
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HALLITUS 2020 – 2021 
 
Puheenjohtaja:  

Sjölund Janne, janne.sjolund@tyks.fi   
0405003398 tai 35958    
                   
Varapuheenjohtaja:  

Huhtala Päivi, paivi.huhtala@tyks.fi, 
050 3656490 tai 35955 
 
Sihteeri :  

Lax Minna, lax.minna@gmail.com, 
0440747744      
              
Taloudenhoitaja:  

Susi Anne, hukka@elisanet.fi, puh 0505943571 
 
Jäsenasiainhoitaja:  

Ulén Riitta, riitta.ulen@gmail.com, 0405175626 
 
 Jäsenet:   

Breilin Markku 

Immonen Jaakko 

Juhannusvuori Satu,     

Kaarlela - Hernandez Minna 

Leppänen Vuokko 

Pahalahti Sirpa 

Vihervirta Reijo  

 Virtanen Hannele 

 
Varajäsenet:                                                       
 Karhula Antti 

Virtanen Tiina 

Levi - asiat: Huhtala Päivi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäsentiedote 

1/2021 

 

 Korona aika on ollut meille kaikille raskasta aikaa.  

Vielä pitää kuitenkin jaksaa noudattaa voimassa 

olevia rajoituksia.  

Lomat ovat suurimmalle osalle vielä edessäpäin ja 

odotukset loppu vuoden normaalista elämästä 

(ilman rajoituksia) ovat kaikilla varmaan mielessä. 

 

Kesällä nautitaan lomalla auringosta ja 

kiireettömästä oleilusta. Töissäkin on sulkujen 

myötä toivottavasti hieman rauhallisempaa kuin 

alku vuodesta on ollut. 

Yhdistys suunnittelee jo tapahtumia loppuvuodeksi 

ja toivotaan, että niitä saadaan myös silloin 

toteutumaan. Tiedotamme tapahtumista 

yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostitse. 

 

Yhdistys toivottaa kaikille jäsenilleen oikein 

mukavia sekä rentouttavia kesäpäiviä. 

  

  

Rakennus 7 takapihan tulppaani rivistö 

    JHL 114 

Yhdistys kaipaa työyksiköihin yhdyshenkilöitä 

viestin viejiksi. Kaipaamme henkilöitä, joille 

voimme lähettää tärkeitä viestejä jaettavaksi 

osastoille ja viestittelemään tarvittaessa esim. 

luottamusmiehille mitä osastoilla tapahtuu. Tämä 

on helppo mutta tärkeä tehtävä.  

 

Yhteyshenkilöksi haluava voi laittaa viestin 

pääluottamusmiehille; janne.sjolund@tyks.fi tai 

paivi.huhtala@tyks.fi Tekstiviestillä: Janne 

0405003398, Päivi 0503656490 
 

Pääluottamusmiehet lomailevat seuraavasti: 

Janne Sjölund 28.6 – 18.7.2021 

Päivi Huhtala 19.7 – 15.8.2021 

 

Olisitko kiinnostunut tulemaan yhdistyksesi 

hallitukseen päättämään yhteisistä asioista. 

Hallituksen kokoukset ovat n. kerran 

kuukaudessa iltaisin. Kokouksissa käsitellään 

monenlaisia asioita ja kuulet mitä 

sairaanhoitopiirissä on menossa. 

Hallituksessa käsitellään esim. paikalliset 

sopimukset tai mietitään mitä yhteistä 

koulutusta jäsenillemme tarjottaisiin. 

Hallituksen jäsenten valinta tehdään 

syyskokouksessa. Nyt olisi aika miettiä oletko 

valmis antamaan aikaasi yhdistyksen käyttöön. 

Mikäli asia kiinnostaa sinua niin ota yhteyttä 

puheenjohtajaan Janneen tai vara 

puheenjohtajaan Päiviin. 
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Levin lomahuoneisto 

  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän henkilökunta JHL 114 ry:n 
lomahuoneisto sijaitsee Levin keskustan 
tuntumassa. 
  
Lomahuoneiston koko on 42 neliötä. 
Huoneisto käsittää tupakeittiön, 1 
makuualkovin, 1makuuhuoneen ja 
saunan. Huoneistoon mahtuu yöpymään 
max. neljä henkilöä. 
 
Varustetaso: mm. astianpesukone, 
sähköhella, jääpakastinkaappi, mikro, 
astiat, kahvinkeitin, vedenkeitin, televisio, 
oma sisäänkäynti, vaatekuivatuskaappi.  
Taloyhtiön yhteisissä tiloissa on 
suksihuoltotila sekä pyykinpesukone.  
 
Autopaikka sijaitsee talon edessä.  
Liinavaatesetti on mahdollista saada 
lisähinnasta majoittujille. 
 
Muuta huomioitavaa:  
Lomaosake on savuton eikä 
lemmikkieläinten tuonti ole sallittua.  
Jokainen käyttäjä siivoaa tilat seuraavaa 
käyttäjää varten. 
 

 

 

 

 

 

 

   

      

Hinnat vuonna JHL 114:n jäsenille 2021 
Viikot 1, 8 – 17, 34 – 38, 51 – 52      300€ viikko 
 
Viikot 2 – 7, 39 – 50                           250€ viikko 
 
Viikot 18 – 33                                     100€ viikko 
 
Lyhyemmät yöpymiset 1 – 3 yötä       50€ yö 
 

Tiedustelut ja varaukset:  
Päivi Huhtala p. 050 365 6490 tai 35955  

 

 

WC Makuuhuone 

Olohuone/ keittiö 

Makuualkovi 

Käy tutustumassa yhdistyksesi kotisivuihin:  

www.jhl114.fi 

 

Sauna 

Tullessasi lentäen Kittilään 

pääset linja – autolla 

Leville suoraan kentältä.  

 

Katso aikataulut alla 

olevasta linkistä: 

http://www.tunturilinjat.fi/

fi/levi-lentokenttabussi-

lahtevat-lennot/1-6-2021-

30-6-2021/ 

 

Matka kestää noin 20 min. 

Bussi pysähtyy Hotelli 

Sirkan tähden pihassa ja 

lomahuoneisto sijaitsee 

tien toisella puolella. 

Huoneiston lähellä kävelymatkan päässä on S –

market ja alko. Katso sijainti tarkemmin alla 

olevasta linkistä: 

https://www.google.com/maps/place/Leviraitti+5 

 

Katso Levin tapahtumat etukäteen alla olevasta 

linkistä: 

https://www.levi.fi/ 
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