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Yhteystiedot 
 

Nimi  Savonlinnan seudun JHL ry  

Postiosoite Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 

Käyntiosoite  Olavinkatu 27 B 3. krs / Savonlinnan kaupungintalo 

Sähköposti  sjhl.567@gmail.com 

Kotisivut www.jhl567@com 

Facebook  Savonlinnan seudun JHL 567 ry 
 

HUOM! Tiedote tulee vain sähköisesti. 
 
Mikäli haluat painetun tiedotteen, ilmoita Outille tekstiviestillä p. 0505824628. Viestiin nimi 
ja osoite. 
 
Varmista sähköisen tiedotteen saanti päivittämällä omat tiedot OmaJHL palvelussa: 
-sähköpostiosoite (jos useampi niin ilmoita se, josta luet yhdistyksen/liiton viestit) 
 
Voit päivittää samalla: 
-puhelinnumero 
-työpaikka 
-nimike 
-työnantaja 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Arvoisa JHL:n yhdistyksemme jäsen, 

Elämme edelleen poikkeuksellisia aikoja. Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus ehti jo hieman 
laantua, nostaakseen taas hiljalleen päätään. On edelleen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita 
sekä huolehtia riittävästä rokotesuojasta ajantasaisesti. Juuri, kun huokaisimme, saimme uutiset 
Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan. Koko maailma oli taas sekaisin. Turvaa, apua 
ja tukea tarvitsevia alkoi saapua myös meille Suomeen ja Savonlinnaan. Jäsenemme ovat olleet 
järjestämässä asumista ja toimeentulon turvaamista sekä helpottamassa asiointia viranomaisten 
kanssa. Jäsenemme ohjaavat myös lapsia varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.  
 
Ammattiliitto JHL on tyytyväinen uuteen, kesäkuussa saavutettuun kunta-alan sopimukseen ja vii-
sivuotiseen palkkaohjelmaan. Sote-sopimus on sovittu ja siihen kokonaisuuteen kuuluu viisivuoti-
nen palkkaohjelma. Järjestelyerät tulivat voimaan 1.10.2022 jokaisella sopimussektorilla. 
 
Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä siihen, että neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä kaikissa 
sopimussektorin pöydissä ja että kaikki sopimusratkaisut saavutettiin aikataulussa. Tämä tarkoit-
taa, että työnantajat voivat hoitaa maksut nopeasti ennen tammikuussa alkavaa terveys- ja sosiaa-
liuudistusta. Palkankorotukset kohdistuvat erittäin laajasti kuntasektorin henkilöstöön. Korotukset 
puolestaan auttavat jäseniä selviytymään kasvavien elinkustannusten keskellä, JHL:n neuvottelu-
johtaja Kristian Karrasch tiivistää keskitetyt osamaksuratkaisut. 

On hyvä asia, että Julkisen alan unioni JAU ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko sai-
vat neuvoteltua kaikille kunta-alan ja tulevien hyvinvointialueiden (sote) työntekijöille sopimuskoro-
tukset ja viisivuotiset palkkaohjelmat. JAUn ja Jukon neuvottelemat korotukset tulevat kaikille työn-
tekijöille, myös hoitajille sotessa ja kunnissa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa. 

Uusi kunta-alan sopimus lisää merkittävästi paikallista sopimista, sillä palkkaohjelma sisältää mer-
kittävän määrän rahaa paikallisesti sovittavaksi. Paikallisen sopimisen lisäämisessä halutaan rat-
kaista työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia. 

Oma yhdistyksemme on suunnitellut vuoden aikana jäsenistölleen yhteisiä eriteemaisia virkistysta-
pahtumia. Valitettavasti osallistujamäärät ilmoittautumisten perusteella ovat olleet niin vähäisiä, 
ettei niitä ole voitu toteuttaa. Tämän vuoden pikkujoulut on suunniteltu ruokailun ja hyvän musiikin 
ympärille 3.12.2022 Savonlinnasaliin. Tilaisuudesta tietoa toisaalla tässä tiedotteessa. Nyt joukolla 
ilmoittautumaan!   
 
Yhdistyksen syyskokous järjestetään 9.11.2022 klo 18 Ravintola Paviljongissa.Paikalla Aluetoimin-
nan asiantuntija Juha Järvinen JHL:n Kaakkois-Suomen aluetoimistosta. 
 
Syysillat pimenevät ja pitenevät, sytytellään kynttilöitä ja ajatellaan positiivisesti kaikesta maailman 
myllerryksestä huolimatta. Oikein hyvää ja levollista syksyn jatkoa kaikille! 
 

 
 
 
 
Terveisin, 
Outi Kuikka 
Puheenjohtaja  
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Savonlinnan Seudun JHL 567 ry sääntömääräinen syyskokous 
 

Aika 9.11.2022 klo 18.00. 

Paikka Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, 57200 SAVONLINNA 

 
1 § Kokouksen avaus 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
4 § Kokousvirkailijoiden valinta 
5 § Aluetoiminnan asiantuntija Juha Järvisen puheenvuoro 
6 § Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat 
7 § Päätetään mahdollisten jaostojen perustamisesta (yksityinen jaos tällä hetkellä 

toiminnassa) 
8 § Jäsenten valinta mahdollisiin jaoksiin toimikuntiin, 
9 § Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista.  
10 § Päätetään maksettavista korvauksista, palkkioista ja etuuksista 
11 § Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
12 § Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023 
13 §  Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja – ajasta ottaen huo-

mioon sääntöjen 10 §:n 6. kohdan määräykset 
14§ Jäsenkortilla saatavat paikallisedut 
15 § Muut mahdolliset asiat 
16 § Kokouksen päättäminen 
 
 

Hallitus 2022 
 
Mira Ihalainen Maanmittauslaitos   041-313 2243 
Jarmo Kankkunen ammattiopisto SAMIedu  044-550 6649 
Pekka Kilpeläinen Sosteri    050-403 2880 
Tarja Kaipainen Savonlinnan kaupunki  050-340 5886 
Sinikka Turtiainen Savonlinnan kaupunki  050-521 5908 
Maarit Piepponen Etelä-Savon TE / kuntakokeilu 044-231 2042 
Teemu Immonen Savonlinnan Vuokratalot Oy 050-559 4902 
Mirva Mikkonen Savonlinnan kaupunki  050-493 6200 
 
Varajäsenet: 
 
Ahti Putkonen ammattiopisto SAMIedu  040-768 9781 
Petri Ikonen  ammattiopisto SAMIedu  044-333 1500 
Petri Pääkkönen Savonlinnan kaupunki  044-270 2551 
Esko Hakkarainen Sosteri    050-583 4711 
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Toimihenkilöt 2022 
 

Puheenjohtaja, kirjeenvaihtaja Outi Kuikka  050-582 4628 
Varapuheenjohtaja, Pekka Kilpeläinen   050-403 2880 
Sihteeri Sinikka Turtiainen     050-521 5908 
Jäsenasiainhoitaja Mira Ihalainen    041-313 2243 
Taloudenhoitaja Tarja Kaipainen    050-340 5886 
Tiedottaja Maarit Piepponen    044-231 2042 
 

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 2022 
 
SAVONLINNAN KAUPUNKI    Olavinkatu 27 B 3. krs 
 

 Ilkka Kemppainen pääluottamusmies  044-417 4817 
 Outi Kuikka  varapääluottamusmies 050-582 4628 
 Pirjo Juuti  työsuojeluvaltuutettu 044-417 4063 

 
Koulunkäynninohjaajat 

 Petri Pääkkönen luottamusmies  044-417 4480 
Varhaiskasvatus, lastenhoitajat/perhepäivähoito 

 Mirva Mikkonen luottamusmies  044-417 4260 
Ruoka- ja siivouspalvelut 

 Maarit Kokkonen luottamusmies  044-417 4739 
Toimisto     Ei luottamusmiesvalintaa 
Tuntipalkkaiset    Ei luottamusmiesvalintaa 
  
ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 Esko Hakkarainen pääluottamusmies  044-417 3088 
 Virpi Torkkeli  varapääluottamusmies 050-533 2401 
 Pekka Kilpeläinen työsuojeluvaltuutettu 044 417 3021 

 
PALVELUTALO HOPEARANTA OY Ei luottamusmiesvalintaa 
 
PURUVEDEN PALVELUTALO, KERIMÄKI 

 Satu Viro      050-590 0616 
 
ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, AmmattiopistoSAMIedu 

 Jarmo Kankkunen  pääluottamusmies  044-550 6210 
 Ahti Putkonen varapääluottamusmies 044-550 6649 
 Petri Ikonen  työsuojeluvaltuutettu 044-550 6410 

 
ENONKOSKEN KUNTA 

 Tiia Virtanen  pääluottamusmies  040-577 0074 
 Minna Heiskanen varapääluottamusmies 044-345 3035 

  
SAVONLINNAN TOIMINTAKESKUS RY.  PIRTTI –TOIMINTA 

 Jouko Immonen luottamusmies  044- 349 2084 
  
SAVUT OY 

 Teemu Immonen pääluottamusmies  050-559 4902 
  
SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO Oy 

 Ilkka Kokko  yhteyshenkilö  015-256 175 
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Koulutus ja tapahtumat 
 

Kursseista ja tapahtumista tietoa löytyy osoitteista: 
https://www.jhl.fi/koulutus/koulutuskalenteri/ ja https://www.jhl.fi/tapahtumakalenteri/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäsenen omavastuu 30 €. Avecin osuus 80 € (sis. ruokailun 45 € ja lipun 35€). 
 
Sitovat ilmoitautumiset yhdistyksen sähköpostiin sjhl.567@gmail.com  
30.10.2022 mennessä. 
 
Maksu yhdistyksen FI77 5651 1320 0299 51 tilille 1.11.2022 mennessä. 
 
Kerrothan ilmoittautumisen yhdeydessä maksajan tiedot (nimi + jäsennro) sekä 
mahdollisen avecin nimen. 
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Voimaa jäsenyydestä 

 
Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa. JHL neuvottelee, jotta sen jäsenis-
tön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelä-
mässä. Jäsenenä saat myös monia jäsenetuja käyttöösi. 
 

Luottamusmies ja JHL auttavat 
 
Jos työpaikalla ns. sukset menevät ristiin ja tulee ongelmia, luottamusmiehet ja JHL:n hen-
kilökunta auttavat selvittämään hankalia tilanteita. Liittoon kuulumaton hoitaa asiansa itse, 
samoin kuin pelkkään työttömyyskassaan kuuluva. JHL:n jäsenenä sinulla on tarvittaessa 
myös mahdollisuus oikeusapuun ja lakkoavustukseen. 
 

Koulutus on iso etu 
 
Hyödynnä opintopolut luottamustehtäviin, yhdistystoimintaan ja ammattitaidon kasvattami-
seen. Nauti myös virkistävistä harrastekursseista - maksutta. 
 

Vähennyskelpoinen jäsenmaksu 
 
Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. JHL:ssä jäsenmaksu on 1 % bruttopalkasta. 
 

Jäsenvakuutus 
 
JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Kollektiivinen jäsenva-
kuutus sisältää matkustajavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. 
Liiton järjestötehtävissä ja tilaisuuksissa JHL:n jäsenet ovat vakuutettuna Liittoturvavakuu-
tuksessa. Jäsensivuilla on lisää tietoa vakuutuksesta. 
 

Motiivi-lehti 
 
JHL:n jäsen saa kotiinsa Motiivi-lehden. Lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa. 
 

JHL-SHOP 
 
JHL:n jäsen voi ostaa jäsentuotteita JHL-SHOPista edulliseen hintaan.  
 

Lomaetuja ja alennuksia 
 
JHL:n jäsenillä on mahdollisuus lomailla edullisesti liiton omissa lomapaikoissa.  
Lisäksi jäsenet saavat runsaasti alennuksia ja etuja mm. hotellihinnoista ja laivamatkoista, 
bensiinistä ja dieselistä ja vakuutuksista. 
 
 
 
Katso kaikki liiton jäsenedut:  www.jhl.fi 
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Savonlinnan seudun JHL ry 567 jäsenedut 2022 
 

KULTTUURI 

Savonlinnan oopperajuhlat Oy 
Savonlinnasali (viihdekonsertit, teatteriesitykset) 
Olavinlinnan viihdekonsertit (järjestäjätahot vaihtelevat) 
Luola Evenst, Punkaharju (konsertit ym. tapahtumat) 
Maksettua kuittia vastaan palautetaan jäsenen tilille 6 € / lippu. 
 
Elokuvateatteri Killa, Punkaharjuntie 3 
Elokuvateatteri Kuvalinna, Olavinkatu 13 

Maksettua kuittia vastaan palautetaan jäsenen tilille 2,50 € / lippu. 
  
Teatterimylly ry 

Lippuetu 4,50 € /käyntikerta. 
  

Kuitit ja liput toimitettava taloudenhoitajalle vuosittain 31.1. mennessä. 
  

HOITOLAITOKSET 

Coronaria Savonlinnan Fysiokulma Oy, Olavinkatu 60 
7 % alennus fysioterapiasta ja hieronnasta 
10 % alennus varastotuotteista 

  
Oral Hammaslääkärit Oyj, Savonlinnan toimipiste 

5 % alennus yleishammashoidosta 
Alennus ei koske erikoishammaslääkärin suorittamaa hoitoa eikä esteettistä hammashoitoa. 
Alennus myöskään koske laboratoriokuluja tai muita erillisveloitettavia kuluja. 

  
Onnellinenhymy Oy, Aino Ackten puistotie 2 A 1 

10 % alennus hammashoidoista. 
  

ERIKOISLIIKKEET 

Kulta-Center, Olavinkatu 53 
15 % alennus: Kalevala tuotteet, sveitsiläiset kellot, Tissot ja Certina 
20 % alennus normaalihintaisista tuotteista 
Alennukset eivät koske Pandora ja Tommy Hillfiger -tuotteita, kulta- ja kellosepän töitä tai 
korjauksia, älykelloja eikä ostaessasi lahjakorttia. 

  
Maitolaituri Kahvila ja Puoti, Enonkoskentie 11 T 

10 % alennus puodin tuotteista (pois lukien myyntitilituotteet) ja lounaasta 
  
Korpi Enonkoski 

10 % alennus A la carte -listan annoksista sekä majoituksen listahinnoista 
  
Korpi Savonlinna 

10 % alennus erikoiskahveista ja suolaisista kahvileivistä 
  
Kukka- ja sekatavarapuoti Enonkosken Kodinhelmi Oy, Enonkoskentie 7 T 

10 % alennus normaalihintaisista Kodinhelmen tuotteista (ei koske tilaustöitä, Postia, Matka-
huoltoa, kalastuslupia, kirpputori- eikä myyntitilituotteita). 

  
Marttiina K, Kerimäki 

10 % alennus normaalihintaisista tuotteista 
  
Kukka ja Sidonta Villiruusu, Laitaatsillan ABC 

10 % alennus leikko- ja ruukkukukista ja lahjatavaroista (ei tilatuista kukkasidontatuotteista) 
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LIIKUNTA 

Savonlinnan kaupungin kuntosalit (Kerimäki, Savonranta, Punkaharju 
Savonlinnan kaupungin uimahalli, Uimahallinkatu 2 
Savonlinnan kaupungin liikuntahalli (OKL), Heikinpohjantie 33 
Enonkosken kuntosali 
KuntoGym Oy, Pappilankatu 3 
Kristalli Sport, Olavinkatu 54 
EasyFit, Tulliportinkatu 1 – 5 
Keilahalli, Olavinkatu 15 ja Punkaharju 
Tanhuvaara, Moinsalmentie 1042 
Kruunupuisto, Vaahersalontie 44 
Uinti, hydrobic tai kuntosalit: etu 2,50 € / käyntikerta 
Savonlinnan tennis- ja squashkeskus Pomppu Oy, etu 2 € / käyntikerta 
  
Kulma Sport, Nojanmaa (sulkapallo, salibandy, kuntosali) etu 2 € / käyntikerta 
  
Activity Maker, Olavinkatu 44 

10 % alennus aktiviteettien hinnoista 
  
Telluntupa, kahvi, tee tai mehu ja pulla 2,50 € / käyntikerta 
Tervastupa Naistenlahti / Olavin retkeilijät ry, kahvi, tee, mehu ja pulla 2 € / käyntikerta 
  
Savonlinnan kuntosaliyritysten ja uimahallin sekä Enonkosken kuntosalin tarjoamista vuosikorteista 
yhdistys maksaa 45 € / vuosi tai 5 € / kk 
  
Edut koskevat vain jäseniä henkilökohtaisesti. Vahvista jäsenyytesi jäsenkorttia näyttämällä ja tarvit-
taessa kuittaamisella. Muista myös liiton tarjoamat jäsenedut: www.jhl.fi. Yhdistyksen, kuittia tai lip-
pua vastaan maksamiin etuihin on liitettävä nimi, jäsennumero sekä tilinumero FI-muodossa.  

 

Omien tietojen muokkaus internetissä 

OmaJHL on liiton sähköinen asiointikanava jäsenille. Palvelussa voit 
päivittää yhteystietosi, ammattinimikkeesi ja työsuhdetietosi. Voit 
myös maksaa jäsenmaksusi tai ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta. OmaJHL:n kautta pää-
set myös jäsen- ja aktiivisivuille. Jäsenpalvelu 24h on poistunut käytöstä, omaJHL korvaa 
sen. Uuden palvelun myötä vanhat käyttäjätunnukset ja salasanat eivät omaJHL:ään käy. 

Kun kirjaudut omaJHL:ään ensimmäisen kerran 

OmaJHL on korvannut Jäsenpalvelu 24h:n. Uuden palvelun myötä vanhat käyttäjätunnuk-
set ja salasanat eivät palveluun käy, vaan tilalle on luotava uudet tunnukset. 

Jotta voit kirjautua omaJHL:ään, sinulla pitää olla voimassa oleva sähköpostiosoite tai mat-
kapuhelinnumero. Osoitteen tai numeron pitää olla myös jäsenrekisterissä jäsentiedoissasi. 

 

 Linkki OmaJHL kirjautumiseen: https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/  
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MOBIILIJÄSENKORTTI! 
 

 
 
JHL:n mobiilikortti sisältää myös vakuutusyhtiö Turvan matkustajavakuutuksen.  

Mobiilijäsenkortti kuten perinteinen muovinenkin jäsenkortti ovat voimassa vuo-
sina 2022 – 2024. 

Mobiilikortin voit tilata joko omaJHL:n tai yhteydenottolomakkeen kautta. 

 

Näin lataat JHL:n mobiilijäsenkortin 
 
Linkki sivustolle: https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/jasenkortti/mobiilijasenkortti/  

1. Klikkaa saamassasi viestissä olevaa linkkiä. Linkki lataa MagMa Lompakko –nimisen so-
velluksen, jossa JHL:n mobiilijäsenkortti on. 

2. Ensimmäisellä kerralla avatessasi MagMa Lompakon sinun tulee rekisteröityä palvelun 
käyttäjäksi. Luo itsellesi tunnus ja salasana. 

3. Voit poistaa vanhan Lompakko -sovelluksen puhelimestasi, jos et enää tarvitse sitä. 

JHL:n jäsenkortti latautuu automaattisesti, kun olet rekisteröitynyt MagMa Lompakko -
sovellukseen. Myös Vakuutusyhtiö Turvan matkustajavakuutuskortti näkyy sovelluk-
sessa. Vakuutusyhtiön kortin näet klikkaamalla jäsenkortin kuvaa. 

JHL:n mobiilikorttiin lähetetään tietoja jäseneduista ja -tarjouksista. 
 
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta toimia sähköisten järjestelmien välityksellä, voit käyttää 
myös Ilmoitus jäsenasiainhoitajalle tai ottaa yhteyttä suoraan jäsenasiainhoitaja Mira Iha-
laiseen. ihalainenmira@gmail.com . 
 

Näillä perustein olet oikeutettu jäsenmaksuista vapautumiseen:  
 
1. Palkkatuloa ja siihen rinnastettavaa tuloa vailla oleva jäsenyhdistyksen jäsen on vapautettu 
jäsenmaksuista ollessaan  

a. eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutustuella tai –rahalla,  
b. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla,  
c. sairauslomalla,  
d. opiskelemassa,  
e. suorittaessaan asevelvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalvelusta  
f. työttömänä ja vailla oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansio- sidonnaiseen etuu-
teen.  

 
2. Päätoimisesti opiskeleva jäsen on vapautettu jäsenmaksuista.  
 
3. Jäsenen, joka haluaa edellä mainituin perustein vapautuksen jäsenmaksuista, tulee ilmoit-
taa siitä liitolle/jäsenyhdistykselle.  
 
4. Tarkemmat tulkinnat jäsenmaksuista vapautumiseen tekee liiton hallitus.   
 
Pidäthän omat tietosi ajan tasalla! 
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Omia tietojasi pääset muokkamaan sähköisesti JHL:n verkkosivuilla. Verkon kautta pääset 
myös työttömyyskassan palveluihin. 
 
Kirjautuminen JHL:n jäsensivuille, jäsenpalveluihin ja työttömyyskassan palveluihin: Käyttäjä-
tunnus on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Salasana: Kirjautuessasi palveluihin 
ensimmäistä kertaa, salasana on henkilötunnuksesi (esim. 140662-123A). 
 
 

 
 
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä, ilmoitathan muuttuneista yh-
teystiedoistasi/ muuttuneesta tilanteestasi välittömästi jäsenasiainhoitaja Mira Ihalaiselle, iha-
lainenmira@gmail.com / puh. 041 313 2243. Puhelimitse jäsenasiainhoitaja on tavoitettavissa 
arkisin ilta-aikaan kello 18-20. Voit myös käyttää ilmoittamiseen oheista lomaketta, jonka posti-
tusmaksu on maksettu puolestasi: 
 
 
 
 
 

  



12 
 

  

Ilmoitus jäsenasianhoitajalle 
 
Jäsenhuoltoon ja jäsenyyteen liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti oman yhdistyksen kautta. Ilmoita tällä lomak-
keella nimen, osoitteen tai ammattinimikkeen muutokset sekä tiedot jäsenmaksuvapautusta varten. Palautus Yhtey-
denotot sähköpostilla ihalainenmira@gmail.com tai puhelimitse 041 313 2243 
 
Tiedot voi ilmoittaa myös suoraan jäsenpalveluun https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/  

Liitosta eroaminen tulee tehdä henkilökohtaisesti joko verkon kautta tai lähettämällä kirjallisen eroilmoituksen Helsin-

kiin. 

 

 
Nimi_______________________________________________________________________  

Syntymäaika _______________________________________________________________ 

Osoite_____________________________________________________________________ 

Puhelin oma________________________________________________________________   

Puhelin työ _________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite______________________________________ @  ____________________ 

Ammattinimike ______________________________________________________________   

Työpaikka __________________________________________________________________ 

 
 
Jäsenmaksuvapautusta voi anoa, jos on vailla ansiotuloja.  
Ilmoita aina myös päättymisajankohta: 
 
Asevelvollisuus / siviilipalvelu         ____/____20___  -  ____/____20___ 

Hoitovapaa / kotihoidontuki         ____/____20___  -  ____/____20___ 

Kelan koulutustuki           ____/____20___  -  ____/____20___ 

Kuntoutustuki tai -raha           ____/____20___  -  ____/____20___ 

Opiskelu            ____/____20___  -  ____/____20___ 

Sairausloma (palkaton)           ____/____20___  -  ____/____20___ 

Työttömyys (kelan työttömyyspr)    ____/____20___  -  ____/____20___ 

Äitiys- / isyys-/ vanhempainloma     ____/____20___  -  ____/____20___ 

 
 
 
                Lisätietoja:  _______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Palautus: Savonlinnan Seudun JHL 567, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 
 


