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Hip hei! Nyt syysretkelle Tallinnaan pe-su 10.-12.10.2014!  
 
Matkaan lähdetään perjantaina (10.10.14 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. Hotellin varaustilanteen vuoksi varattuna ovat 
premium-tason huoneet, jotka ovat astetta parempia varustukseltaan ja kooltaan, joten hintakin on vähän 
korkeampi. Sunnuntaina Tallink Superstar lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja sitten köröttelemme bussillamme 
kohti Turkua. Lauantaille on alustavasti suunniteltu bussiretkeä johonkin keskustan ulkopuolelle. 
 

Reissun hinta on 145,-/hlö (max 2 paikkaa/ jäsen eli ulkopuolisen kaverin saa  
mukaan samaan hintaan). Hinta sisältää bussi- ja laivamatkat, yöpymiset ja aa-
miaiset hotelliaamuina. Yhden hengen huonelisä 58,-/hlö. 

 
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 2.-13.5.14 yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Tal-
linna” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Muista mainita myös lähtijöiden syn-
tymäajat! Vahvistuksen kera saat maksuohjeet, varaudu nopeaan maksuaika-
tauluun (eräpäivä 31.5.14). 

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

Muuttuneista tullimääräyksistä! 
 
Perinteisesti Tallinnan matkoilla on paluupäivänä käyty alkoholimyymälässä ja pakatut ostokset ovat saa-
neet matkata Tallinnan satamasta Turun paluukohteeseen bussin matkatavaratiloissa. Nyt ovat tullin mää-
räykset muuttuneet, lue lisää alta, Ikaalisten Matkatoimiston viestistä. 
 
 

 
   
 
 

Tiedote 3 / 2014 
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Puheenjohtajan terveiset; 
 

JHL-opisto 
 
Sörnäisissä sijaitsevaan JHL-taloon remontoitiin opistolle tilat. Uusi opisto  
aloitti toimintansa helmikuussa 2014, tilat ovat rakennuksen 2. ja 3.  
kerroksessa. Viralliset JHL-talon avajaiset vietettiin 8.4. 
 
Kurssitarjonnassa pääpaino on edelleen aktiivien (luottamusmiehet,  
työsuojeluvaltuutetut sekä yhdistysten hallitusten jäsenet) koulutus, jotta he  
saavat tarpeellisen tiedon paikalliseen edunvalvontaan ja järjestötyöhön. 
 
Ammatillisia kehittämispäiviä järjestetään edelleen alueilla mutta myös  
opistolla. Ammatilliset kehittämispäivät ovat ammatillista täydennyskoulutusta  
ja liitettävissä osaamisen kehittämisen suunnitelmaan ja samalla työantajan tuen piiriin. 
 
JHL-opiston tilat on rakennettu tukemaan oppimista ja asioiden omaksumista. Näitä tukevat avoin ja rento 
ilmapiiri. Opistolla on paljon avointa tilaa, lasiseiniä ja pieniä ryhmätyötiloja. Luokissa on käytössä uutta 
opetusteknologiaa. 
 
Kannattaa katsoa koulutuskalenterista kursseja ja mennä tutustumaan uuteen opistoon! 
 

Terveisin puheenjohtaja Maarit Salonen 
 
 
 
Arvoisa jäsen,       
  
saatko vielä jäsentiedotteet paperipostina? Mutta olisiko sinulla käytössä myös  
sähköposti, johon tiedotteet voisi toimittaa? Sähköpostitse toimitettavat postit ovat  
jäsenistöllä reaaliajassa ja se on suuri etu. Tällä hetkellä sekä JHL:n Varsinais- 
Suomen aluetoimisto että yhteistyökumppanimme tiedottavat vain sähköisesti, ja  
nämä tiedot välitämme eteenpäin jäsenverkostolle sähköpostitse.  
 
Jos sinulla on sähköposti, johon tiedotteet ja yhdistyksen postit jatkossa voisi lähettää, ilmoittele osoite 
pikaisesti yhdistyksen tiedotussihteerille: jaana.digert@turku.fi. Kiitos! 
 
 

Tämä on kevään viimeinen tiedote ja seuraava tulee lomakauden  
loppupuolella. Syksyllä tulossa on mm. Kvartetti marraskuussa 
Logomo-teatterissa ja svengaava joulukonsertti.  

 
 
 

Oikein lämpimiä kevätpäiviä ja rentouttavaa 

kesää kaikille  

 

toivottelee tiedotussihteeri Jaana  Digert kera 

hallituksen toimijoiden! 
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