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Yhdistys perustettu vuonna 2006, rekisterinumero 194.717, 
kotipaikka Tampere.

Jäsenet Yhdistyksen jäsenet ovat toimineet kihlakunnanulosottomiehen 
virassa. 
Jäsenyys SUY:ssä ja siten kaikki edut jatkuvat , kun ilmoitat 
eläkkeelle jäämisestä jäsenpalvelu  ma-to klo 9-15, p
puh. 0107703430  www.jhl.fi/jasenpalvelu.fi 
Liiton lomaviikot ovat myös eläkeläisjäsenten haettavissa.

TOIMINTA 2020 - 2021

Eläkeläisten virkistystoimintaa, jota toteutetaan yhdessä myös 
SUY:n kanssa.  Pandemian vuoksi syksyn ulosottomiespäivät 
peruuntuivat ja siten myös Vanhat Karhut ryn kokoontuminen ei 
toteudu Helsingissä 2020 syksyllä.
Vuonna  2021 hoidetaan poikkeusolojen vuoksi siten kerralla kahden 
vuoden sääntömääräiset kokoukset.

Tuettu lomaviikko 26.4.2021 - 1.5.2021   Hyvinvointilomat ry

Yhdistykselle on myönnetty tuettu ryhmäloma uudelleen 
nyt  Hauholla Lautsian Kartanossa ( katso www.lautsia.fi) 
Omavastuuosuus 100 euroa
+ viisivuorokautta (aamiainen, lounas ja päivällinen) 2 hengen huone
+ yhteistä ohjattua ohjelmaa teemalla ”Hyvänmielen loma”
Tavoitteena psyykkisen voinnin tukeminen, oman fyysisen  
hyvinvoinnin aktivointi ja arjen hallinta, yksinäisyyden torjunta. 
Lomapaikassa tarjolla myös piristäviä hemmotteluhoitoja.

Loman hakuaika 23.11.2020 – 24.1.2021 henkilökohtaisella lomakkeella 

Sähköinen haku linkillä, joka on auki vain hakuaikana 
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/  47913
Paperisia hakulomakkeita puh 0108303400 tai sihteeriltä puh 044 5113937

Huomaa perustelut lomalle, täytä huolella; 
tärkeää, kun hakemus ensikertaa ja varsinkin kuntoutuksen tarve 
terveydelliset (ikä- ja työhistoria) ja sosiaaliset (perhe tms) seikat. 

Lisätietoja  yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Savela ja 
Hyvinvointilomat ry  puh. 010 830 3400   
hakemustiedustelut ma-pe klo 9.00-12.00)  tai s posti
toimisto@hyvinvointilomat.fi  
EU tietosuoja-asetuksen takia yhdistykselle ei anneta hakijoiden eikä 
valittujen nimilistaa, joten ilmoita itse puheenjohtajalle 
savela.jarmo(at)gmail.com, puh 040 1824193.



Vuosikokous 2019

Kokouksessa 2019 valittu puheenjohtaja ja hallitus 
Vuodelle 2020 valitut poikkeuksellisesti jatkavat vuoden 2021.

puheenjohtaja Jarmo Savela, puh 040 1824193, Lohja
varapuheenjohtaja Hannu Virkkala, puh. 045 8553373, Kalajoki
jäsenasiat Tarja Salonen puh. 040 4150787, Akaa 
sihteeri Terttu Sandelin puh. 044 5113937, Jyväskylä
Hallituksen kutsuma rahastonhoitaja 
Kaisa Metsäportti puh. 040 4820924 

Jäsenille tiedotetaan jäsenkirjeellä, lisäksi sähköpostilla ja 
netissä osoitteessa www.ulosotto.  fi, jossa SUY:n sivuilla on 
erikseen oma sivu Vanhat Karhut (tiedotteet ja kuvagalleria). 
Myös facebookissa on oma ryhmä.

Jäsenmaksu
Vanhat Karhut ry 25.00 euroa ja vuosi 2021 on maksun välivuosi
Jäsenrekisterissä 2020 on 74  jäsentä.
Uudet jäsenet tervetuloa mukaan.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi terttu.sandelin@gmail.com   
ja postitusosoitteesi sekä muutokset tarjahsalonen@gmail.com

Pidetään yhteyttä, jaksetaan yhdessä, uusi normaaliaika tulee,
vielä päästään matkalle.


