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MAALISKUU TUO KEVÄÄN SANOMAN                                 
 
 
Alkuvuosi on ollut edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan osalta vauhdikas mo-
nella tavalla.  Mediasta olemme saaneet seurata enemmän tai vähemmän tiukkoja 
neuvotteluja eri alojen työehtosopimuksista. Julkisella sektorilla on monella alalla 
päästy neuvottelujen osalta jo maaliin, vaan valtio on antanut odottaa ratkaisua. 
Sen eteen tehdään työtä, että maaliskuun ja kevään sanoma tulisi olemaan asetet-
tujen tavoitteiden mukainen neuvotteluratkaisu.  
 
Valtion virkaehtosopimusten voimassaolo päättyi 31.1.2010.  Työntekijöiden ja virkamiesten palvelussuhteen 
ehtoihin sovelletaan kuitenkin edelleen jälkivaikutuksen perusteella vanhoja sopimuksia niin kauan kuin neu-
vottelut uusista sopimuksista jatkuvat.  
 
Talousnäkymien epävarmuudesta johtuen teksti- ja laatuasiat ovat nousseet neuvottelujen kärkiteemoiksi. Os-
tovoiman turvaamiseksi tarvitaan luonnollisesti myös palkankorotuksia, mutta samantasoisiin korotuksiin 
kuin edellisellä kierroksella ei taloustilanteesta johtuen nyt päästä. Oman alamme tarkentavat virkaehtosopi-
mukset ja muut erilliskysymykset käydään läpi sen jälkeen kun valtion yleinen sopimusratkaisu on saatu ai-
kaiseksi. Parhaiten neuvottelutilannetta pääsee seuraamaan liiton nettisivujen kautta, missä julkaistaan neu-
vottelujen tilannekatsauksia niiden etenemisen myötä.   
 
Tammikuun lopussa kävimme oikeusministeriön kanssa neuvottelut samapalkkaerän (0,21 %) käytöstä. Erä 
on tarkoitettu käytettäväksi miesten ja naisten välisen palkkauksellisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Oman 
sopimuksemme osalta kyseinen erä kohdennettiin siten, että sopimuksessamme olevien kahden kokemusosan 
saaminen aikaistuu vuodella (7 ja 14 vuotta) ja tehtäväkohtaisiin palkkoihin tulee kaikilla pieni korotus 1.2 
lähtien.  
 
Vuoden alusta olemme saaneet toimia uuden hallintoviraston ja valtakunnanvoudin alaisuudessa. Päivittäises-
sä viranhoidossa hallinnon uudistus ei ole juuri näkynyt, mutta hyvä asia on, että ulosoton operatiivisen ohja-
uksen vähäiset resurssit on koottu yhteen toiminnan tehostamiseksi. Uudistuksella on hyvät mahdollisuudet 
edistää myös henkilöjärjestöjen ja hallinnon yhteistoimintaa ulosottotoimen kehittämiseksi.  
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tänä vuonna liiton talvipäivien yhteydessä Peurungassa 21.3.2010. Mikäli 
tuloksia neuvotteluissa virkaehtosopimusten osalta on tuohon mennessä saavutettu, tulemme esittelemään nii-
tä kevätkokouksessa. Liiton talvipäiville on järjestetty viikonlopun ajaksi runsaasti vapaa-ajan ohjelmaa ta-
voitteena rento yhdessäolo hyvässä seurassa. Tervetuloa kevätkokoukseen ja talvipäiville viettämään iloista 
talvista viikonloppua Peurunkaan. 
 

 
 
Harri Lepolahti 
puheenjohtaja 
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KOKOUSKUTSU 
 
 
SUOMEN KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN YHDISTYKSEN  
 
KEVÄTKOKOUS  2010 
 
 
Aika 21.3.2010 sunnuntai kello 10:00 
 
Paikka Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85, 41340 Laukaa     
 
Asiat Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat 
 
 
 Pyydämme majoituksen tarvitsijoita ottamaan yhteyttä 
 Jaana Isosaareen e-mail jaana.isosaari@oikeus.fi 
   
 Liiton talvipäivät järjestetään Peurungassa samana viikonloppuna.  
 Tiedossa on paljon mukavaa ja hyödyllistä vapaa-ajan ohjelmaa (kts. ohjelma 
 liiton sivuilta jhl.fi) 
  
 Yhdistys tarjoaa buffet-ruokailun lauantaina 20.3.2010 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
  
 Aika  20.03.2010 lauantai klo 10.00 
 
 Paikka   Kylpylähotelli Peurunka     
 
 Läsnä Hallitus ja luottamusmiehet 
   
 
 
  
  TERVETULOA  !!! 
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Puheenjohtaja Harri Lepolahti  

Helsinki 
010 362 2674 050 3667 904 

 
 
HALLITUS 

   

Vara- 
puheenjohtaja 

Tarja Laaksonen 
Turku 

010 362 6404 050 5175 704 

Sihteeri Seija Mustajärvi 
Kokkola/Kaustinen 

010 362 6382    040 5117 259 

Taloudenhoitaja Jaana Isosaari 
Jyväskylä 

010 362 6774 050 3003 929 

Tiedotus- ja 
opintosihteeri 

Pekka Ruusula 
Helsinki 

010 362 2820 050 5599 420 

JÄSENET Juha Aarnio 
Helsinki 

010 362 2836  050 5599 436 
 

 Kaisa Metsäportti  
Lahti 

010 362 4053 050 3217 236 

 Sirpa Myllyoja 
Oulu 

010 362 9114 050 5018 156 

 Harri Finnilä 
Jalasjärvi 

010 362 5971 050 3096 744 

 Taina Hiljanen 
Huittinen 

010 362 5562 
 

050 5475 023 

 Timo Heinonen 
Riihimäki 

010 362 3370 050 5442 812 

 
VARAJÄSEN 

  
 

 

 Asser Kuosmanen 
Helsinki 

010 362 2877 050 5599 477 

 Kirsi-Marja Sjögren 
Pori 

010 362 6653 050 5112 863  

 Kimmo Koskinen 
Helsinki 

010 362 2600 050 3667 908  

TILIN- 
TARKASTA- 
JAT 

Satu Heikkilä 
Jyväskylä 
Hannu Virkkala 
Raahe 

010 362 6744 
 
010 362 8151 

050 3648 117 
 
040 5437 504 
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Pääluottamus- 
mies / OM 
                     
                   

Jarmo Savela 
Lohja 

010 362 3061 
fax 010 362 3069 

040 766 00 97 

 
Helsingin 
ulosottovirasto 

Juha Aarnio 
 

010 362 2836 050 559 9436 

                    vara Ilkka Hiittensuo 010 362 2600 
 

050 559 9439 

Uusimaa 
ent.läänin alue 

Kaisa Metsäportti 
Orimattila 

010 362 4053 050 321 7236 

                     vara Jorma Tiainen 
Vantaa 

010 362 1348 050 551 2848 

Turun ja Porin 
alue 

Tarja Laaksonen  
Turku 

010 362 6404 050 517 5704 

                     vara  Taina Hiljanen 
Huittinen 

010 362 5562 050 547 5023 

Häme-
Pirkanmaa 

Mika Helldan  
Nokia 

010 362 3848 050 345 2232 

                      vara Timo Heinonen  
Riihimäki 

010 362 3382 050 5442 812 

Vaasa ja Keski-
Suomi 

Jyrki Kotanen 
Jämsä 

010 362 5685 040 569 1419 

                      vara  Harri Finnilä 
Jalasjärvi 

010 362 5971 050 309 6744 

Kymi Mikko Rilasti  
Kotka 

010 362 4346 050 363 2792 

                      vara  Pia Stark 
Kotka 

010 362 4363  

Itä-Suomen lääni 
 

Raimo Tikkanen 
Kuopio 

010 362 7926 050 350 9937 

                      vara Irma Paasi 
Varkaus 

010 362 7353 044 542 4852 

Oulun ja Lapin 
lääni 

Sirpa Myllyoja  
Oulu 

010 362 9114  040 501 8156 

                      vara Eeva Jokikokko  
Oulu 

010 362 9131 040 501 8157 

 
 
 
 
 SUY - EDUNVALVONTAA VUODESTA 1929 
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     81. toimintavuosi  
TOIMINTASUUNNITELMA 2010   
 
 
 
YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOISTUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat henkilöt yhdis- 
tyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organi-
saatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. 
Myös jäsenistön ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia pyritään edistämään. 
Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn. 
 
 
YHDISTYKSEN ARVOT 
 
Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana edunval-
vonnan asiantuntijana yhdistys toimii määrätietoisesti demokraattisesti asetettujen sopimustavoitteiden 
saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen perusar-
voiksi on nimetty luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa 
yhteistyötä myös muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa. 
 
 
PAINOPISTEALUEET 
 
Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta: 
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja yhdistystoiminta 4. Jäsenpalvelut 
 
 
1. SOPIMUSTOIMINTA 
 
Virkaehtosopimukset 
Syksyllä 2007 sovittu valtion virkaehtosopimus  on voimassa 1.10.2007 - 31.01.2010. Sopimuskauden 
kokonaiskustannusvaikutus on 11,7 %. Kihlakunnanulosottomiesten uusi palkkausjärjestelmä otettiin 
käyttöön vuoden 2008 alusta.  Vuoden 2010 aikana yhdistyksen tehtävänä on uusien virkaehtosopimusten 
aikaansaaminen ja valvoa sopimusten oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista to-
teuttamista. 
 
Työyhteisössä vaikuttaminen  
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa hoi-
tavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehti-
vat jäsenten edunvalvonnasta työyhteisöissä paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuoti-
nen (2010 - 2011).  
 
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että vuoden 2008 alusta toteutuneen organisaatiomuutoksen johdosta 
nykyisissä ulosottopiireissä yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asianmukaisesti järjestetty. Näiden 
edustajien kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä jaksamiseensa ja työhy-
vinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-komitean jäsenille työnanta-
jan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsenten kouluttau-
tumista. 
 



6 7

 
 
 
 
2. TYÖNANTAJA-ASIAT 
 
Vuoden 2008 alusta ulosottokaaren astuessa voimaan toteutui myös ulosoton organisaatiomuutos. 
Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottopiiriin. Ulosottotoimen valtakunnallisista hankkeista, hallintovi-
raston perustaminen on edennyt ja uusi valtakunnanvoudinvirasto aloittaa työnsä vuoden 2010 alusta. 
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että uuden ulosoton hallintoviraston yhteyteen perustetaan yhteis-
toimintaelin, joka käsittelee koko ulosottolaitosta koskevia hankkeita. Erikoisperintäorganisaation laajen-
taminen on jäänyt toistaiseksi toteuttamatta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan, että erikoisperintä laajenee 
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kattamaan koko maan. Yhdistys seuraa aktiivisesti myös muiden 
uusien  hankkeiden etenemistä ja on mukana kehittämistyössä.  
 
 
3. LIITTO-/JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnonalojen edunval-
vonta toteutetaan liitossa omana toimintanaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen ja hä-
nen tehtävänään on vaikuttaa liitossa siten, että valtiosektorin ja yhdistyksen jäsenistön edut tulevat huo-
mioon otetuksi. Yhdistys tekee liitolle edunvalvontaa ja järjestötoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä.  
 
JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti; liitolla on 14 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen jäsenet 
voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 
2010 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään palvelujen saa-
tavuutta. 
 
Vuoden 2010 aikana yhdistys tulee selvittämään jäsenistön edunvalvonnan kehittämistarpeita. Tavoittee- 
na on entistä yhtenäisempi ja kattavampi kihlakunnanulosottomiesten edunvalvonta. Tarkasteluun otetaan 
rakenteelliset ja toiminnalliset vaihtoehdot, jotka parantavat edunvalvontaedellytyksiä ja vahvistavat jär-
jestöllistä asemaa. 
 
 
Kokoustoiminta 
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen yh-
teydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiehille opintopäivä. 
Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 21.3.2010 Jyväskylässä ja 
syyskokous 21.11.2010 Helsingissä.  
 
Aluekokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa 
tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle. 
 
Tiedotus ja viestintä 
Viestintään yhdistys käyttää sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. Jäsentiedote lähetetään 
kuukausittain jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja ker-
rotaan ajankohtaisista asioista. Karhuset-lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja postitetaan jä-
senille kotiosoitteeseen. Yhdistys on uusinut kotisivunsa ja niiden kehittämistä jatketaan vuoden 2010 
aikana. 
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4. JÄSENPALVELUT 

 
Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös täytän-
töönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuk-
sen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi. 
 
Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti luot-
tamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön 
huomioiminen. Vahva luottamusmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä.  
  
Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja. Yhdistys 
tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulutukseen. Yhdistys pyrkii jatkamaan Mäntyharjun 
mökin vuokraamista edelleen jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat myös jäsenistön 
käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta. 
 
 
 
 
TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 
 
 
Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2010 - 2011 valitulla hallituksella 
ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu on puheenjoh-
tajalla ja tiedotussihteerillä, Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa opintosihteeri. Hallitus 
muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Luottamusmiesten 
vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja jäsenhuolto. 
 
 
 
 
 
 
13.11.2009  
 
SUY Hallitus 
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VANHAT KARHUT RY

www.ulosotto.fi

Yhdistys perustettu vuonna 2006, rekisterinumero 194.717, kotipaikka Tampere

Toiminnan tarkoitus Eläkeläisten virkistystoiminta ja sitä toteutetaan yhdessä 

SUY:n kanssa, joka on tukenut vuosittain yhdistyksen 

toimintaa.  Yhdistys käyttää JHL:n jäsenpalveluja, esim. liiton 

lomapaikkoja ja jäsenille postitetaan SUY:n Karhuset-lehti.

Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka on toiminut 

avustavan ulosottomiehen (kihlakunnanulosottomiehen) virassa 

Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksessä on mukana osa-aikaeläkeläisiä ja myös lähivuosina

eläkkeelle siirtyviä kannatusjäseniä. Vuonna 2009 jäseniä oli 60.

Jäsenmaksu Vanhat Karhut ry 10,00  € 2010, tili 168230-10014, viite 3010

Jäsenyys liitossa ja siten jäsenedut jatkuvat eläkkeellä maksamalla

liiton minimijäsenmaksun 5,00 euroa/kk.

Lisätietoja liiton jäsenyksikkö ma-to klo 9-15, puh. 0107703430 

Vuoden 2009 toimintaa SUY:n kevätkokouksen yhteydessä oli teatteriesitys ja 

jäsenet osallistuivat 14.11.2009 SUY:n 80-vuotisjuhlaan, jonka 

järjestelyihin tamperelaiset Vanhojen Karhujen jäsenet osallistuivat.  

(ks juhlista www.ulosotto.fi). Paikalla oli n. 30 jäsentä.

Vuosikokous 15.11.2009 Tampereella valittu hallitus:

puheenjohtaja Mauno Laaninen, puh. 045 1133272

varapuheenjohtaja Risto Hakala, puh. 040 5629750

jäsen- ja talousasiat Liisa Lehtola, puh. 050 5013939

sihteeri Terttu Sandelin puh 044 5113937

Vuoden 2010 toimintaa

Toukokuussa järjestetään Tallinnan matka, josta puheenjohtaja

tiedottaa jäsenkirjeellä..

JHL:n Talvipäivät ovat 20-21.3. Laukaassa

Sääntömääräinen vuosikokous marraskuussa Helsingissä 

samanaikaisesti SUY:n ulosottomiespäivien kanssa.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoita sähköpostiosoitteesi terttu.sandelin@gmail.com

Tervetuloa maaliskuussa talviseen Keski-Suomeen !

Ohjelma Motiivi1/2010 tai www.jhl.fi
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Suomen kihlakunnanulosottomiestenyhdistys r.y. 
  
KESÄMÖKKITIEDOTE  
 
KESÄLOMA LÄHESTYY 
 
Yhdistyksemme vuokraa kesämökin Mäntyharjulta kesäkaudeksi 2010.Mökki vuokrataan 
edelleen yhdistyksemme jäsenille omakustannushintaan. 
 
MISSÄ?  Mäntyharjun kunnassa, Helsingistä n. 200 Mikkeliin päin, Pyhäveden 
  rannalla   (Selänniemi),Mäntyharjun keskustaan on matkaa maitse 6 km 
  ja vesitse 3 km. 
 
MILLAINEN? Huvila on lautarakenteinen ja sijaitsee rauhallisessa ympäristössä omalla  
  niemellä, erillinen rantasauna, kaksi laituria, ulko-wc, sähköt ja vene. 
  Kaivoa ei ole, joten juomaveden joutuu hakemaan muualta. Mäntyharjun 
  keskustassa olevissa kaupoissa on vesipisteet. Päärakennuksen huoneala on 
                                           88 m,käsittäen yhden erillisen makuuhuoneen( 2 vuodepaikkaa),makuuso
  pet 8:lle henkilölle, sekä keittiön ja olo/takkahuoneen,jossa myös makuusi
  jat 4:lle. Irtopatterit ja takka, sekä makuutilan kamina toimivat lämmön läh
  teenä.    
 
VUOKRA-AIKA JA VARAUKSET 
 
  Yhdistyksen jäsenet voivat varata kesäpaikan viikoksi tai mahdollisesti 
                                            pidemmäksikin aikaa Varauksia voi tehdä ajalle 4.6 - 13.8.2010.Vuokra- 
                                            aika on perjantaista klo 15.00 seuraavaan perjantaihin klo 15.00. Poik- 
                                            keuksen aiheuttaa juhannusta edeltävä viikko- eli viikko 25., joka päät- 
                                            tyy torstaina 24.6.2010 klo 15.00, sekä viikko 26 joka alkaa torstaina 
                                            24.6.2010 klo 15.00 (juhannuksen aika sisältyy tähän viikkoon). 
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SUY ry 
 
 
 
 
KESÄPAIKAN VARAUSLOMAKE 2010 
 
Jäsenen nimi __________________________________ 
 
Kotiosoite    ___________________________________ 
 
Postitoimipaikka    ______________________________ 
 
Puhelin työ   ____________   koti  ______________ gsm ________________ 
 
Haluamasi vuokra-aika ( perjantai-perjantai), paitsi juhannusta edeltävä viikko,joka 
päättyy torstaina 24.6. ja juhannuksen sisältävä viikko , joka alkaa torstaina 24.6. 
 
1. sijainen vuokra-aika   ________/__________ - __________/_________ 
2. sijainen vuokra-aika   ________/__________ - __________/_________ 
3. sijainen vuokra-aika   ________/__________ - __________/_________ 
 
 
Allekirjoitus  __________________________ 
 
LISÄTIETOJA        Mauno Laaninen      045 1133272 
 
Palautus  22.3.2010 mennessä osoitteella tai sähköpostilla   
mauno.laaninen@kolumbus.fi 
 
 
 
Mauno Laaninen 
Katrillipolku 7 D    
04420 Järvenpää 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
Hinnat viikko  23-24 ajalla 4.6 - 18.6   300,- 
                         25      ajalla 18.6 - 24.6    250,-  

                         26      ajalla 24.6 - 2.7      330,- 
                         27-30 ajalla 2.7 - 30.7    305,- 
                         31-33 ajalla 30.7-13.8    300,- 
  



12

SUY ry on kihlakunnanulosottomiesten oma
                 ammattijärjestö

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seuraavat edut:
          

tarkentava virkaehtosopimus
osaava luottamusmies tukenasi
jäsenlehti Karhuset
omat kotisivut www.ulosotto.fi
jäsenistölle vuokrattu kesäpaikka Mäntyharjulla
kihlakunnanulosottomiesten opintopäivä
säännölliset aluekokoukset
Nordean tarjouksia

Yhdistyksemme kuuluu  Julkisten ja hyvinvointialojen 
ammattiliittoon. JHL:n kautta jäsenet saavat:

koulutuspalveluja
työttömyyskassan palvelut
jäsenlehden, taskukalenterin ja lehtiedun 
ammatillisen vastuuvakuutuksen 
tapaturmavakuutuksen  
matkustajavakuutuksen
alennusta polttoaineesta, pankkipalveluista, 
matkoista, majoituspalveluista  ym.
liiton lomapaikat 
lomatukea ja lomatarjouksia
ja paljon muuta, mistä lisätietoa osoitteessa
www.jhl.fi

      

  JÄSENYYS KANNATTAA AINA
www.ulosotto.fi


