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Puheenjohtajan terveiset 
 
Tällä kertaa kirjoittelen työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnista  
puhutaan ja kirjoitetaan paljon mutta mitä se oikeastaan on? 
 
Työhyvinvointi voidaan määritellä monin eri tavoin. Yksi käytetyimmistä on:  
työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota  
ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organi- 
saatiossa. Työhyvinvointia tuottava työ koetaan mielekkäänä ja palkitsevana. 
 
Yksittäisen työntekijän kokemuksena työhyvinvointi tarkoittaa koettua hyvinvointia, vireystilaa, toimintaky-
kyisyyttä ja motivoituneisuutta työssä. Työhyvinvoinnin kokeminen näkyy työn sujumisena, työilona, osaa-
misen kehittymisenä ja myönteisenä asenteena. Yksilölliset erot vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemiseen.  
Elämäntilanteet ja tarpeet vaihtelevat samoin rajat kohtuullisina tai haitallisina koettujen vaatimusten välillä. 
Kokemukset työhyvinvoinnista perustuvat työn, työympäristön ja vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen. 
Kokemusta ei voida rajata koskemaan pelkkää työpaikkaa tai – aikaa. Vapaa-aika vaikuttaa työ- 
hyvinvointiin, koska silloin kehon ja mielen tulisi palautua työn aiheuttamasta kuormituksesta.  Työn ja va-
paa-ajan rajojen tulisi olla hallinnassa. 
 
Työhyvinvointia tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa, joista jokaisella on omat roolit ja vastuut. Työnte-
kijä vastaa arkityön sujumisesta, omasta hyvinvoinnista, osallistuu yhteistyöhön ja ottaa ongelmat esille ja 
keskustelee niistä. Esimiehellä (johto/työnantaja) on vastuu työoloista, hyvästä johtamisesta, seurannasta 
ja kehittämisestä, toimivista toimintamalleista sekä tuesta. Henkilöstöhallinto on johdon ja esimiesten tuke-
na sekä tekee henkilöstökyselyt. Yhteistoimintahenkilöt (luottamusmiehet sekä työsuojelu) seuraavat työ-
oloja, ottavat puheeksi, tekevät kehittämisehdotuksia ja vievät asioita eteenpäin. Työterveyshuolto toimii 
asiantuntijana, tukee ja neuvoo, tekee työkykyselvityksiä ja suorittaa seurantaa, on varhaisena tukena sekä 
tekee toimenpide-ehdotuksia. 
 
Paljon on eri osia jotka vaikuttavat toisiinsa. Mitkä palaset ovat sinulla/työpaikallasi kunnossa? 
 

Syyskokouksessa nähdään,  
terveisin Maarit, pj. 

maarit.s.salonen@turku.fi 
 

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

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen  
 
tiistaina 24.11.2015 klo 17.00 s/s Borelle 
(Linnankatu 72, Baltic-sali. Laiturilta ramppi ylös ja sisään.) 

 
 
Kokouksessa ovat esillä liiton sääntöjen 12 §:n mukaiset yhdistysten  
syyskokousasiat. Esityslista on nähtävissä kokouksessa.  
 
Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, luottamusmie-
het vuosille 2016–2017 ja edustajat sekä varaedustajat Turun yhteisjärjestön edustajistoon ja SAK:n Turun 
paikallisjärjestön edustajistoon. 
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Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu 
sekä luottamusmiesvaalit pidetään yhdistyksen syyskokouksessa. Mikäli ehdo-
kas ei ole itse paikalla, häneltä tulee olla kirjallinen suostumus tehtävään.  

  
Valittavat luottamusmiehet ovat yhdistyksen pääluottamusmies ja varapääluot-
tamusmies. Heidän lisäkseen valitaan laitoskohtaiset luottamusmiehet: kirjasto, 
hyvinvointitoimiala/Itä (Aurajoen Tuomiokirkon puoli) ja hyvinvointitoimiala/Länsi 
(Aurajoen torin puoli).  

 
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen 13.11.15 asti ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin (osoite tie-
dotteen alalaidassa) otsikolla ”Syyskokous” (tai Paula Laitonen p. 050 3314 714 klo 16.00 jälkeen). Muista 
mainita mahd. erikoisruokavaliostasi. 
 
Voit osallistua kokoukseen myös ilman etukäteisilmoittautumista, mutta tällöin emme ole varanneet sinulle 
kokoustarjoilua. 
 
************************************************************************************************************************* 
 
Tässä kaikki tällä kertaa.  
 
Kaikki reippaasti mukaan syyskokoukseen, päättämään yhteisistä asioista ja tutustumaan hallituksen toi-
mitsijoihin. 
 
Ennen joulua tulossa vielä tiedote, jossa sitten on jo tietoa alkuvuoden tapahtumista. 
 
 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert  
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