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Tervehdys puheenjohtajalta! 
 

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on yhdistyksen hallitukset hyväksyneet 
yhteisymmärrysasiakirjan. Asiakirja ei ole sopimus vaan se on yhdistysten 
yhteinen tahdonilmaus HVA-yhdistyksen JHL 139 muodostamiseen liittyvistä 
asioista, linjauksista ja menettelytavoista. Yhdistyksemme käsitteli asiakirjan 
kokouksessaan 27.9.2022. Asiakirja tulee voimaan 1.10.2022 ja sitä 
noudatetaan 31.12.2023 asti. 
 
Siirtyvien jäsenien massasiirto tehdään 1.10.-31.11.2022 välisenä aikana. 
Vastaanottavina yhdistyksinä ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstö 
JHL ry os. 139 ja Pirkanmaan Voimia JHL ry os 250 (ruoka- ja 
puhtauspalvelut). Akaan JHL:stä jäseniä siirtyy noin 40 henkeä.  
 
Liiton toimesta Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyville jäsenille 
lähetetään kirje, jossa yhdistyssiirrosta ilmoitetaan. Jäsen voi halutessaan 
kieltää siirron, jolloin jäsen jää entisen kuntayhdistyksen jäseneksi. Jos jäsen 
haluaa jäädä edelleen Akaan JHL:n jäseneksi, on hyvä muistaa, ettei 
edunvalvontaa enää ole. Akaan pääluottamusmies ei voi hoitaa toisen 
työnantajan palveluksessa olevan työntekijän asioita. 
 
Tällä hetkellä ei vielä tiedetä voidaanko jäsenmaksuvaltakirjat siirtää suoraan 
kunnasta hyvinvointialueelle (tietoturvakysymys). Hyvinvointialueen 
palkanlaskennan hoitaa Monetra Pirkanmaa Oy. 
 
Vaikka yhdistyksemme jäsenet siirretään uusiin yhdistyksiin ennen vuoden 
vaihdetta, säilyy heillä kuitenkin tämän vuoden loppuun asti yhdistyksemme 
jäsenedut (teatterit, uimahallit, keilaus ja pikkujoulut) ja 
merkkipäivämuistaminen. 
 
Nyt onkin tärkeää, että jokainen jäsen käy päivittämässä yhteystietonsa 
OmaJHL:ssä. Liitto lähettää tekstiviestillä ja sähköpostilla ajantasaista tietoa. 
 
Akaa JHL:n yleinen syyskokous pidetään 14.11.2022 klo 18.00 Ravintola 
Kruuna&Klaavassa, Kurisjärventie 11. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mielessäsi on jokin mukava ja sopiva 
tapahtuma, jonka haluaisit järjestettäväksi. Mietitään yhdessä toteutusta.  
 

 
Toivottaa Jutta Kuitunen, puheenjohtaja 
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TARKISTA JA PÄIVITÄ TIETOSI OMAJHL:SSÄ! 
www.jhl.fi 

 
 

OmaJHL:ään tarvitaan oma käyttäjätunnus 
ja salasana – Jäsenpalvelu 24h:n tunnukset 
eivät enää käy. 

 
 
https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/ 
(OmaJHL ei toimi Internet Explorer –selaimella) 
 
 
OmaJHL:n tunnuksilla ilmoittaudutaan myös kursseille. 
Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulutuskalenterista.  
 
Liitto lähettää ajankohtaista tietoa asioista esim. 
sopimusneuvotteluista ja noin 10 kertaa vuodessa Pointti 
-jäsenkirjeen sekä Yhdistyskirjeitä.  
 
Päivittämällä tietosi varmistat tiedonsaannin nopeasti ja 
ajantasaisesti. 
 
Jos haluat saada ajankohtaista tietoa meidän oman 
yhdistyksen toiminnasta sekä liitosta ilmoita myös 
sähköpostiosoitteesi. 

 
Jäsenasianhoitaja: jutta.kuitunen@akaa.fi 
  

http://www.jhl.fi/
https://www.jhl.fi/2019/08/09/omajhlaan-tarvitaan-oma-kayttajatunnus-ja-salasana-jasenpalvelu-24hn-tunnukset-eivat-kay/
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KOKOUSKUTSU 

 

Akaan JHL ry:n syyskokous  
14.11.2022 klo 18.00  

Ravintola Kruuna & Klaava 
Kurisjärventie 11, Akaa 

 

Kokouksen alussa ruokailu 
 

Kokouksessa asialistalla sääntömääräiset asiat sekä 
- varapääluottamushenkilön valinta 

- hallituksen jäsenen valinta 
 

Ruokailijoiden määrän arvioimiseksi 
pyydämme ilmoittautumiset 10.11.2022 mennessä: 

 s-posti jutta.kuitunen@akaa.fi tai 
 puh. 040 335 3212 

 
Tervetuloa! 

 
 

 
 

www.akaanjhl.fi 
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PIKKUJOULURISTEILY 
12.11. – 13.11.2022 
BALTIC PRINCESS 

 
 

Akaan JHL järjestää 22h -pikkujouluristeilyn Turusta Kapellskäriin. 
Tähtiesiintyjänä laivalla on kotimaan kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Erin. 

 

 
 

Hinta jäsenille 30 euroa ja ilman jäsenkorttia 60 euroa.  
 

Hintaan sisältyy hytti (2-4 hlö), päivällinen ja aamiainen seisovasta 
pöydästä sekä bussikuljetukset. Risteilylle on varattu paikat 50 henkilölle. 

 
 

Lähdöt 12.11.2022: 
   Viialan Taksikopilta klo 15.00,  
Toijalan S-Marketilta klo 15.10,  

Tokmannin pysäkiltä (9-tie) klo 15.25 
  Urjalan Makeistukulta klo 15.40. 

 
Sitovat ilmoittautumiset (nimi ja syntymäaika) 21.10.2022 mennessä  

sähköpostilla paivi.lehmusvirta@edu.akaa.fi. 
 
 

Muista myös suorittaa 21.10.2022 mennessä maksu yhdistyksen tilille: 
Akaan Seudun OP FI 3054 7204 2005 9600 

 
 
 

www.akaanjhl.fi 
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Akaan JHL ry tarjoaa jäsenilleen virkistys- ja 
liikuntatoimintaa. Voit lukea vaihtoehdoista 

tarkemmin seuraavilta sivuilta. 
Edut ovat voimassa toistaiseksi. 

 
 

Lisätietoja voi kysellä puheenjohtajalta 
Jutta Kuitunen 

puh. 040 3353 212 
s-posti: jutta.kuitunen@akaa.fi 
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Viialan Teatteri  
 
Ohje lippujen varaamiseen: 
 

 Käyntikerrat 1 kerta/näytelmä 

 Siirry Viialan teatterin lippukauppaan käyttäen linkkiä: 
https://viialanteatteri.tapahtumiin.fi/fi/nc/cc/l/?c=JHL291021  

 Siirry lippuihin ja valitse esitys mihin haluat varata / ostaa lippuja 

 Valitse paikat katsomokartasta ja katsomokartan alta lippputyypit (valitse oikeat 
lipputyypit, valikossa myös JHL lippu). Lopuksi paina "Valitse paikat ja jatka) 

 Kirjoita JHL-lipun tietoihin jäsenen etu- ja sukunimi. Paina "Jatka eteenpäin" 

 Vahvista ja jatka eteenpäin 

 Täytä yhteystiedot 

 Valitse maksu ja toimitustapa. Huom! Mikäli sinulla on vain JHL-lippu 
ostoskorissa valitse "ei maksettavaa".  

  Mikäli sinulla on muita tuotteita korissa valitse haluamasi toimitustapa ja 
maksutapa. 
 
HUOM! Mikäli linkkikäyttäminen on haastavaa, voit kirjoittaa osto/alennuskoodi-
kohtaan; JHL291021 
 

Voit varata liput myös soittamalla puh. 0400 969 490. Muista kertoa olevasi Akaan 
JHL:n jäsen. Puhelimeen vastataan pääsääntöisesti iltapäivällä ja illalla. Lippujen 
lunastus tapahtuu jäsenkorttia vastaan teatterin lipunmyynnistä esitysiltana.  
Huomaa, että väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun 
 

Nyt ohjelmistossa: 
 
Patrick Hamilton 
KAASUVALO 
 
Kaasuvalo (Gas Light) on Patrick Hamiltonin 
tunnetuimpia tekstejä. Hyytäväksi trilleriksi 
kuvatussa tekstissä Bella Manningham 
taiteilee tunteidensa aallokossa: onko hän 
tulossa hulluksi ja miksi hänen miehensä 
Jack käyttäytyy kuin tuuliviiri syysmyrskyssä. 
Kodin kaasuvalot himmenevät ja kirkastuvat 
omia aikojaan ja ylimmästä kerroksesta 
tuntuu kuuluvan askeleita.   
 
Kaasuvalon on Viialan teatteriin ohjannut 
Arto Mantela. Ensi-ilta marraskuussa 2022 

 
Lue lisää mm. vaatesäilytyksestä ja väliaikatarjoiluista www.viialanteatteri.net 
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Toijalan näyttämö, teatteri ja 
kesäteatteri 
 
Ohje lippujen varaamiseen: 
  

 Käyntikerrat 1 kerran/näytelmä 

 Varaa lippusi teatterilta ajoissa, puh. 040 7443 517 

 Kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen 

 Näytä jäsenkorttia lippuluukulla 

 Väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun 
 
Ohjelmistossa nyt: 
 

 
 
Lisätietoja : https://www.toijalannayttamo.com/ 
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Urjalankylän kesäteatteri 
 
 
Ohje lippujen varaamiseen: 
  

 Näytä jäsenkorttia lippuluukulla ja kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen 

 Väliaikatarjoilut eivät kuulu lippuun 
 
Kesän 2023 tulevaa ohjelmistoa ei ole vielä julkaistu. 
Seuraa tulevia esityksiä teatterin sivuilta http://www.urjalankyla.fi/esitykset.htm 

 
 
 
 

Akaan Keilahalli 
 
Ohje varaamiseen:  
 

 Varattavissa 1 tunti/viikko. Varaukseen sisältyy myös keilakengät. 

 Varaa ratasi keilahallilta puh. 050 3437 526 

 Kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen ja näytä jäsenkorttia tiskillä 
 
 
Aukioloajat: 
 
Maanantai Suljettu 
Tiistai     klo 13.00 – 
20.00Keskiviikko klo 13.00 – 20.00 
Torstai   klo 13.00 – 20.00 
Perjantai klo 13.00 – 23.00 
Lauantai  klo 13.00 – 23.00 
Sunnuntai Suljettu 
 
https://www.akaankeilahalli.fi/ 

  

https://www.akaankeilahalli.fi/
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Valkeakosken uimahalli  
 
Käyntiohje 
  

 1 kerta / viikko  

 Kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen ja näytä jäsenkorttia tiskillä 

 Valkeakosken uimahallin käynnit tarkoitettu lähinnä Akaan alueen jäsenille 
 
 
Avoinna 15.6.2023 asti seuraavasti: 
 

 ma, ke, pe klo 8 - 20.30 yleisövuoro 

 ti, to klo 6 - 20.30 yleisövuoro 

 la klo 12 - 17 yleisövuoro   

 su klo 9 - 17 yleisövuoro 
 

    
 
 
 

 
 
 
Forssan Vesihelmi  
 
Käyntiohje:  
 

 1 kerta / viikko  

 Kerro olevasi Akaan JHL:n jäsen ja näytä jäsenkorttia tiskillä 

 Vesihelmen käynnit tarkoitettu lähinnä Urjalan alueen jäsenille. 
 
Aukioloajat 30.7.-31.12.2022: 
ma, ke, pe klo 6:00-21:00 
ti ja to  klo 10:00-21:00 
la ja su   klo 11:00-18:00 
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AKAAN JHL:N TOIMIHENKILÖT 2022-2023 
 
HALLITUS 
 
Jäsenet: puh. 
Jutta Kuitunen, puheenjohtaja 040 335 3212 
Päivi Lehmusvirta, varapuheenjohtaja 040 335 3398 
Riitta Lehtonen, sihteeri 040 335 3566 
Maarit Nisula, taloudenhoitaja 040 335 3223 
Helena Lehtimäki 040 335 3086 
Sami Riutta 040 335 3409 
Anne Peurala 040 335 3091 
Sanna Voittonen 040 579 1155 
Jaana Nummi-Loponen 040 778 5109 
Janina Koskinen 044 032 3472 
Janne Saari 040 335 3684 
 
LUOTTAMUSHENKILÖT JA MUUT TOIMIJAT    
 
PÄÄLUOTTAMUSMIES  
Päivi Lehmusvirta puh. 040 335 3398 s-posti: 

paivi.lehmusvirta@edu.akaa.fi,  
 Tavattavissa ke-to, Mäntysalontie 3, Nahkialan koulu 
 
VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES 
   puh. 040 335 XXXX, s-posti: x.x@akaa.fi 
 
PERHEPÄIVÄHOITAJIEN LUOTTAMUSMIES  
Helena Lehtimäki puh. 040 335 3089, s-posti helena.lehtimaki@akaa.fi 
 
JÄSENASIAINHOITAJA 
Jutta Kuitunen puh. 040 335 3212, s-posti: jutta.kuitunen@akaa.fi 
 
TIEDOTUSVASTAAVA  
Jutta Kuitunen puh. 040 335 3212, s-posti: jutta.kuitunen@akaa.fi 
 
OPINTOSIHTEERI  
Päivi Lehmusvirta puh. 040 335 3398, s-posti: 

paivi.lehmusvirta@edu.akaa.fi 
 
TALOUDENHOITAJA 
Maarit Nisula puh. 040 335 3223, s-posti: maarit.nisula@akaa.fi 
 
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (Akaan kaupunki) 
Jutta Kuitunen  puh. 040 335 3212 s-posti: jutta.kuitunen@akaa.fi 

Tavattavissa ma-ke, Myllytie 3, kaupungintalo 
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AKTIIVIKSI! 
 
JHL:n paikallisessa yhdistyksessä eli Akaan JHL:ssa tehdään aktiivista, tärkeää 
edunvalvonta- ja järjestötyötä JHL jäsenten hyväksi. 
 
Yhdistyksen tehtäviin kuuluu edunvalvonnan lisäksi mm. jäsenasioiden ylläpito, 
jäsenhankinta ja erilaisten koulutus- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen.  
 
Yhdistyksen toimijoilla on laajaa osaamista ja tietoa yhdistyksen alla olevista ammateista. 
Näitä taitoja toimijat voivat kehittää mm. JHL:n tarjoamilla yhdistystoiminnan kursseilla.  
 
Aktiivitoimijana voit siis kehittää omia taitojasi, ja JHL:n eri tilaisuuksissa tutustut muihin 
upeisiin JHL:siin. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan yhdistystoimintaan ja uusista 
aktiiveista on aina pulaa.  
 
Etsiydy siis yhdistyksesi nykyisten aktiivien luo! 
 
www.akaanjhl.fi 
 
Facebookistakin meidät löydät  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


