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Puheenjohtajalta
Viime vuosi on ollut rankka monelle
jäsenellemme. Joidenkin työntekijöiden työtehtävät ovat muuttuneet
ja osa on siirtynyt kokonaan eri tehtäviin, kun heidän työpaikkansa ovat
olleet kiinni tai hiljentyneet. Työntekijöiden on täytynyt joustaa aiempaa
enemmän ja tehdä monessa työpisteessä ylitöitä runsaammin kuin ennen. Hyvinvointitoimialan ylitöiden
määrällä olisi voitu palkata jo monen
monta täysipäiväistä työntekijää auttamaan kuormittuneita työyksiköitä.
Henkilöstön kuormitus on kasvanut
hälyttävästi.
Korona-pandemia ja arvioitu taloudellinen tilanne johti Turun kaupungin myös yt-neuvotteluihin syksyllä. Yt-neuvotteluissa ei onneksi
päädytty laajempiin lomautuksiin, vaikka niitäkin vaihtoehtona käsiteltiin.
Näin jälkikäteen ajateltuna se olisikin ollut turhaa. Nyt tiedämme kaupungin
jääneen selvästi plussalle viime vuoden haasteista huolimatta. Myös työntekijöitä koskevien etujen poisto tuntuu vääryydeltä. Ennemminkin henkilöstöä olisi tullut palkita raskaasta vuodesta ja siitä selviytymisestä.
Mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ketkä tekevät päätöksiä
työntekijöitä koskien. Ketkä ovat päättäneet karsia työntekijöiden etuja ja
ovat vastuussa esimerkiksi henkilöstön määrää ja toimialojen taloutta koskevista päätöksistä. Ne päätökset tehdään kaupungin valtuustossa ja eri lautakunnissa. Päätöksen tekijät valitaan kuntavaaleilla, eli ne edustavat sitä kautta äänestäjien arvomaailmaa ja tahtoa.
Kuntapäättäjillä on siis paljon vastuuta ja mielestäni myös velvollisuuksia äänestäjiään kohtaan. Jokainen meistä voi omalla äänellään kertoa kuntapäättäjille, olemmeko me tyytyväisiä heidän toimintaansa, kuntavaaleissa aina
neljän vuoden välein. Seuraavat kuntavaalit pidetään tänä keväänä.
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On tärkeää, että kuntavaaleissa on ehdolla myös heitä, jotka edustavat samanlaisia arvoja, kuin me ammattiyhdistysliikkeessä. Heitä, jotka tietävät,
millaiset työolot ja mitä haasteita kuntatyöntekijöillä on. Heitä, joilla on
näkemystä ja kokemusta parantaa työehtoja ja -oloja kaupungilla sekä samalla kaupunkilaisten palveluita. Toivon todella, että jokainen teistä valitsisi huolella oman ehdokkaansa ja äänestäisi keväällä nämä ajatukset mielessään.
Ammattiliittomme JHL on myös julkaissut omat kuntavaalisivustonsa, joilla avataan sitä, millainen tulevaisuuden toimiva kunta tulisi olla. Kannattaa
käydä tutustumassa millaisia ajatuksia liitollamme on asiasta. Näitä tavoitteita JHL-taustaiset ehdokkaat eri puolueista ajavat.
Sivuille pääset osoitteesta www.jhl.fi/kuntaremontti.

Hyvää alkavaa kevättä,
Iris Pitkäaho
puheenjohtaja
Julkisalan ammattilaiset JHL Turku ry 36
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Varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutetun terveiset
Olen Karoliina Paju ja varhaiskasvatuksen uusi työsuojeluvaltuutettu.
Valmistuin lähihoitajaksi ensimmäisten
lähihoitajien
joukossa
vuonna 1996. Työurani aloitin Vakka-Suomen lastenkodissa, jossa
työskentelin noin puoli vuotta. Loppuvuodesta 1996 sain viran Moision
päivähoitoyksiköstä lastenhoitajana.
Yli-Maarian päiväkoti Ypsilon valmistui vajaa kaksi vuotta sitten ja
siirryin sinne. Päiväkodissa olen tehnyt pääsääntöisesti lastenhoitajan
työtä, mutta myös muutaman vuoden epäpätevänä varhaiskasvatuksen opettajana.
Työsuojelu on aina ollut kiinnostuksen kohteeni, oma ja työkavereiden
työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat olleet asioita, joita olen omassa
työyhteisössä halunnut kehittää, yhdessä muiden kanssa. Varatyösuojeluvaltuutettuna olen toiminut varhaiskasvatuksessa jo yli 10 vuotta, mikä
auttoikin siirtymisessä varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtäviin 2021
tammikuussa.
Alkuvuosi on alkanut kiireisesti. Minulla on ollut paljon uutta opittavaa ja
samanaikaisesti työntekijöillä monia asioita, joissa olen koittanut auttaa. Työ
on ollut todella mielenkiintoista ja olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta. Minun tehtäväni on siis edustaa työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Hoidan asioita, jotka vaikuttavat työntekijöiden turvallisuuteen
ja terveyteen, työyhteisössä ja työympäristössä. Näitä ovat mm. työturvallisuusilmoitukset, sisäilma-asiat, työpaikkakäynnit/selvitykset, työergonomia,
työhyvinvoinnin keskustelut.
Työ on haastavaa, mutta työssä auttaa toiminta mallit, joita Turun kaupungilla on. Yhteistyö eri tahojen kanssa on sujunut hyvin. Olen ollut vaikuttunut,
miten paljon erilaisia toimenpiteitä tehdään, jotta työntekijöillä olisi hyvä
työskennellä. Jos epäkohtia on ilmennyt, ovat työntekijät tarttuneet asioihin
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hienosti ja yrittäneet vaikuttaa niihin jo itsekin. Minun tehtäväni on auttaa
heitä ja viedä taas omalta taholtani epäkohtia työnantajan tietoon ja käsittelyyn.
Covid-19 on todella haastanut meitä työssä jo yli vuoden. Suuri kiitos ja kumarrus kaikille työntekijöille, jotka olette jaksaneet tehdä tärkeää työtä näinä
haastavina aikoina. Suuri huoli omasta ja läheisten terveydestä on varjostanut meitä ja jatkuvasti vaihtuvat ohjeistukset ovat väsyttäneet työntekijöitämme. Sijaispula on aiheuttanut suurta venymisen tarvetta työyhteisöissä.
Nyt olisi jo aika myös palkita työntekijöitä tästä upeasta suoriutumisesta vaikeana aikana.
Varhaiskasvatuksen työntekijät, ottakaa yhteyttä, kun havaitsette ongelmia
tai saatte idean, jolla voimme yhdessä tehdä tärkeästä työstämme turvallisempaa, terveellisempää ja mukavampaa.

Ystävällisin terveisin
Karoliina Paju
Työsuojeluvaltuutettu
Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
050 552 5084
karoliina.paju@turku.fi
Yliopistonkatu 27a, 3 krs, huone 326
20100 Turku
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Hoitajana koronan aikana
Työskentelen lähihoitajana ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä Vuokkokodissa. Hoidan työssäni pääosin muistisairaita iäkkäitä.
Covid-19 vaikutti työhömme paljon. Suurin vaikutus on ollut sillä, että suojaudumme päivittäin maskeilla ja visiireillä. Aluksi asukkaat pelkäsivät ja ihmettelivät naamioita ja maskeja, eikä selitykset asiasta pysyneet muistissa.
He lukevat paljon ilmeitä ja kehonkieltä, eivätkä pystyneet tekemään sitä
enää samalla tavalla. Osa asukkaista on myös huonokuuloisia ja he ovat saaneet paremmin selvää puheesta huulilta lukemisen avulla. Sitä ei ole voinut
nyt tehdä ja kommunikointi vaikeutui valtavasti.
Maskin kanssa hengittäminen fyysisesti raskaassa työssä on ollut raskasta. Tuntuu ettei hengitys kulje samalla
tavalla kuin ilman maskia. Kun maskia
pidetään lähes koko työvuoron ajan,
se aiheuttaa väsymystä. Eikä siihen
tunnu tottuvan, vaikka koko vuosi on
jo maskeja käytetty. Maskin saa ottaa
vain tauoilla pois. Ruokatauolla tulee
syödä yksin, eikä työtovereiden kanssa
voi samalla tavalla jutella kuin ennen.
Se on ollut joillekin vaikeaa, kun osa
siitä sosiaalisesta kanssakäymisestä
työtovereiden kanssa on jäänyt pois.
Kaikki ymmärtävät tilanteen, mutta
silti tilanne vaikuttaa jaksamiseen.
Olimme siinä onnekkaita, että covid-19 iski osastolle niin myöhään,
vasta nyt alkuvuonna. Olimme käyneet etukäteen läpi toimenpiteitä, joita
tartunnan löytyessä tulee tehdä ja olimme varautuneet tilanteeseen hankkimalla pienen varmuusvaraston suojautumisvälineitä. Niitä tilattiin myös
lisää nopeasti, eikä missään vaiheessa tarvinnut pelätä, että ei olisi käytössä
tarpeeksi suojautumisvälineitä.
Saimme osastolle avuksi varahenkilöstöstä työntekijöitä, jotka olivat jo olleet
sellaisilla osastoilla töissä, missä on hoidettu koronaan sairastuneita. Heidän
osaamisensa auttoi paljon heti alkuvaiheessa. Vara-henkilöstön, asumispalveluiden koronanyrkin ja Sarastia Rekryn avulla selvittiin tilanteesta hyvin.
Epidemian ajaksi hoitajamitoitusta nostettiin ja saimme lisähenkilöstöä,
muun muassa joka osastolla oli oma hoitaja öisin. Joskus normitilanteessakin
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tuntuu, etteivät käsiparit riitä muistisairaiden kanssa, joten tästä oli iso apu.
Siivousta tehostettiin ja saimme Kaarealta lisää henkilökuntaa sitä varten.
Sulun aikana asukkaiden tuli pysyä omissa huoneissaan, eikä osastolle saanut
tulla vierailemaan. Monet asukkaat kokivat sen ahdistavaksi eivätkä ymmärtäneet, miksi näin piti toimia. Hoitajat joutuivat tekemään paljon työtä asian
kanssa päivittäisen hoitotyön lisäksi. Piti olla kekseliäs, ymmärtää ja jaksaa
ihmettelyitä, mutta kuitenkin yrittää turvata heidän terveytensä. Omaiset
ymmärsivät vierailukiellon hyvin. Heitä tiedotettiin tilanteesta jatkuvasti.
Toki nyt, kun tilanne on taas rauhoittunut ja sulku purettu, on omaiset taas
tulleet vierailemaan samalla tavalla kuin ennenkin.
Etukäteisvarautumisesta huolimatta tilanne tuli yllättäen ja oli haastava. Lähijohtajalla oli paljon tekemistä, samoin tilanne säikäytti meitä työntekijöitä alkuun. Mietitytti muistiko kaiken, tekikö kaiken oikein ja mikä olikaan riittävä
suojautuminen, miten toimitaan pukukopeilla ja niin edelleen. Näin jälkikäteen
ajateltuna päästiin ihmeen hyvin tilanteesta eteenpäin. Koko työyhteisö teki todella hyvää työtä silloin, niin kuin muulloinkin ja selvisimme hyvin yhdessä.
Nyt jälkikäteen on haasteena se, että eristyksen aikana monen asukkaan fyysinen kunto meni alaspäin. Työn ohessa kuntoutetaan ja voimistetaan asukkaiden lihaksia, lisätään heidän toimintakykyään. Olisi hyvä, jos tähän kuntoutusvaiheeseen saataisi myös lisää panoksia ja henkilöstöä. Osa iäkkäistä
jää helposti sängynpohjalle ja on haaste saada heidät liikkeelle ja heidän elämänlaatuaan paremmaksi sitä kautta. Eristyksen aikana myös yksinäisyyden
kokemus lisääntyi ja se vaikutti moneen asukkaaseen.
Vapaa-aikaan covid-19 on vaikuttanut paljon. En ole tavannut iäkästä isääni
pitkään aikaan, etten vain vahingossa tartuttaisi häntä. Normaalisti nautin
lomilla matkustamisesta ja nyt on ollut haasteena se, että lomilla ja vapailla
on vaikea päästä työstä kunnolla irti, kun ei voi vaihtaa maisemaa samalla
tavalla. On pitänyt etsiä uusia keinoja palautua työstä ja nauttia vapaasta.
Palautuminen on muutenkin vaikeampaa, kaikki työntekijät ovat nykyään
väsyneempiä kuin ennen.
Ensimmäiset rokotukset olemme jo saaneet ja toista odotetaan. Minun ei
tarvinnut miettiä, otanko rokotteen tai en. Se oli itsestään selvää. Tiedän,
että se aiheutti jonkin verran keskustelua, mutta suurin osa on suhtautunut
rokotteisiin kuitenkin positiivisesti. Rokotuksista huolimatta suojautumista
tulee jatkaa edelleen. On aina se vaara, että virus lähtee uudelleen leviämään.
Siihen kiinnittää nykyään enemmän huomiota, kuinka paljon talossa kulkee
talon ulkopuolista väkeä. On sijaisia, huoltomiehiä, omaisia ja niin edelleen.
Me olemme vastuussa toisten rakkaista omaisista ja se motivoi olemaan vielä varovaisempi vapaalla. Itse noudatan vapaa-ajalla suosituksia, jotta voin
vähentää riskiä sairastua tai tuoda virusta mukanani työpaikalle. Henkinen
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paine siitä, että itse veisi viruksen työpaikalle on kova. Vaikka se voisi tulla
mistä vaan, esimerkiksi ruokakaupasta. Luotan silti siihen, että suojautuminen ja varovaisuus auttaa. Toivon armeliaisuutta itseään kohtaan niille hoitajille, jotka ovat tartunnan saaneet. Vaikka kuinka varovainen olisi, sen voi
silti saada kuka vain.
Hienoa on se, että nykyään työntekijät pääsevät helpommin testiin. Kun kaikilla työntekijöillä on koko ajan voimassa oleva lähete, on testiin menemisen kynnys pienempi ja siihen pääsee nopeammin. Testi-tuloksetkin tulevat
hoitohenkilökunnalle nopeasti, usein jo samana päivänä. Epätietoisuus siitä,
kuinka kauan tämä tilanne jatkuu tai tuleeko joskus tulevaisuudessa joku
muu samankaltainen pandemia, on henkinen rasite hoitajalle.
Olisi hienoa, että meitä hoitajia muistettaisiin tai kannustettaisiin jollain tavalla. Monella työnantajalla on jaettu erilaisia koronalisiä. Tuntuu epäreilulta, että meillä kaupungilla ei juuri ole työntekijöitä huomioitu. Työnteko on
ollut koko vuoden aikana haastavampaa ja raskaampaa. Ei huomiointi sitä
poistaisi, mutta tulisi sellainen olo, että meidän työpanosta ja joustamista
arvostetaan. Se auttaisi jaksamaan paremmin myös jatkossa.
Eeva Viitanen,
lähihoitaja

JHL:n Tähtiammattilaiset koolla Tampereella

Ammattiala-Foorumin ohjelma tarkentuu kevään aikana,
seuraa liiton nettisivuilta. Ammattialakohtaiset luennot
tulevat maaliskuun aikana nähtäville. Ilmoittautuminen
sähköisessä omakoulutus-palvelussa
https://omakoulutus.jhl.fi
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Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai
18.4.2021, ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021
Kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät

Vesa Hakamäki, Turku
Olen Vesa Hakamäki, 34-vuotias lähihoitaja ja ay-aktiivi. Toimin Julkisalan ammattilaiset JHL Turku ry:n varapuheenjohtajana sekä useissa muissa ay-liikkeen luottamustehtävissä. Lisäksi olen
Turun Nuorten Kotkien puheenjohtaja
ja puolueosastoni Turun sos. dem. Ursin-seuran johtokunnan jäsen.
Minun unelmieni Turku on historiansa ja
asemansa esiin tuova ja niitä arvostava,
sivistyksen ja kulttuurin kaupunki. Tulevalla valtuustokaudella Turun tulee rakentaa uusi musiikkitalo ja aloittaa raitiovaunulinjaston rakentaminen. Suuret
investoinnit palvelevat tulevaisuutta, ja ne maksavat itsensä takaisin. Musiikkitalo on myös investointi kaupungin työntekijöiden työskentelyolosuhteisiin,
jotka kaupunginorkesterin osalta ovat olleet liian kauan luvattoman huonot.
Raitiovaunu on nykyaikainen ratkaisu joukkoliikenteen ongelmiin ja niin keskustan kuin lähiöidenkin elinvoimaisuuden ja palveluiden pelastaja.
Valtuustokaudella tapahtuu suuria, kaupungin päätöksistä riippumattomia
uudistuksia, kuten oppivelvollisuuden laajentaminen, varhaiskasvatuksen
henkilöstörakenteen muutos ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Muutokset vaikuttavat kaupungin henkilöstörakenteeseen ja toisaalta myös valtionapujen määrään. Ratkaisuillaan Turun kaupunki päättää, miten muutokset toteutetaan parhaiten kaupunkilaisten eduksi. Turun tulee olla aktiivinen
ja hyvä työnantaja, jotta uudistukset pystytään toteuttamaan kaupunkilaisia
parhaiten palvelevalla tavalla.
Kaikessa päätöksenteossa tulee pyrkiä eriarvoisuuden vähentämiseen. Erityisen tärkeää on huomioida päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutusten arvioinnin tulee olla aktiivista ja läpileikkaavaa.

Iisa Kivivirta, Naantali
Olen Iisa Kivivirta, 31-vuotias sosionomiopiskelija Naantalista. Perheeseeni
kuuluu avomies ja seniorikoira Pimu.
Vapaa-ajalla vietän aikaa ystävien sekä
perheen kanssa ja pelaan mielelläni erilaisia lauta-, kortti- ja videopelejä.
Olen mukana monenlaisessa järjestöja yhdistystoiminnassa, niin puolueen,
ammattiliiton, kuin opiskelijapiirienkin
kautta. Toimin muun muassa nyt kolmatta vuotta JHL36:sen hallituksessa
sekä toista vuotta kotihoidon alakohtaisena luottamusmiehenä. Naantalin Vasemmistoliiton johtokuntaan olen niin
ikään kuulunut kolme vuotta ja toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana
noin vuoden kauemmin.
Ammatiltani olen lähihoitaja ja viimeiset seitsemän vuotta olen toiminut
Turun kaupungin Hyvinvointitoimialalla kotihoidossa. Minusta on ihanaa
tehdä töitä ihmisten parissa ja parasta työssäni on, kun voin olla toisille
avuksi.
Työni kautta olen huomannut, että erilaiset ihmisryhmät ovat keskenään
eriarvoisessa asemassa ja osalla on hyvin vähän vaikuttamisen keinoja nyky-yhteiskunnassa. Poliitikkona haluan auttaa kaikkia kuntalaisia saamaan
ääneensä kuuluviin ja sitä kautta olla mukana rakentamassa kaikille hyvää
kuntaa.

Lähde
Livohkaan!
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Ennakkotietona:

PERHERETKI

KORKEASAAREEN
suunnitteilla kesäkuussa järjestettäväksi.
Retkestä tiedotetaan sähköpostilla ja Facebooksivullamme https://www.facebook.com/jhl36.

Ruskaretki 4.–11.9.2021
JHL 36:n ruskaretkelle lomakeskus Livohkaan Posiolle
ovat tervetulleita kaikki, joten voit pyytää ystäväsi,
sukulaisesi ja naapurisi mukaan. Monipuolinen
ohjelma.
4 hengen mökki 420 euroa
6–8 hengen saunallinen mökki 580 euroa
Matkakustannukset jaetaan osallistujien kesken.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
vesa.hakamaki@turku.fi tai
tekstiviestitse 045 673 5206

ENNAKKOTIETONA:

SUUNNITTEILLA YHDISTYKSEN
JÄRJESTÄMÄ KESÄTEATTERIKÄYNTI
Tästä ilmoitetaan, jos toteutuu.

12

13

JÄSENTIEDOTE 1/2021

JHL TURKU ELÄKELÄISET ry

JÄSENTIEDOTE 1/2021

HOITAJAJAOSTO

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 kokoustiloissa
kuukauden 2. tiistai klo 12.00 opintokerho JHL36:n toimiston kokoustiloissa
Sääntömääräisen jäsenkokouksen kokouskutsu julkaistaan Turun Sanomissa, kun kokouksen voi pitää. Samoin kerhon muun toiminnan aloittamisesta
tiedotetaan Turun Sanomissa.
Entisten jäsenten lisäksi toivotamme lämpimästi mukaan toimintaan myös
äskettäin 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.
Tietoja toiminnasta saa pj. Hannele Vepsältä.

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 yhdistyksen toimistolla Yliopistonkatu 2 K. Kokoontumiset ovat avoimia
kaikille alajaoston jäsenille. Tervetuloa kaikki perhepäivähoitajat, puistotädit ja päiväkodeissa työskentelevät alajaoston jäsenet keskustelemaan ajankohtaisista ammatillisista ja edunvalvonta-asioista.
Kokoonnutaan koronarajoitusten puitteissa.
TERVETULOA KAIKKI JAOSTON JÄSENET KOKOUKSIIN!
Onni ei ole vastoinkäymisten puutetta ja helppoa elämää.
Onni on ripaus oikeaa asennetta ja sitä millaiseksi elämänsä itse tekee.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri

Mirja Hurskanen
Vesa Hakamäki
Iisa Kivivirta

050 355 9023
045 673 5206

Kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.00 yhdistyksen toimistolla Yliopistonkatu 2 K tai muussa ennalta ilmoitetussa paikassa.
Keskustellaan hyvinvointitoimialan ajankohtaisista asioista kahvittelun merkeissä. Tapaamiset ovat avoimia kaikille JHL 36:n jäsenille, jotka työskentelevät hyvinvointitoimialalla. Tervetuloa mukaan!

PURO TEKSTIILIHUOLTO OY:N JAOSTO
Puheenjohtaja, luottamusmies Niklas Villman
Varapuheenjohtaja
Sari Lunden
Sihteeri
Marianne Riikonen

044 907 2044
040 824 1221

Puron jaoston syyskokous ja pesuloiden yhdistyminen
Pikkuhiljaa kevättä kohden mentäessä ja päivän pidentyessä Puron Tekstiilihuoltopalveluiden jaosto alkaa taas aktivoitumaan koronavuoden jälkeen. Kaikki
koronasta johtuvat mahdolliset kokoontumista koskevat rajoitukset ja koronatilanne huomioiden Puron jaosto suunnittelee pitävänsä tämän vuoden syyskokouksen syys - lokakuun aikana.
Syyskokouspaikka ei ole vielä tiedossa, mutta varmasti sellainen löytyy. Syyskokouksessa tehdään ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Keväällä -20 toteutumatta jäänyt Korkeasaaren bussimatka katsotaan taas uudelleen toteutettavaksi keväälle -22.
Uuden yhdistymisen myötä Puro Tekstiilihuolto on nykyään Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy. Puro Tekstiilihuolto yhdistyi Uudenmaan Sairaalapesulan kanssa 01.01.2021. Pesuloiden henkilöstöt siirtyivät uuteen yhtiöön ns. ”vanhoina
työntekijöinä”. Työsuhteet säilyivät vähintäänkin muuttumattomina.
Uudenmaan Sairaalapesulalla on myös pieni toimipaikka Kotkassa. Näin ollen
yhtiö toimii jatkossa Keravalla, Turussa ja Kotkassa. Yhdistymisellä vahvistetaan
entisestään sairaalatekstiilien toimitusvarmuutta eri terveydenhuollon alan toimijoihin. Pesuloiden kapasiteettia pystytään hyödyntämään tehokkaammin ja
tekemään kehitystyötä, joka vie pesulan omaa prosessia uudelle tasolle.
Terveisin Turun yksikön luottamusmies Niklas Villman.
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Jäsenasiainhoitajan terveiset
Yliopistonkadun toimisto on edelleen suljettu kahdesta syystä –koronarajoitusten ja taloyhtiön putkiremontin takia. Koronarajoitusten takia toimisto on
kiinni käynneiltä toistaiseksi, vaikka putkiremontti on valmis. Tiedotamme
nopeimmin sähköpostilla ja Facebookissa jäseniämme, kun toimisto taas avataan käynneille. Siihen asti palvelemme etänä!
Jäsenasioita
Vuonna 2021 JHL:n jäsenmaksuprosentti on liiton ja työttömyyskassan jäsenellä 1,38 % bruttopalkasta. Ainoa voimaan tullut muutos jäsenmaksuissa
on tänä vuonna Liiton ja kassan jäsenen kohdalla, joka aloittaa päätoimisen
opiskelun: jos käyt päätoimisen opiskelun ohella palkkatyössä, jäsenmaksusi
on 1,38 % bruttopalkasta, kun se on ollut aikaisemmin pelkästään kassan
osuus jäsenmaksusta.
Minimijäsenmaksua 8,00 €/kk maksavat JHL:n jäsenet, jotka
— pysyvällä eläkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
— työtön, joka ei ole ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi
— au pair
— vapautusrangaistusta suorittava ja vailla ansiotuloja
— ulkomaille muuttanut, muttei työelämässä tai opiskelemassa oleva
— ”omalla lomalla” (esim. koulun päätyttyä pitää tauon ennen kuin ilmoittautuu työvoimatoimistoon tai menee töihin).
— palkattomalla työlomalla, vailla ansiotuloja
— virkavapaalla, vailla ansiotuloja
— omaishoitolain tai perhehoitolain perusteella maksettavalla korvauksella
— vuorotteluvapaalla olevat jäsenet, jotka eivät saa työttömyyskassalta
korvausta, eikä ole muita tuloja.
Voit olla oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Ilmoita siitä, niin jäsenyytesi pysyy kunnossa. Esimerkiksi Kelalta tulevat työttömyyskorvaukset tai
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vanhempainvapaisiin liittyvät tuet tai sairauspäiväraha eivät tule JHL:n
tietoon suoraan maksajalta. Ne ovat kuitenkin perusteluna jäsenmaksuvapautukselle. Sinun täytyy siis itse ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta, niin
jäsenyytesi jatkuu tällaisen palkattoman jakson yli. Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen seuraavissa tilanteissa, jos olet silloin ilman palkkatuloja:
— äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
— hoitovapaalla
— palkattomalla sairauslomalla
— kuntoutusrahalla tai –tuella
— työtön Kelan työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla
— koulutustuella (Kela)
— opiskelemassa päätoimisena opiskelijana (JHL:n tulkinnan mukaan)
— suorittamassa asevelvollisuutta
Kun liityt JHL:ään uutena jäsenenä, ja teet jäsenmaksuperinnän valtuutuksen palkanlaskentaan, tarkista alkaako jäsenmaksun perintä toimia. Tämän
näkee omassa palkkalaskelmassa rivinä Ay-jäsenmaksu ja euromääräinen
summa (1,38 % palkkalaskelman ajalta tulleesta palkasta ennen vähennyksiä). Myös vanhana jäsenenä kannattaa seurata, onko joka palkkalaskelmassa
näkyvillä tämä rivi. Näin huomaat itse mahdollisimman pian, jos jäsenmaksun perinnässä on viive, joka kaipaa selvitystä.
Kuulemiskirjeitä lähetetään jäsenpalvelusta jäsenille, joilla on syystä tai toisesta tullut katkos jäsenmaksuihin. Tuohon kirjeeseen odotetaan aina vastausta. Puuttuva jäsenmaksu maksetaan eräpäivään mennessä kirjeen mukana tulevalla viitenumerolla, niin maksu tulee oikein näkyviin jäsentietoihisi.
Mukana on myös selvityslomake, johon voit merkitä, mitä olet tehnyt ajalla,
jolta jäsenmaksumerkintä puuttuu. Tämä voi tarkoittaa jäsenmaksuvapautusta tai muuta muutosta jäsenyydessä, esimerkiksi että olet jäänyt eläkkeelle. Palauta lomake postitse suoraan jäsenpalveluun. Selvityksen jäsenmaksuvapautuksesta voi myös tehdä puhelimitse tai sähköpostilla yhdistyksen
jäsenasiainhoitajalle tai jäsenpalveluun. Tärkeintä on, että vastaat selvityspyyntöön, niin jäsenyytesi voi jatkua normaalisti. Jos kuulemiskirjeeseen ei
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vastaa määräaikaan mennessä, tapahtuu erottaminen JHL:n jäsenyydestä selvityksen tai jäsenmaksun puuttuessa.
Käytössäsi oleva sähköpostiosoite ja puhelinnumero kannattaa lisätä jäsentietoihin. Tiedotamme jäseniämme ajankohtaisista asioista sähköpostilla. Meillä on satoja jäseniä, joiden tiedoista puuttuu joko sähköpostiosoite tai puhelinnumero, tai molemmat, tarkista oletko sinä yksi heistä!
Myös työnantaja ja työpaikka sekä ammattinimike voivat vaihtua ja tämä
muutos pitää ilmoittaa, jotta liitosta ja yhdistyksestä tavoitetaan sinut tarvittaessa.
Ne jäsenet, joiden puhelinnumero on meillä tiedossa, ovat saaneet yhdistykseltä tekstiviestinä keväisen tervehdyksen. Toivottavasti se on tavoittanut
mahdollisimman suuren osan teistä jäsenistä. Jos et ole saanut viestiä kertoo
se siitä, että jäsenrekisterissä ei ole oikeaa puhelinnumeroa sinulle.
Ole yhteydessä toimistolle, niin tarkistetaan jäsentietosi.
Tervetuloa asioimaan – toistaiseksi puhelimen ja sähköpostin välityksellä
Toivottaa Sari Blomqvist, jäsenasiainhoitaja, JHL36
Puhelin 050 514 1936
(maanantaina klo 12.30–16,
tiistaina klo 12.30–17 ja
keskiviikkona klo 9.30–12)
Sähköposti toimisto.jhl36@gmail.com
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JULKISALAN AMMATTILAISET JHL TURKU TOIMIHENKILÖT JA HALLITUS 2021
Puheenjohtaja Iris Pitkäaho
Varapuheenjohtaja Vesa Hakamäki
Sihteeri Virpi Aho
Taloudenhoitaja Marjukka Vepsä
Jäsenasiainhoitaja Sari Blomqvist

050 559 0580
045 673 5206

050 514 1936

HALLITUKSEN JÄSENET 2021
Päivähoitopalvelut
Virpi Aho
Mari Rautio
Karoliina Paju (varajäsen)

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

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Maiju Rintakangas
Puro Tekstiilihuollon jaosto
Niklas Villma
Taloudenhoitaja
Marjukka vepsä

JHL TURKU os. 36 LUOTTAMUSMIEHET 2021
Yhteisjärjestön pääluottamusmies
Iris Pitkäaho
050 559 0580
Yhdistyksen luottamusmies
Virpi Aho
040 356 2799
Kotihoito
Iisa Kivivirtaa
050 514 1935
Vanhuskeskukset 1 ja 2
Marjut Fredrikson
040 634 2913
Vanhuskeskus 3 ja 4
Mirja Hurskanen
050 355 9023
Päivähoitopalvelut
Kati Aalto
040 737 6927
Päivähoitopalvelut / perhepäivähoitajat
Virpi Aho
040 356 2799
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Maiju Rintakangas
050 362 7927
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
Niklas Villman
044 907 2044
Museopalvelut
Tony Saari
050 553 6443

Yhdistyksen varaluottamusmies
Marjut Fredrikson
Christina Keskitalo (vara) 050 310 1673
Vesa Hakamäki

045 673 5206

Jarmila Tähtinen (vara)

046 549 6660

Mari Rautio (vara)

044 235 1058

Sari Lunden (vara)

040 824 1221

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT
Vanhuspalveluiden avopalvelut
Asumispalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sivistystoimiala
Vapaa-aikatoimiala
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

Minna Kottonen
Rita Pajunen
Päivi Takkinen
Karoliina Paju
Jyrki Vuori
Olli-Pekka Linnala

040 136 8497
050 552 5083
050 552 5084
040 575 7872

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

KOKOUSKUTSU
Julkisalan ammattilaiset JHL Turku (os. 36)
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
TORSTAINA 18.3.2021 KELLO 18.00
Yhdistyksen toimistolla, Yliopistonkatu 2 K, Turku
Kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus TEAMSkokoussovelluksella, joka kannattaa hyödyntää.
Esillä sääntöjen (§ 12) määräämät kevätkokousasiat:
mm. vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Lisäksi päätämme yhdistyksen sääntömuutokset.
Paikan päällä ei ole kahvitarjoilua.
Maskia suositellaan pidettäväksi sisätiloissa koko kokouksen
ajan, jos osallistuu yhdistyksen kokoustilassa. Yhdistys
tarjoaa kertakäyttömaskit. Toivomme mahdollisimman
monen osallistuvan kokoukseen etänä.
Tervetuloa osallistumaan!

