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Liiton jäsenyys: 

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun,  

https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/ota-yhteytta  (sillä JHL ei saa tietoa 

mistään muualta). Kerro samalla haluatko säilyttää liiton jäsenyyden. Jos haluat 

päättää jäsenyytesi Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa ja/ tai työttömyyskassassa, 

tulee siitä ilmoittaa aina kirjallisesti.  

Et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita, jos sinulle on myönnetty pysyvä 

täysimääräinen eläke. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta. Liiton 

eläkeläisjäsenenä voit olla. 

Alle 70-vuotiaan eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä 

kalenterikuukaudelta eli 96 euroa vuodessa.  Jäsenmaksu maksetaan 4 kertaa 

vuodessa 24 euron suuruisena eränä.  Maksamalla alle 70-vuotiaan eläkeläisen 

jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi. 

70 vuotta täyttäneiden jäsenten jäsenmaksu on 5,00 euroa täydeltä 

kalenterikuukaudelta, eli 60 euroa vuodessa. Maksamalla 70 vuotta täyttäneen 

eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki muut liiton jäsenedut, paitsi 

matkustajavakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. 

Jäsenmaksuviitteet jäsenmaksun maksamista varten voit tilata jäsenpalvelusta. 

Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton ja yhdistyksen tarjoamat 

jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi. (Vuoden 2022 tieto) 

Muistathan päivittää omat yhteystietosi JHL:n sivustolla/ omayhdistyksessä. 

https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/  

Eläkkeelle siirtyvää jäsentä yhdistys muistaa 50 euron (vuonna 2022) lahjakortilla 

(silloin, kun jäsen itse ilmoittaa eläkkeelle jäämisestään). Eläkkeelle jäämisestä voit 

ilmoittaa pääluottamusmiehille puhelimitse tai sähköpostilla. 
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Vapaa aika toiminta: 

Yhdistyksen JHL 114:n eläkeläisjaoston vetäjänä toimii Kostamo Marja - Leena 

 p. 0400137157. Jaoston toimintasuunnitelma löytyy yhdistyksen kotisivuilta, 

https://www.jhl114.fi/ kohdasta jäsenille/eläkeläisjaosto. 

 

 

Turun yliopistollisen keskussairaalan Seniorit ry on Tyksistä eläkkeelle siirtyneiden 

tai siellä valtaosan työurastaan tehneiden yhdistys. 

Lisää tietoa: https://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/seniorit/Sivut/default.aspx 

 
 
Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry järjestää monenlaista toimintaa ja retkiä. 

Lue toiminnasta lisää KELO | Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry (keloliitto.fi) 

Paikallisen Kelo yhdistyksen toiminnasta saat tietoa seuraavasta polusta: 

 Turku | Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry (keloliitto.fi) 

 

Hospitaali lehden tilaus kotiisi: 

Kun olet jäänyt eläkkeelle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ja haluat edelleen 

seurata entisen työnantajasi toimintaa henkilöstölehti Hospitaalin välityksellä, voit 

tilata lehden puhelinnumerosta 050 573 9911 (arkisin klo 9–15) tai 

sähköpostiosoitteesta tiedotus@tyks.fi.  

Mainitse, että kyseessä on eläkeläisen tilaus. Osoitteenmuutoksista voi ilmoittaa 

samaan numeroon tai sähköpostiosoitteeseen.  

 

Tähän asti julkaistut Hospitaali-lehdet löytyvät sähköisessä muodossa sivulta: 

Sairaanhoitopiiri > Media, tiedotteet, viestintä > Julkaisut > Hospitaali-lehdet 

https://www.jhl114.fi/
https://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/seniorit/Sivut/default.aspx
https://www.keloliitto.fi/kelo/
https://www.keloliitto.fi/yhdistykset/turku/
tel:050%20573%209911
mailto:tiedotus@tyks.fi
https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Sivut/hospitaali-lehdet.aspx

