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Kohti parempaa yhteistyötä 
 
Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin ja jos jokainen tekee jotakin, 
tulee kaikki tehdyksi. Lienee Nalle Puhin aatoksia, mutta tämän kaltainen yhteistyö on  
parhaimmillaan sekä työssä että ammattiyhdistystoiminnassa. 
 
Muutos on jatkuvaa. Muutos on pysyvää, kuten olemme huomanneet. Nyt pitää olla huolissaan siitä, jos 
mikään ei muutu. Meidän pitää opetella olemaan reippaita työntekijöitä jatkuvassa organisaatioiden ja työ-
kavereiden vaihtuvassa virrassa. Meiltä vaaditaan uusiutumista, paineensietoa ja tuloksellista tuottavuutta. 
Turun kaupungin työnhakuilmoituksissa pitäisi olla kelpoisuusvaatimuksena: muutoksenhallintakyky ja sii-
hen liittyvä paineensietohallinta. Lisäksi täytyy oppia uusia asenteita ja oppia pois vanhoista. ”Ei kuulu mul-
le” kuuluu poisopittaviin tapoihin. Nyt pitää auttaa ja opastaa ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita. 
 
Tämä yllämainittu on toimistotyöntekijälle luontaista, olemme aina tottuneet auttamaan ja opastamaan ky-
syttäessä ja tarvittaessa. 
 
Kehityskeskustelu on avain kaikkeen tuohon yllämainittuun. Se on esimiehen ja työntekijän välinen luotta-
muksellinen keskustelu, joka käydään säännöllisesti kahden kesken. Se on työpaikan tavoitteellinen kehit-
tämisen väline. Tarkoituksena on johtaa organisaation palveluja koskevista tavoitteista työyksikön ja edel-
leen työntekijän tavoitteet yhteisiksi. Organisaation arvot, jotka on hyvä käsitellä työyhteisössä yhteisesti, 
jotta niistä on yhteinen käsitys ja niihin voidaan sitoutua. Kehityskeskusteluissa asetetaan konkreettisia 
tavoitteita, joita myös seurataan ja arvioidaan yhdessä. Tavoitteita ovat mm. työn sekä palvelun laadun ja 
tuloksellisuuden kehittäminen, työn sisällön ja ammattitaidon kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huoleh-
timinen. Kehityskeskustelut tukevat sekä esimiestä että työntekijää heidän tehtävissään. Kehityskeskustelu 
voidaan myös käydä ryhmän tai tiimin kanssa. 
 

                                                                   Näihin tunnelmiin Rauni Niinimäki, puheenjohtaja 

*************************************************************************************************************** 

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen keskiviikkona 20.3.13 klo 17.00!  

Kokoonnumme sääntömääräiseen kevätkokoukseemme nuorten taide- ja toimintatalo VIMMAan.  

Illan aikana saamme kuulla myös tietoiskun turkulaisista nuorisopalveluista. Kokouksessa kahvitarjoilu. 

                                         

JHL 476 Sääntömääräinen kevätkokous 

Aika  20.3.13 klo 17.00 
Paikka  VIMMA, Aurakatu 16, Turku 
 
Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 

a) puheenjohtaja 
b) sihteeri 
c) pöytäkirjan tarkistajat 
d) ääntenlaskijat 

4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Ilmoitusasiat 
6. Toimintakertomuksen 2012 hyväksyminen 
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7. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen esittely 
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
9. Muut mahdolliset asiat 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen 10.3.13 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin 
otsikolla ”Kevätkokous” (tai Rauni Niinimäelle p.26 61368 / 044 5359310). Voit osallistua kokoukseen myös 
ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet kahvitarjoilua. 

**************************************************************************************

Lähde kevätretkelle Tallinnaan pe-su 26.-28.4.13!  
 
Matkaan lähdetään perjantaina 26.4.13 klo 13.00 Mäntymäen sairaalan alueelta  
Kirurgisen sairaalan edestä, alaparkkipaikalta (Luolavuorentie). Lähtöpaikaksi on valittu  
tämä siitä syystä, että omalla autollaan lähtöpaikalle tulevat voivat hyödyntää alueen  
parkkipaikkoja.  
 
Tallink Star lähtee Helsingistä klo 16.30 ja satamasta suunnataan omalla bussilla keskustahotelliimme Park 
Inn Centraliin, jossa odottavat 2 hengen huoneet majoittujia. Sunnuntaina Tallink Star lähtee Tallinnasta 
klo 16.30 ja sitten köröttelemme bussillamme kohti Turkua. Lauantaille on alustavasti suunniteltu bussiret-
keä kauppakeskukseen keskustan ulkopuolelle. 
 
Reissun hinta on 125,-/hlö (max 2 paikkaa/ jäsen eli ulkopuolisen kaverin saa mukaan samaan hintaan). 
Hinta sisältää bussi- ja laivamatkat, yöpymiset ja aamiaiset hotelliaamuina.  
 
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 18.-28.2.13 yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Tallinna” (tai Jaana Digert        
p. 26 62271). Muista mainita myös lähtijöiden syntymäajat! Vahvistuksen kera saat maksuohjeet, varaudu 
nopeaan maksuaikatauluun!.  
********************************************************************************************************************* 
Kesällä Naantalin Emmassa ulvovat naurusta kojootitkin, kun Linnateatteri lataa lavalle nugettiwesternin  

Vetämättömät – Balladi villistä Länsi-Suomesta 13.6.13 tai 13.8.13 klo 19.00 
 
Vetämättömät on vauhdikas verbaalinen saluunatappelu, joka vilisee myyttisiä  
lännenhahmoja: rohkeita revolverisankareita, suulaita kapakkaruusuja, kieroja  
korttihuijareita ja kuumeisia kullankaivajia. Posketon tarina alkaa, kun pahat  
punanahat ottavat ja ryöstävät ihanan neidon. Preerian keltaruusua pelastamaan  
lähtee epämääräinen remmi enemmän tai vähemmän vetämättömiä lännenmiehiä,  
joista jokaisella on tavalla tai toisella oma lehmä ojassa. Onnistuuko pelastus?  
Riittääkö tuliliemi? Pierettääkö papusoppa? Kuka saa neidon omakseen? 
 
Miehistä vetämättömimpänä nähdään koomikkoässä Jussi Lampi. Kymmenissä muissa rooleissa reikä-
rautaa paukuttavat Miska Kaukonen, Santtu Karvonen ja Sarina Röhr. Ohjaajana Kari-Pekka Toivonen.  
 
Lippujen hinta on 25,- ja niitä on varattuna (kahteen eri esitykseen): torstaille 13.6.13 klo 19.00 ja tiistaille 
13.8.13 klo 19.00. 
 
Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lippua/jäsen) ajalla 25.2.-10.3.13 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsi-
kolla ”Emma” (tai Jaana Digert p. 266 2271). Muista varatessasi selvästi ilmoittaa, kumpaan esityk-
seen lippuja varaat. 
****************************************************************************************************** 
JHL 476:n yhdistyksen oma historiikki ”Paremman työn puolesta” on valmistunut. Kirjoja on  
jaossa jäsenille rajattu määrä. Niitä ei postiteta haluaville, vaan ne tulee itse noutaa erikseen  
sovitulla tavalla. Mikäli haluat historiikin, lähetä tiedustelu yhdistyksen s-postiin otsikolla  
”Historiikki” tai ota yhteyttä Leena Nummiseen p. 26 62379. 
******************************************************************************************************* 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
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