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Puheenjohtajalta

Hyvä jäsen!

Aloitin Julkisalan ammattilaiset JHL Turku ry:n puheenjohtajana 
viime syksynä, heti syyskokouksen jälkeen. Pitkään yhdistystäm-
me palvellut puheenjohtaja Vuokko siirtyi JHL:n aluetoimiston 
työntekijäksi ja jatkaa siellä työtään liittomme jäsenten hyväksi.

Yhdistyksemme on kokenut suuria muutoksia pitkän histo-
riansa aikana. Muutokset eivät tähän lopu. On tärkeää pohtia yhdistyksen 
roolia niin jäsenten edunvalvojana kuin yhteytenä jäsenen ja liiton välillä. 

Yhdistyksellämme on hieno jäsenetu, oma jäsenasiainhoitaja ja toimisto, joka 
on auki kolmena päivänä viikossa. Toimistolla palveleva jäsenasiainhoitaja on 
tärkeä monelle jäsenelle, samoin kuin ison yhdistyksen muille toimijoille. 
Palvelu edellyttää yhdistykseltä merkittävää taloudellista panostusta, mutta 
haluamme pitää siitä edelleen kiinni. 

Turun kaupungin työntekijöitä kuuluu moneen JHL:n yhdistykseen ja yhdis-
tysten jäsenten edunvalvontaa kaupungilla hoitaa Turun yhteisjärjestö JHL 
ry. Yhteisjärjestöllä on oma hallitus ja edustajisto, ja Turun kaupungin ajan-
käytölliset luottamusmiehet valitaan yhteisjärjestön kautta yhdistysten esi-
tyksistä. Edunvalvontarakenne on ollut tärkeä aikanaan, mutta tulevaisuu-
dessa tulee miettiä, olisiko järkevämpää yhdistää voimia muiden yhdistysten 
kanssa ja jatkaa isompana yhdistyksenä eteenpäin. 

On mahdollista, että pidemmän ajan kuluttua kaksitasoisesta yhdistysraken-
teesta voitaisiin Turussakin luopua. Selkeämpi yhdistysrakenne vähentäisi 
aktiivien työmäärää ja selkeyttäisi edunvalvontaa erityisesti niillä työpaikoil-
la, joiden työntekijöitä kuuluu tällä hetkellä JHL:n eri yhdistyksiin. Suunni-
telmia yhdistymisistä ei ole, vaikka yhteisjärjestön yhdistysrakennetyöryh-
mä onkin käynyt asiasta keskusteluja jo useamman vuoden. Mahdolliset pää-
tökset tehdään joka tapauksessa yhdistysten jäsenkokouksissa.

JHL on viime aikoina nostanut niin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakin eri 
ammattiryhmiä esille. Vahvuutemme liittona onkin se, että edustamme monia eri 
ammattiryhmiä samoilla työpaikoilla. Kaikkien työntekijöiden äänen tulee kuulua. 

Kevään työehtoneuvottelut tulevat olemaan tiukat. On hyvä valmistautua jo 
nyt siihen, mitä tulevat viikot voivat tuoda tullessaan. Lukekaa jäljempää täs-
tä lehdestä työtaisteluvastaavan terveiset.

#talkootonohi
Iris Pitkäaho

puheenjohtaja



2 JÄSENTIEDOTE 1/2020

PLM Markku Oksasen eläke-
kahveilla aluetoimiston väki 
muisti Markkua ja kiitti pit-
kästä yhteystyöstä.

Kuvassa eläkkeelle lähtenyt ko-
tihoidon pitkäaikainen luotta-
musmies Birgit Salovaara sekä 
uusi ja vanha puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja
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Uusia toimijoita aloitti 1.1.20 yhdistyksen toiminnassa

Olen Iris Pitkäaho, yhdistyksen puheenjohtaja ja 
Turun kaupungin pääluottamusmies. Olen toi-
minut päätoimisena luottamusmiehenä viimei-
set neljä vuotta ja sitä ennen pari vuotta vanhus-
keskusten luottamusmiehenä. Oma perustyöni 
on lähihoitajan vakanssi lyhytaikaishoidon osas-
tolla Runosmäessä. Nautin omasta työstäni niin 
aikanaan vanhusten parissa kuin nyt jäsenten 
edunvalvonnan haasteiden parissa. 

Monesti työssäni tulee kohdattua ihmisiä, kun 
he kohtaavat haasteita työelämässä. Pohditaan, 
onko kohdattu eriarvoista kohtelua tai onko 

palkka-asiat ja työsuhteen ehdot kunnossa. Joskus työkyvyssä voi olla eri 
syistä haasteita, ja mietitään, miten työuralla voidaan vielä jatkaa. Itselleni 
työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tärkeitä asioita. Onkin hienoa osata 
auttaa ihmisiä erilaisten haasteiden kanssa. 

Vapaa-ajallani pyrin pitämään huolta itsestäni ja perheestäni. Nautin luke-
misesta, uimisesta ja joogasta. Ulkoilen myös mielelläni luonnosta nauttien. 
Lasten kasvaessa on saanut enemmän aikaa itselle, mikä on ollut oppimisen 
paikka siinä, miten oman vapaa-aikansa jakaa. Yhdistystoiminta on ollut pit-
kään sydäntäni lähellä, siksi olen ollut mukana omassakin yhdistyksessäm-
me hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 alkaen eli aika pian sen jälkeen, kun 
aloitin työskentelyni Turun kaupungilla.

Yhdistyksen toiminnan lisäksi olen toiminut SAK:n aktiivina jo pidempään 
kuin JHL:ssä. Aikanaan vedin SAK nuorten toimintaa Varsinais-Suomen 
alueella ja nyt olen jo useamman vuoden toiminut SAK:n Turun Seudun pai-
kallisjärjestön puheenjohtajana. Puheenjohtajan pesti ei siis itselle ole täysin 
uusi, vaikka ammattiyhdistyksen toiminta poikkeaakin monilla tavoin aiem-
mista luottamustehtävistäni. 

Onneksi tukenani on aktiivinen yhdistyksen hallitus ja työvaliokunta sekä 
yhdistyksemme jäsenasioidenhoitaja. Yksin ei ole uuden tehtävän edessä tar-
vinnut olla. On ilo oppia yhdessä uutta.
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Olen Leena Rautiola, vuosimallia 1963. Minut 
valittiin ensimmäiselle kaudelle JHL 36 hallituk-
seen. Kiitos kannatuksesta!

Ammatiltani olen psykiatriaan suuntautunut 
sairaanhoitaja. Toimin tällä hetkellä Turun kau-
pungin HYTOn alaisuudessa olevassa Orikedon 
palvelukeskuksessa. Tämä palvelukeskus on tar-
koitettu mielenterveys- ja päihdeongelmaisille 
asiakkaille. Osa työstäni on myös toimiminen 
osastovastaavana ikääntyvien päihdeongelmais-
ten ryhmäkodissa palvelukeskuksen sisällä. 

Takana on monia vuosia JHL:n toiminnassa. Vuo-
desta 1985 olen ollut ammattiyhdistyksen jäsen 
(ent. KTV). Olen toiminut myös pääluottamus-

miehenä sekä työsuojeluvaltuutettuna aikoinaan Paimiossa, KTO:ssa. Tällä 
hetkellä olen varajäsenenä JHL hallituksessa. Edustajistonkin toiminta on 
tuttua. Olen myös mukana kunnallispolitiikassa. Paikkani on Mynämäen val-
tuustossa.

Hei! Olen Marjut Fredrikson, aloitin tammikuus-
sa vanhuskeskusten 1 ja 2 luottamusmiehenä. 

Minulla on yksi päivä viikossa ajankäyttöoikeut-
ta, joten olen pääsääntöisesti keskiviikkoisin 
Maariankatu 6:n toimistolla tavattavissa. Muuten 
minut tavoittaa jättämällä tekstiviestin tai soitto-
pyynnön puhelinnumeroon 040 634 2913. Myös 
sähköposti on hyvä keino ottaa yhteyttä kiireet-
tömissä tapauksissa: marjut.fredrikson@turku.fi.

Ammatiltani olen lähihoitaja ja työskentelen 
Runosmäen vanhuskeskuksessa. Lähihoitajan 
töitä olen tehnyt 22 vuotta. Perheeseeni kuuluu 
mies sekä 17-vuotiaat kaksoset, tyttö ja poika. 
JHL:n jäsen minusta tuli 2011. Samana vuonna 
löysin sattumalta tieni hoitajaverkostoon, josta pikkuhiljaa ajauduin myös 
oman yhdistykseni hoitajajaostoon ja sitä myötä JHL 36:n hallitukseen. Työ-
suojelun 1. varavaltuutettuna toimin nyt toista kautta. Viime vuoden lopulla 
kouluttauduin oppilaitosagentiksi eli käyn kiertämässä kouluilla kertomassa 
JHL:stä ja jakamassa työelämätietoutta. Yhdistystoiminta on antanut minulle 
kokemusta päätöksenteosta ja yhteistoiminnasta sekä paljon uusia ystäviä.
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Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Tällä hetkellä voimassa olevat julkisalojen työehtosopimukset päättyvät pää-
sääntöisesti 31.3.2020 ja neuvottelut uusista kunta-alan työ- ja virkaehto-
sopimuksista alkoivatkin 14. tammikuuta. Kevään neuvotteluissa koko jul-
kisalaa yhdistää selkeä tavoite poistaa kaikkien henkilöstöryhmien vahvasti 
epäoikeudenmukaisiksi kokemat kiky-tunnit. Lisäksi JHL:n tavoitteina ovat 
mm. julkisten alojen ja teollisuuden välisiä palkkaeroja umpeen kurovat pal-
kankorotukset ja työhyvinvoinnin parantaminen esimerkiksi kehittämällä 
perhevapaita ja helpottamalla työn ohessa tapahtuvaa opiskelua.

Mikäli neuvotteluissa ei löydy sopua ja yhteisymmärrystä eikä asioiden eteen-
päin vieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla, voidaan olla tilan-
teessa, jossa ryhdytään työtaistelutoimiin. Työtaistelutilanteessa on tärkeää, 
että tiedämme mitä työtaistelulla tavoitellaan ja sitoudumme toimimaan 
yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Mahdollisiin tuleviin työtaistelutoi-
miin voit varautua jo nyt tarkistamalla omaJHL-sivulla, että sieltä löytyvät 
työpaikan yhteystietojen lisäksi myös henkilökohtainen sähköpostiosoittee-
si ja puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa työtaistelun aikana. Onnistuneen 
työtaistelun ehdoton edellytys on tehokas viestintä, jolla tavoitetaan mah-
dollisimman nopeasti kaikki jäsenet.

Työtaistelutilanteessa ainoita luotettavia tiedon lähteitä ovat liitto ja lak-
ko-organisaatio, mm. aluetoimisto, oma yhdistys ja JHL:n luottamusmiehet. 
Työtaistelun alkamisesta, etenemisestä ja päättymisestä tiedotetaan mm. 
nettisivuilla, some-kanavissa, sähköpostitse ja tekstiviesteillä. Em. kanavista 
löytyvät myös työtaistelun aikana päivystävien puhelinten numerot. Niihin 
voit soittaa kaikissa mieltäsi askarruttavissa lakkoasioissa, esim. jos olet epä-
varma, kuuluuko oma työsi lakon piiriin.

Lakon alkaessa epävarmuutta voi aiheuttaa myös esimerkiksi se, että työn-
antajapuoli ilmoittaa lakon olevan laiton. Tähän on JHL:n työtaisteluohjeissa 
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hyvin yksiselitteinen ohjeistus: "Työntekijän kannalta lakko on laillinen aina, 
kun toimeenpanijana on yhdistys tai liitto.". Lakon laillisuudesta päättää 
työtuomioistuin, joten yksikään kiistan osapuoli ei voi päättää lakon olevan 
laiton. Mikäli työtuomioistuin toteaa lakon laittomaksi, mahdolliset seuraa-
mukset kohdistuvat aina ammattiliittoon tai sen jäsenyhdistykseen - eivät 
yksittäiseen työntekijään.

Otsikolla viittaan kaikkien varmastikin tuntemaan Alexander Dumasin tarinaan 
muskettisotureista. Tarina on hyvä esimerkki ihmisten keskinäisestä luottamuk-
sesta, ystävyydestä ja toveruudesta, joka ei petä koskaan eikä missään olosuhteis-
sa. Samanlaista yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan myös työtaistelun aikana. 
Muskettisotureiden mottoon "Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta" tiivistyy 
hyvin työtaistelutoimien, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ja lakon, perusaja-
tus. Yhden työntekijän osallistuminen lakkoon ei sopimusneuvottelutilannetta 
muuksi muuta, mutta kun jokainen työtaistelutoimien piiriin kuuluva työntekijä 
osallistuu ja toimii liiton ohjeistamalla tavalla, saamme äänemme kuuluviin ja 
edistämme yhdessä meidän kaikkien etuja. Yhdessä meissä on joukkovoimaa ja 
pystymme saavuttamaan asioita, joihin emme yksin pystyisi. 

Yhteistyöterveisin
Marjukka Vepsä

JHL36:n työtaisteluvastaava
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Livohkaan!

Ruskaretki 12.-19.9.2020
JHL 36:n ruskaretkelle lomakeskus Livohkaan ovat ter-
vetulleita kaikki, joten voit pyytää ystäväsi, sukulaisesi 
ja naapurisi mukaan. Monipuolinen ohjelma.

4 hengen mökki 420 euroa
6-8 hengen saunallinen mökki 580 euroa

Matkakustannukset n. 150 euroa/hlö

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
 vesa.hakamaki@turku.fi tai
 tekstiviestitse 045 673 5206
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KesäretkiSeiliin Seiliin 
Lauantaina 6.6. Aina-laivalla

Saarella tehdään opastettu kierros, jonka 
aikana tutustutaan saareen ja sen historiaan.

Omavastuuhinta 10 €/hlö jäsenellemme  
ja hänen seurassaan osallistuville.

Ilmoittautumiset viimeistään 25.5.  
sähköpostilla toimisto.jhl36@gmail.com. 

Mukaan retkelle mahtuu  
30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Päivän aikana on mahdollisuus  
omakustanteiseen ruokailuun.
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PERHERETKI 
KORKEASAAREEN

 13.6.

Yhdistys tarjoaa bussikyydin. 
Osallistujat maksavat sisäänpääsyn. 

Bussikyydillä pääsee halutessaan 
esim. ostoksille Helsinkiin. Pyydämme 

ilmoittautumisen yhteydessä tietoa, mikäli 
menet muualle kuin Korkeasaareen.

Ilmoittautumiset viim. 1.6.  
sähköpostilla toimisto.jhl36@gmail.com tai 

puhelimitse 050 514 1936
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JHL TURKU ELÄKELÄISET ry

Puheenjohtaja Hannele Vepsä 045 672 8272

Sihteeri Hannele Elo 040 537 4772

Kerho kokoontuu JHL36:n toimiston kokoustiloissa seuraavasti:

 kuukauden 1. tiistai klo 12.00, hallitus klo 10.45 JHL36:n toimiston ko-
koustiloissa

 kuukauden 2. tiistai klo 12.00 opintokerho JHL36:n toimiston kokousti-
loissa

Sääntömääräinen kevätkokous on tiistaina 3.3.2020 klo 12.00 JHL36:n toi-
miston kokoustiloissa Yliopistonkatu 2 K, 20100 Turku. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat sekä muita esille tulevia asioita. 

Entisten jäsenten lisäksi toivotamme lämpimästi mukaan toimintaan myös 
äskettäin eläkkeelle jääneet tai jäävät yhdistys 36:een tällä hetkellä kuu-
luvat 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:

 Joka keskiviikko Lehmusvalkamassa kuntosali, allasosasto ja sauna 
käytössä klo 15.30–19

12.5. Retki Uuteenkaupunkiin teatteriin: Asessorin naishuolet. Tutustumis-
käynti Pilvilinnassa. Ilmoittautumiset: Pirkko Aalto

Elokuuksi suunnitellaan retkeä Tampereelle: Korpelan kujanjuoksu 

Lisätietoja toiminnasta ja tapahtumista saa pj. Hannele Vepsältä. 

Tervetuloa mukaan!
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PÄIVÄHOITOPALVELUJAOSTO
Puheenjohtaja  Virpi Aho  040 356 2799
Varapuheenjohtaja Kirsti Lehtonen 044 591 7375
Sihteeri  Mari Rautio 044 235 1058 

Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 18.00 yh-
distyksen toimistolla Yliopistonkatu 2 K. Kokoontumiset ovat avoimia 
kaikille alajaoston jäsenille. Tervetuloa kaikki perhepäivähoitajat, puis-
totädit ja päiväkodeissa työskentelevät alajaoston jäsenet keskustele-
maan ajankohtaisista ammatillisista ja edunvalvonta-asioista.
Kokoontumispäivät: 30.3., 6.5., 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.

TERVETULOA KAIKKI JAOSTON JÄSENET KOKOUKSIIN!
Onni ei ole vastoinkäymisten puutetta ja helppoa elämää.

Onni on ripaus oikeaa asennetta ja sitä millaiseksi elämänsä itse tekee.

HOITAJAJAOSTO
Puheenjohtaja  Mirja Hurskanen 050 355 9023
Varapuheenjohtaja Vesa Hakamäki 045 673 5206
Sihteeri Iisa Kivivirta  

Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.00 yh-
distyksen toimistolla Yliopistonkatu 2 K tai muussa ennalta ilmoitetus-
sa paikassa.

Keskustellaan hyvinvointitoimialan ajankohtaisista asioista kahvitte-
lun merkeissä. Tapaamiset ovat avoimia kaikille JHL 36:n jäsenille, jot-
ka työskentelevät hyvinvointitoimialalla. Tervetuloa mukaan!

PURO TEKSTIILIHUOLTO OY:N JAOSTO 
Puheenjohtaja, luottamusmies Niklas Villman  044 907 2044
Varapuheenjohtaja  Sari Lunden 040 824 1221
Sihteeri  Marianne Riikonen 
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Jäsenasiainhoitajan terveiset
Jäsenmaksuprosentti pysyy vuonna 2020 kokonaismäärältään samana 
1,38% liiton ja työttömyyskassan jäsenellä. Jäsenmaksuun on tullut vuoden 
2020 alusta kuitenkin sellainen muutos, että liiton maksun osuus on 1,05% 
ja työttömyyskassan jäsenmaksun osuus 0,33% bruttopalkasta.
Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta, niin jäsenyytesi pysyy kunnossa. Esi-
merkiksi Kelalta tulevat työttömyyskorvaukset tai vanhempainvapaisiin liit-
tyvät tuet tai sairauspäiväraha eivät tule JHL:n tietoon suoraan maksajalta. Ne 
ovat kuitenkin perusteluna jäsenmaksuvapautukselle. Sinun täytyy siis itse 
ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta, niin jäsenyytesi jatkuu.
Kuulemiskirjeitä on lähetetty helmikuun lopulla JHL:n jäsenpalvelusta jäsenille, 
joilla on syystä tai toisesta tullut katkos jäsenmaksuihin. Tuohon kirjeeseen odo-
tetaan aina vastausta. Mukana on selvityslomake, johon voit merkitä, mitä olet 
tehnyt ajalla, jolta jäsenmaksumerkintä puuttuu. Palauta lomake joko postitse 
suoraan jäsenpalveluun tai voit tuoda lomakkeen toimistolle. Selvityksen puut-
tuvasta maksusta tai jäsenmaksuvapautuksesta voi myös tehdä puhelimitse. Tär-
keintä on se, että vastaat selvityspyyntöön, niin jäsenyytesi voi jatkua normaa-
listi. Jos kuulemiskirjeeseen ei vastaa määräaikaan mennessä, voi pahimmassa 
tapauksessa tapahtua erottaminen JHL:n jäsenyydestä selvityksen puuttuessa.
Yritimme ottaa syksyllä jäseniimme yhteyttä puhelulla. Tässä puhelussa kysyim-
me ajan tasaisia jäsentietoja ja terveisiäsi yhdistykselle. Jos et saanut meiltä pu-
helua, tai et voinut vastata puhelimeen, tule käymään toimistolla Yliopistonkatu 2 
K:ssa. Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostin. Erityisesti työtaistelutilanteessa 
jäsentietojesi pitää olla oikein, että liiton lähettämät viestit tavoittavat sinut. 
JHL:n nettisivuille päivitetään Sopimuskierros 2020 -sivustoa. Sinne koo-
taan liiton uutisia käynnissä olevista työehtosopimusneuvotteluista.
Jos liitto antaa lakkoilmoituksen, jäsenellä on oikeus ja velvollisuus osallis-
tua lakkoon. Jäsen on myös oikeutettu lakkokorvaukseen, kun lakko koskee 
häntä. Lakkokorvauksen määrä päätetään jokaiseen lakkoon erikseen JHL:n 
päättävissä elimissä. Lakkokorvauksen hakemiseen tulee aina ohjeet, joita 
saat yhdistyksestäsi tai JHL:n nettisivuilta. 
Jäsenenä saat tekstiviestinä suoraan puhelimeesi tiedon, jos lakko koskee 
sinua. Näiden viestien vastaanottajat kerätään jäsenrekisterissä olevien tie-
tojen perusteella. Siksi on tosi tärkeää, että jäsenrekisterissä on tiedot työnan-
tajasta, työpisteestä ja ammattinimikkeestä oikein. Jos sinulta puuttuvat nuo 
tiedot, et saa viestiä mahdollisesti alkavasta lakosta, vaikka olisit lakon piirissä.
Ole yhteydessä toimistolle, niin päivitetään jäsentietosi.

Tervetuloa asioimaan!
Toivottaa Sari Blomqvist, jäsenasiainhoitaja JHL36
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JULKISALAN AMMATTILAISET JHL TURKU TOIMIHENKILÖT JA HALLITUS 2020
Puheenjohtaja Iris Pitkäaho 050 559 0580
Varapuheenjohtaja Vesa Hakamäki  045 673 5206
Sihteeri Virpi Aho
Taloudenhoitaja Marjukka Vepsä 
Jäsenasiainhoitaja Sari Blomqvist  050 514 1936

HALLITUKSEN JÄSENET 2020
Päivähoitopalvelut 
Virpi Aho
Mari Rautio
Karoliina Paju (varajäsen)

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Maiju Rintakangas

Puro Tekstiilihuollon jaosto
Niklas Villma

Taloudenhoitaja
Marjukka vepsä

Hoitajajaosto
Marjut Fredrikson
Vesa Hakamäki
Mirja Hurskanen 
Iisa Kivivirta
Leena Rautiola
Sari Virtamo (vara)
Minna Kostet (vara)
Marjukka Vepsä

JHL TURKU os. 36 LUOTTAMUSMIEHET 2020
Yhteisjärjestön pääluottamusmies
Iris Pitkäaho  050 559 0580
Yhdistyksen luottamusmies Yhdistyksen varaluottamusmies
Virpi Aho  040 356 2799 Marjut Fredrikson
Kotihoito
Iisa Kivivirtaa 050 514 1935 Christina Keskitalo (vara) 050 310 1673
Vanhuskeskukset 1 ja 2
Marjut Fredrikson  045 245 699 Vesa Hakamäki   045 673 5206 
Vanhuskeskus 3 ja 4 
Mirja Hurskanen 050 355 9023
Päivähoitopalvelut
Kati Aalto 040 737 6927 Jarmila Tähtinen (vara) 046 549 6660
Päivähoitopalvelut / perhepäivähoitajat
Virpi Aho 040 356 2799  Mari Rautio (vara) 
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Maiju Rintakangas  050 362 7927 Matti Kapanen (vara) 044 355 3666
Turun tekstiilihuolto Oy
Niklas Villman  044 907 2044 Sari Lunden (vara) 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 Juhani Kivinen 040 543 4898
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 KEVÄTKOKOUS

TIISTAINA 24.3.2020 KELLO 18.00
Yhdistyksen toimistolla, Yliopistonkatu 2 K, Turku

Esillä sääntöjen (§ 12) määräämät kevätkokousasiat:  
 mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös

 Kokouksen alustaa aluetoimitsija Henry Palomäki  
JHL:n Varsinais-Suomen aluetoimistolta. 

Arvontaa osallistujien kesken

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

Ota jäsenkortti mukaan.

Kaikki jäsenet, tervetuloa!


