ke-
hittämisestä. Sitä kautta työ koetaan mielek-
käämmäksi ja sen hallinta paranee.

Työn tuunaamisen strategioita
• Työn rajojen muokkaaminen ”Voisiko tämän homman tehdä fik-

summin?”
Sisällyttämällä työhön enemmän tai vähemmän tehtäviä, lisäämäl-
lä uusia tai vähentämällä tietyn tyyppisiä tehtäviä tai muuttamalla 
sitä, kuinka tehtävät tekee.

•	 Työn sosiaalisten piirteiden muokkaaminen ”Keiden kanssa olen 
tekemisissä työpäivän aikana?” 
Vaikuttamalla vuorovaikutuksen luonteeseen ja/tai määrään työssä 
kohdattavien ihmisten kanssa (asiakkaat, työtoverit, esimies). 

•	 Mikä on minun työni tarkoitus? ”Miksi minun työni on tärkeää?” 
Vaikuttaminen siihen, miten hahmottaa työnsä tarkoituksen tai 
näkee oman työnsä osana laajempaa kokonaisuutta.

Työssä on paljon tärkeitä ja voimaannuttavia osa-alueita, jotka tu-
kevat kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Tämä saattaa joskus jää-
dä vähemmälle huomiolle muutoksen tuomien paineiden alla. 

Toivottavasti sain jollekin teistä istutettua pienen innostuksen sieme-
nen ja näkemään omat vaikutusmahdollisuudet perustehtävässään.

”Muutosten tuulten puhaltaessa voi rakentaa muureja tai tuulimyllyjä”
- kiinalainen sananlasku

Toivotan kirpeitä syyspäiviä auringon kera! 

Minna Kottonen
Työsuojeluvaltuutettu
Vanhus- ja vammaispalvelut/Avopalvelu
p. 040 136 8497
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Yhteisjärjestön luottamusmiehet tukenasi!

Turun kaupungilla työskentelevät JHL 36:n jäsenet saavat alakohtaisten luot-
tamusmiesten lisäksi edunvalvontaa ja neuvontaa myös meidän Turun JHL:n 
Yhteisjärjestön luottamusmiestoimistolta. 

Luottamusmies-toimisto löytyy ihan Turun keskustasta osoitteesta Maarian-
katu 6b 7.kerros. Toimistolla työskentelevät pääluottamusmiehet Markku 
Oksanen ja Tini Vehviläinen sekä päätoimiset luottamusmiehet Leena Num-
minen ja Iris Pitkäaho. 

Jos sinulla on tarvetta luottamusmiehen apuun, kannattaa ensin ottaa yh-
teyttä alakohtaiseen luottamusmieheen ja tarvittaessa päätoimisiin ja pää-
luottamusmiehiin. Yhdessä mietimme tarvitsemmeko tukea myös JHL:n Var-
sinais-Suomen aluetoimistolta tai JHL:n keskustoimistolta Helsingistä.

Palvelua saat niin sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä toimistolla. Teemme 
myös työpaikkakäyntejä tarvittaessa. Jos haluat tulla toimistollemme käymään, 
kannattaa etukäteen ilmoittaa vierailustasi, näin varmistat, että olemme paikalla.

Sinun ei JHL:n jäsenenä tarvitse selviytyä työpaikan ongelmatilanteista yksin.

Voit pyytää luottamusmiehen mukaan työkykyneuvotteluihin, kuulemisti-
laisuuksiin tai vaikka osastopalaveriin halutessasi. Luottamuksesi on meille 

Leena, Markku, Tini ja Iris

tärkeää, emmekä halutessasi keskustele yhteydenotostasi tai asiastasi esi-
miehesi tai muiden henkilöiden kanssa. Meiltä voit kysyä kaikkea, mikä as-
karruttaa sinua koskien työsuhdettasi, niin palkkaan ja työaikoihin liittyviä 
tai työyhteisö- ja työsopimusasioita.

Luottamusmiesten lisäksi kannattaa hyödyntää myös työsuojeluvaltuutettu-
jen apu tarvittaessa. Myös me luottamusmiehet teemme työsuojeluvaltuutet-
tujen kanssa usein yhteistyötä yhteisten asioiden parissa.

PLM Markku Oksasella on vastuullaan hyvinvointitoimialalla työskentele-
vät sekä Turun kaupungin tuntityöehtosopimuksella työskentelevät jäsenet. 
PLM Tini Vehviläinen vastaa sivistystoimialan jäsenistä sekä teknisen sopi-
muksen alla työskentelevistä ja Varsinais-Suomen aluepelastus laitoksella 
työskentelevistä JHL:läisistä. Iris Pitkäahon pääasiallinen vastuualue ovat 
hyvin vointitoimialan vanhus- ja vammaispalveluissa työskentelevät jäsenet 
ja Leena Numminen vastaa toimistoalalla työskentelevien jäsenten edunval-
vonnasta. Sijaistamme tarvittaessa toisiamme.

Lehdestämme ja JHL36:n nettisivuilta löydät luottamusmiesten ja työsuoje-
luvaltuutettujen yhteystiedot, ne kannattaa laittaa talteen tai vaikka lisätä 
työpaikan ilmoitustaululle! 

Luottamusmiestoimiston löydät osoitteesta Maariankatu 6b
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Perhe- ja sosiaalipalvelut – lastenkotimaailma

Tervehdys perhe- ja sosiaalipalveluiden tantereelta, erityisesti lastenkotien 
maailmasta. Muutaman vuoden aikana tapahtuneet rakennemuutokset las-
tensuojelun laitosmaailmassa keinuttavat venettä ja miehistöä eikä tyvenen 
puolesta ole näkyä jatkossakaan. 

Olen työskennellyt v. 2015 alkaneessa tehostetussa kotiinpäin tehtävässä 
työssä, Mäntymäen perhekeskuksesta käsin. Tämä uudistus on tuntunut hy-
vältä. Ideana on auttaa koko perhettä ilman, että lapsi tarvitsee sijoittaa kodin 
ulkopuolelle laitokseen. Työ on tehostettua ja tarkoittaa siis koko perheen 
sitoutumista. Perhettä tavataan parhaimmillaan 4-5 kertaa viikossa kolmen 
kuukauden ajan ja lisäksi perhe tulee Mäntymäen perhekeskukseen viikoksi, 
ehkä kahdeksi, koko perheenä ns. intervallijaksolle. Tuona aikana tutkitaan 
perheen systeemiä, vuorovaikutusta ja arkea. Intervallijakso on työn erikoi-
suus ja harvinaista valtakunnallisestikin. Tämä työ voitti viime vuonna ”Pal-
veleva Turku” -innovaatiokilpailun.

Muutoksia toiminnassa ja työtavoissa

Pienten lasten vastaanottokodin toimintaa muutettiin myös niin, että sen 
kahdesta osastosta toinen muuttui ns. päivystysperheosastoksi. Tämä tar-
koittaa sitä, että perheen ja lapsen äkillisessä kriisitilanteessa he etsivät so-
pivaa perhettä lapselle, järjestävät vanhempien valvottuja tapaamisia ja päi-
vystysperheiden tukitoimia. Pienten lasten vastaanottokodissa voi myös asua 
perhe hetken aikaa. Tämä on tärkeää etenkin pienten vauvojen kohdalla.

Tämän vuoden alusta Luostarinkadun lastenkoti lopetettiin. Senkin lähes 
satavuotinen historia muutettiin kaupungin omaksi perhekuntoutusyksikkö 
Poluksi. Luostarinkadun toisen osaston henkilökunta aloitti työn Suksikujan 
uusissa tiloissa. Siellä perhekuntoutukseen on varattu kaksi pienehköä asun-
toa, jossa perheet asuvat kuntoutuksen ajan saaden tiiviimpää tukea vuoro-
kauden ympäri. Työryhmä toimi viime kevään Mäntymäen perhekeskuksen 
tiloissa suunnitellen tulevaa työtään ja osallistuen jalkautuvaan kotiinpäin 
tehtävään työhön ja nyt syksystä toimitilat ovat Pienten lasten vastaanotto-
kodissa lähempänä Suksikujaa.

Kun perhe- ja sosiaalipalveluissa edelleen tulee niin sisällöllisiä sekä raken-
teellisia muutoksia valtakunnan sote-hankkeen nimissä, toivoisin, että edel-
liset muutokset voisivat kohdata toisensa yhteistyön ja avunannon merkeis-

sä. Jokaisessa työmuodossa on suunta auttaa lapsen edun kautta koko per-
hettä muutokseen, jossa lasten laitossijoitukset vähenevät. Tavoitteena ovat 
myös rahalliset säästöt ja perheiden hyvinvointi.

Rakenteellisia muutoksia on laitoksiin tullut myös laitosapulaisten kohdalla, joi-
ta vuoden alusta siirrettiin erilliseen yhtiöön. Laitosapulaisia karsittiin rankalla 
kädellä, monien yt-neuvotteluiden jälkeen taloihin jäi murto-osa vakinaisista tu-
tuiksi tulleista laitosapulaisista, tehtävänkuvien ja työaikojen muuttuessa. 

Vaikuta työsuojeluvaaleissa

Näin työsuojeluvaalien alkaessa toivon aktiivista äänestystä työntekijöil-
tä, koska työsuojelun rooli on todella tärkeä henkilökunnan jaksamisen ja 
työhyvinvoinnin kannalta. Muutokset tervetulleinakin nakertavat voimava-
roja ja aiheuttavat uusia tilanteita, joiden kanssa täytyy olla tarkkana, ettei 
työsopimuksia rikota, vaikka joustoja haetaankin. Näillä naisvaltaisilla aloilla 
työsopimushan on työntekijän paras vakuutus.

Maltilla eteenpäin kohti syksyn haasteita, paljon on tehtävää ja puhumista. 
Siihen väliin toivon jokaiselle lepohetkiä, joista ammentaa voimaa omaan ar-
keen kuten työhönkin.

Maiju Rintakangas
Luottamusmies, Mäntymäen perhekeskus
Työsuojelun varavaltuutettu, Hyvinvointitoimiala 1
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JHL:N SOPIMUSNEUVOTTELUT 2018 –KIERTUE 
 
 

JHL järjestää tilaisuuksia ympäri Suomea tulevien 
sopimusneuvottelujen tiimoilta kaikille aktiiveille ja jäsenille. 

 
Kiinnostaako sinua palkankorotukset, vaikuttaminen 
sopimustavoitteisiin tai haluaisitko kertoa/kuulla mitä asioita 
ajetaan neuvotteluissa? Jos, niin TULE IHMEESSÄ MUKAAN ! 

 
Aika ja paikka Varsinais-Suomen tilaisuus järjestetään HolidayClub Caribialla, 

Kongressikuja 1, Turku, keskiviikkona 25.10.2017 alkaen klo 
16.30 ja päättyen n. klo 19. 

 
 Asiantuntijana tilaisuudessa toimii neuvottelupäällikkö Kristian 

Karrasch. Mukana on mahdollisesti myös liiton puheenjohtaja 
Päivi Niemi-Laine. 

 
Ilmoittautumiset Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset ja tiedot 

mahdollisista allergioista 6.10 mennessä osoitteella 
https://www.lyyti.in/kiinnostaako_palkankorotukset 

 
 
 
 
 
  TERVETULOA! 
 
 

 

 

 

 

 

SISKO JA SEN VELI

Teatteri Akselissa (Humalistonkatu 8) 

SUNNUNTAINA 26.11.2017 KLO 17.00 

Jäsenillemme hinta 7 €. Hinta sisältää väliajalla kahvin tai teen ja pullan. 

 

 
 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 8.11. Sarille puhelimitse 050 514 1936. 
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JHL TURKU ELÄKELÄISET ry

Kerho kokoontuu JHL36:n toimiston kokoustiloissa seuraavasti:
 kuukauden 1. tiistai klo 12.00, hallitus klo 10.45
 kuukauden 2. tiistai klo 12.00 opintokerho
 kuukauden 3. tiistai klo 12.00 harrastetaan jumppaa ja ulkoilua

Sääntömääräinen syyskokous on tiistaina 7.11.2017 klo 12.00 JHL36:n toimis-
ton kokoustiloissa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokous-
asiat sekä muita esille tulevia asioita. 

Entisten jäsenten lisäksi toivotamme lämpimästi mukaan toimintaan myös äsket-
täin eläkkeelle jääneet tai jäävät yhdistys 36:een tällä hetkellä kuuluvat jäsenet. 
Mukaan voi tulla, vaikka ei enää tällä hetkellä kuuluisikaan JHL/KTV:n alaiseen 
yhdistykseen, mutta on aiemmin ollut jäsenenä KTV:n alaisessa yhdistyksessä.

Yhdistyksen toimintaa:

16.11.2017 suunnitteilla jouluruokailu, paikka avoin

21.11.2017 Vanhustyön neuvottelukunnan järjestämä laivaristeily Viking 
Amorellalla, lähtö klo 8.45. Ilmoittautumiset viimeistään 1.11. Hannele Elol-
le 040 537 4772.

5.12.2017 yhdistyksen oma puurojuhla toimistolla, Yliopistonkatu 2 K

7.12.2017 Viimeinen laiva, Turun kaupunginteatteri klo 19.00 

Lisätietoja toiminnasta ja tapahtumista saa puheenjohtajalta Hilkka Mattilalta 
puh. 040 767 7346.

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

JHL Turku eläkeläiset ry:n liikuntapäivä Margaretassa

PÄIVÄHOITOPALVELUJAOSTO
Puheenjohtaja  Hannele Vepsä 
Varapuheenjohtaja, sihteeri  Virpi Aho 

Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä keskiviik-
kona klo 18.00. 

Alaosaston sääntömääräinen syyskokous on 
1.11.2017 klo 18.00 yhdistyksen toimistolla Yliopis-
tonkatu 2 K.

Tervetuloa kaikki perhepäivähoitajat, puistotädit ja 
päiväkodeissa työskentelevät alaosaston jäsenet!

Onni ei ole vastoinkäymisten puutetta ja helppoa elämää.
Onni on ripaus oikeaa asennetta ja sitä millaiseksi elämänsä itse tekee.

HOITAJAJAOSTO
Puheenjohtaja  Birgit Salovaara
Sihteeri Iris Pitkäaho

Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.00 yhdistyk-
sen toimistolla Yliopistonkatu 2 K. 

Keskustellaan vanhuspalveluiden ajankohtaisista asioista kahvittelun mer-
keissä. 

Alaosaston sääntömääräinen syyskokous on 6.11.2017 klo 18.00 yhdistyk-
sen toimistolla Yliopistonkatu 2 K.

Kokouspäivät 2017 ovat 2.10., syyskokous 6.11. ja 4.12.

Tapaamiset ovat avoimia kaikille JHL36:n 
jäsenille, jotka työskentelevät vanhusten 
avo- tai laitospalveluissa.

Tervetuloa mukaan!

LÄNNEN TEKSTIILIHUOLTO OY:N JAOSTO 
Puheenjohtaja, luottamusmies Niklas Villman  044 907 2044
Varapuheenjohtaja  Sari Lunden 040 824 1221
Sihteeri  Marianne Riikonen 

Syyskokouksesta ilmoitetaan tekstiilihuollon ilmoitustaululla. Tervetuloa!
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Jäsenasiainhoitajan terveiset
Syksyinen tervehdys kaikille!

Kiitos Marjut Lainiolle, joka hoiti pitkään jäsenasioita, tunsi aina jäsenen 
asian omakseen ja auttoi pulmatilanteissa. Marjut viettää ansaitusti eläke-
päiviään, mutta työtä jatketaan. Puheluusi tai sähköpostiisi vastaa nyt työ-
pöydän takana Sari Blomqvist. Sinä, jäsenemme, olet lämpimästi tervetullut 
asioimaan myös toimistolle Yliopistonkadulle. Entiseen tapaan pidämme 
toimiston auki alkuviikolla. Syksyllä meillä on kuitenkin 19.11. asti uudet 
aukioloajat, voit tarkistaa ne tämän lehden etukannesta yhteystietosivulta. 
Seuraa aukioloja kotisivuiltamme talven aikana.

Oikeat tiedot jäsenrekisterissä ovat ensi arvoisen tärkeä juttu! Kun pidät hen-
kilötietosi ajan tasalla, tavoitamme sinut tarvittaessa. Erityisesti sähköpostiosoi-
te tuntuu olevan monen kohdalla puuttuva tieto. Ilmoittelemme sähköpostitse 
esimerkiksi jäsenillemme suunnatuista koulutuksista, tapahtumista tai retkistä. 

Kerro meille myös, jos työpaikkasi tai ammattinimikkeesi vaihtuu. Muulla ta-
valla tuo tieto ei meitä tavoita. Lähettäessämme tiettyä ammattiryhmää kos-
kevia tiedotteita, voit jäädä ilman, jos rekisterissämme onkin vanhaa tietoa. 
Oikeat työsuhdetiedot ovat erityisen tärkeitä edunvalvonnan näkökulmasta 

Jäsentietojesi päivittämiseen on monta tapaa: voit soittaa, laittaa sähköpostia 
tai käydä JHL:n nettisivuilla kirjautumalla Jäsenpalvelu 24h –palveluun. Nyt 
Jäsenpalvelu 24h:n Omat tiedot –sivulla käyminen onkin kannattavaa: jos 
päivität jäsentietosi sitä kautta viimeistään 15.10., olet mukana arvonnassa. 
Palkintoina on 500 euron arvoisia lahjakortteja. 

JULKISALAN AMMATTILAISET JHL TURKU TOIMIHENKILÖT JA HALLITUS 2017
Puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi  040 736 9157 (työ), 040 572 7898
Varapuheenjohtaja Hannele Vepsä  045 672 8272
Sihteeri Virpi Aho
Taloudenhoitaja Marjukka Vepsä 
Jäsenasiainhoitaja Sari Blomqvist  050 514 1936

HALLITUKSEN JÄSENET 2017
Päivähoitopalvelut 
Kati Aalto
Virpi Aho
Hannele Vepsä
Erja Wallden (varajäsen)

Taloudenhoitaja
Marjukka vepsä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hannele Kaveniemi
Maiju Rintakangas

Hoitajajaosto 
Vesa Hakamäki
Mirja Hurskanen 
Minna Kottonen
Sirpa Micklin
Iris Pitkäaho
Birgit Salovaara
Marjut Fredrikson (varajäsen)

Markku Oksanen (varajäsen)

Hallituksen kokouspäivät:  to 12.10., to 9.11., yhdistyksen syyskokous 
 ti 28.11. ja ma 18.12.

JHL TURKU os. 36 LUOTTAMUSMIEHET 2017
Yhteisjärjestön pääluottamusmies
Markku Oksanen  050 559 0580
Luottamusmies  Varaluottamusmies
Yhdistyksen luottamusmies Yhdistyksen varaluottamusmies
Iris Pitkäaho  040 634 2913 Birgit Salovaara  050 514 1935
Kotihoito
Birgit Salovaara 050 514 1935
Vanhuskeskukset 1-4
Iris Pitkäaho 040 634 2913  Vesa Hakamäki 045 673 5206
Päivähoitopalvelut
Hannele Vepsä  045 672 8272 Kati Aalto 040 737 6927
Päivähoitopalvelut/perhepäivähoitajat
Virpi Aho 040 356 2799  Mirja Lindstedt   050 539 3568
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Maiju Rintakangas  050 362 7927
Turun tekstiilihuolto Oy
Niklas Villman  044 907 2044 Sari Lunden 040 824 1221

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT
Vanhuspalveluiden avopalvelut  Minna Kottonen   040 136 8497
Asumispalvelut Maarit Kylänpää-Kurki 040 350 2572
Perhe- ja sosiaalipalvelut Päivi Takkinen   050 552 5083
Sivistystoimiala Jari Hauninen 050 552 5084
Vapaa-aikatoimiala Timo Friman 050 342 4572
Turun tekstiilihuolto Oy Olli-Pekka Linnala   040 575 7872
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Osoite.

Lähettäjä: Julkisalan ammattilaiset JHL Turku, Yliopistonkatu 2 K, 20100 Turku

KOKOUSKUTSU

Julkisalan ammattilaiset JHL Turku (os. 36)
sääntömääräinen SYYSKOKOUS

TIISTAINA 28.11.2017 KELLO 18.00

Yhdistyksen toimistolla, Yliopistonkatu 2 K

Esillä sääntöjen (§ 11) määräämät syyskokousasiat: 
mm. vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta v. 2018 - 2019.

Kokouksen alustaa liiton hallituksen jäsen, 
Tyks:n pääluottamusmies Janne Sjölund

Arvontaa.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

Ota jäsenkortti mukaan.

Kaikki jäsenet tervetuloa!
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