
 

 

 

Vielä on kesää jäljellä, 
 
väittävät Mamban pojat. Syyspuhuri kuitenkin jo puhaltelee välillä siihen malliin, että ei ole poikiin enää 
uskomista. No ensi kuun jälkeen on marraskuu ja sitten joulu ja sitten ryhdytään odottelemaan kevättä. 
Näin se homma etenee! 
 
Syysmasennusta ehkäisemään ovat hallituksen toimijat jälleen järjestäneet pientä aktiviteettia, joista voit 
lukea tarkemmin alta. Ensin kuitenkin yhdistyksemme puheenjohtaja Raunin syysterveiset…  

 
Hyvät jäsenet, syksy on toiminnan aikaa. Syksyyn liittyy opiskelu ja uusien harrastuksien aloittaminen tai 
vanhojen jatkaminen.  Kesän satoa korjataan talteen ja säilötään talven varalle. 
 Nyt neuvotellaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta.  Tätä kirjoittaessa sopimustilanne on vielä auki. 
Liittomme on hyväksynyt Kuntatyönantajan neuvotteluesityksen. Hoitajat eivät ole hyväksyneet neuvotte-
luehdotusta. Sopimus on voimassa syyskuun loppuun. Nyt kannattaa seurata sopimuksen neuvottelutilan-
netta oman liittomme kotisivuilta www.jhl.fi. 
Turussa on menossa TVA:n tarkistukset hallintokunnissa. Sinulla on mahdollisuus kysellä, missä vaihees-
sa arviointi on omassa työpaikassasi. Onko hallintokuntasi arviointiryhmässä oman alamme edustus? Luot-
tamusmiehet auttavat tiedustelussa. 
Yhdistyksemme hallitus ja muut toimijat ovat nyt toimineet ensimmäisen kaksivuotiskauden. Tänä syksynä 
teemme valintoja toimijoiksi. Valitsemme yhdistykselle uuden hallituksen ja puheenjohtajan ja luottamus-
miehet ja muut toimijat eri yhdistyksiin. Yhdistys tarvitsee aktiivisia jäseniä, vain jäsenien toiminnalla ta-
kaamme uudistuvan ja vireän yhdistyksen. Yhdistykselle tulee uusia ja innostavia haasteita, joten tarvit-
semme jatkuvasti innokkaita ammattiyhdistysaktiiveja. Vuonna 2009 täytämme 40 vuotta. Olemme jo aloit-
taneet juhlavuoden suunnittelemalla toimintaa ja tapahtumia sekä tutkimalla yhdistyksen historiaa. 
Ensi vuosi on työntäyteinen ja tarvitsemme uusia innokkaita toimijoita. Syyskokouksesta tulee ilmoitus 
myöhemmin, mutta se pidetään marraskuussa, joten seuraapa postiasi. 
Kotisivumme ovat uudistumassa ja ne julkaistaan lähiaikoina. Omat kotisivumme ovat yksi informaatioka-
navistamme, johon toivomme jäsenien tutustuvan ja ilmoittamaan mielipiteitään ajankohtaisista asioista.  
 
                                                                                                                                   Terveisin Rauni 

 

SYYSSEMINAARI lauantaina 20.10. klo 9-16 Ruissalon kylpylässä 
 

Yhdistyksen perinteinen syysseminaari on tänä vuonna vaihtelun vuoksi luentotyyppinen.  
Seminaarin aikataulu on vahvistettu, mutta joidenkin luennoitsijoiden nimet vahvistuvat 
vasta lähempänä tilaisuutta 
 

Seminaariohjelma:  
 

• 9.00  - 10.30 Luottamusmiehen rooli / Leena Numminen 

• 10.30 - 12.00 Työkyvyn ylläpito / fysioterapeutti 

• 12.00 - 13.00 Lounas 

• 13.00 - 14.30 Työehtosopimus / liiton edustaja 

• 14.30 - 15.00 Iltapäiväkahvit 

• 15.00 - 16.00 Kyselytunti 

 
HUOMIO! 

 
Seminaarin jälkeen osallistujilla on mahdollisuus kylpylän käyttöön. Sauna- ja uin-
tivehkeet mukaan! 

 
ILMOITTAUTUMISET 

 
Sitovat ilmoittautumiset seminaariin Riitta Kuusiselle, mielellään s-postitse,      
1.-12.10.07 välisenä aikana. Seminaari on osallistujille maksuton. 
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Syksyn virkistystoiminnan avaa Turun Kaupunginteatterin nostalgiamusikaali  
 

FöriBeat lauantaina 17.11.07 klo 19.00  
 
FöriBeat vie katsojat 1960-luvun Turkuun, aikaan jolloin uudenlainen nuorisokulttuuri teki 
tuloaan rock’n rollin tahdissa. Tarinassa kaksi turkulaista nuorisojengiä ottaa mittaa toisis-
taan ja juonta sävyttää kilpaileviin jengeihin kuuluvien nuorten välinen kielletty rakkaus. 
Musiikkina kuullaan ajan hittejä. Ilpo Tuomarilan käsikirjoittaman musikaalin ohjaa Tiina 
Brännare. 
 

Lippujen hinnat: peruslippu 30 € ja eläkeläis- ja opiskelijalippu 25 €.  
 
Varatessasi muista mainita: varaatko perus-, opiskelija- vai eläkeläislippuja sekä osoite, johon liput toimite-
taan tai keneltä hallituksen toimijalta (ks. tiedotteen lopusta) voit lippusi hakea. Liput toimitetaan varaajille 
loka-marraskuun vaihteessa. 
 
Sitovat lippuvaraukset 1.10. – 12.10.07, mielellään s-postitse,  Jaana Digertille. Varaukseesi saat vahvis-
tuksen lippujen maksuohjeineen. Varata voit 2 lippua/jäsen. 
 
 

 

 

 

MUISTUTUS SÄHKÖPOSTIOSOITTEISTA!  
Suurin yhdistysläistä saa tiedotteen sähköpostitse ja käytäntö on todettu hyvin toimivaksi. Sähköinen tiedote on vas-
taanottajillaan reaaliajassa. Sähköpostiverkosto saa myös JHL:n toimitsijoilta ja SAK:lta tulevia verkosto- ja infokirjeitä, 
jotka on tarkoitettu pikainfona jaettavaksi. Samaten, joskus tulee hyviä pikatarjouksia tapahtumiin ja nämä viestit lähete-
tään vain sähköpostitse niiden kiireellisyyden vuoksi.  
 
Jos ja kun Sinulle siis löytyy s-postiosoite, johon postia jatkossa voi lähettää, ilmoittele siitä – tietenkin sähköpostitse – 
Jaana Digertille. 

  

 

 

Syys- 
kokouksesta 

Pj. Rauni jo terveisissään viittasikin yhdistyksen syyskokoukseen, jossa esillä on kaikille 
tärkeitä asioita. Varaa siis allakkaasi torstain 22.11.07 ilta syyskokousta varten, kokous-
paikkana on uusi pääkirjasto. Kutsu/asialista kokoukseen tulee lähempänä tilaisuutta.   

   

 Siinä kaikki ja olihan sitä taas, asiaa kaikenlaista!   Terveisin tiedotussihteeri Jaana 

 
 

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL, yhdistys 476 – hallituksen toimijat 2006–2007 
  Sähköposti Puh. / työ Puh. / koti  

Puheenjohtaja Niinimäki Rauni etunimi.sukunimi@turku.fi 26 26244 044 9072743 Sosiaalikeskus 
Varapj. Renko Elina etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92971 0400 250 028 Terveystoimi 
Sihteeri Siren Merja etunimi.sukunimi@turku.fi 26 23833 438 7003 Talouspalvelukeskus 
Taloudenhoitaja Laitonen Paula etunimi.sukunimi@turku.fi 26 27470 050 331 4714 Revisiotoimisto 
Luottamusmies Mamia Annele etunimi.sukunimi@turku.fi 26 20803 234 1546 Kaupunginorkesteri 
Jäsenasiat Valtonen Kari etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92823 050 307 4248 Terveystoimi 
Varasihteeri Poutia Tuire etunimi.sukunimi@turku.fi 26 26872 240 2469 Sosiaalikeskus 
Tiedotussihteeri Digert Jaana etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92271 0500 768 826 Terveystoimi 
Opintosihteeri Kuusinen Riitta etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92825 040 707 2446 Terveystoimi 
Hall. jäsen Kangas Silve etunimi.sukunimi@turku.fi 26 331281 040 704 0858 Aluepelastuslaitos 
Hall. jäsen Numminen Leena etunimi.sukunimi@turku.fi 26 92379 050 527 1493 Terveystoimi 
Hall. jäsen Mattila Tea teamattila(at)yahoo.com 26 26576 050 346 1990 Sosiaalikeskus 
Hall. jäsen Berg Merja etunimi.sukunimi@turku.fi 26 24720 041 577 6914 Tekniset palvelut 
Hall. varajäsen Hafizovic Edvina etunimi.sukunimi@turku.fi 26 26324 050 521 3421 Sosiaalikeskus 
Hall. varajäsen Krusberg Mervi etunimi.sukunimi@turku.fi 26 20624 040 575 7614 Kirjasto 
Hall. varajäsen Laine Sirpa sirpa.laine(at)pp6.inet.fi 

 

26 29299 235 5089 Koulutoimi 

 

 

 

 

  


