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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita

- paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedelly-
tysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena 
pitää mahdollisimman kattava luottamusmiesverkosto

- aktiivien rekrytointi 

- jäsenhankinta

- PARAS-hankkeen etenemisen seuranta ja vaikutuksista tiedottami-
nen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön (”RAPJ”) toiminnasta tiedot-
taminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

-    Kanssakäymisen lisääminen muiden paikallisten SAK:laisten
 ammattiosastojen kanssa

 Edunvalvonta

                 

Kuntarakenneuudistus ja järjestörakenne tulee asettamaan uusia haasteita 
edunvalvonnalle. Seutukuntamme pienet yhdistykset ovat lakkauttamassa toi-
mintaansa ja niiden jäsenistö on siirtymässä Raahen osastoon. Sen sijaan 
kuntien yhdistyminen ei ole edennyt eikä niiden yhteistoimintakaan ole merkit-
tävästi tiivistynyt. 

Edunvalvonnan kannalta olisi luontevinta, että yhdistysrakenteen muutokset 
seuraisivat ajallisesti kuntarakenneuudistusta. Näin menetellen henkilöstö olisi 
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yhden työnantajan palveluksessa, jolloin myös henkilöstöasiat voidaan neuvo-
tella yhden työnantajan kanssa. Tämä mahdollistaisi myös palkkojen ym. työ-
suhteen ehtojen harmonisoinnin kohtuullisella aikataululla. Edettiinpä tulevissa 
muutoksissa samaa tahtia tai eri tahtia, toimivan edunvalvonnan ehdoton 
edellytys on kattava alakohtaisten ja alueellisten luottamusmiesten verkosto.

Toinen ja pitkään jatkuessaan edellistä huolestuttavampi seikka on alueen 
kuntien taloustilanne. Raahen kaupungin budjetti on pahasti alijäämäinen, Sii-
kajoella on yt-neuvottelujen uhka päällä ja Vihanti on kriisikunta. Kehnosta 
taloustilanteesta huolimatta Raahe on pitänyt kiinni henkilöstön kanssa teh-
dystä ”kättä päälle” sopimuksesta ja varannut vuoden 2012 talousarvioon 
palkkarahat täysimääräisinä palkankorotuksineen. Vastavuoroisesti henkilöstö 
on sitoutunut pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitemaan, koulutukseen ja työhy-
vinvointia edistäviin toimenpiteisiin.  

Työsuojelu 

Yhdistyksen kokouksissa tullaan käsittelemään kuntien työympäris-
töön ja työyhteisöön liittyviä ajankohtaisia asioita.

Kuntauudistuksen edetessä on ammattiliiton tärkeä tehtävä puolus-
taa kuntatyön asemaa palvelujen tuottamisessa.

Kunnan takaama työsuhdeturva on hyvä lähtökohta työhyvinvoin-
nille.

Informaatiotilaisuudet

- järjestetään informaatio- ja keskustelutilaisuuksia eri ammattiryhmille

- tilaisuuksissa osaston esittely ja ajankohtaisista asioista tiedottami-
nen. Pääluottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja alakohtaisen 
luottamusmiehen puheenvuorot. 
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Kokoustoiminta

- hallituksen kokoukset vähintään kerran kuukaudessa

- luottamusmieskokoukset joka toinen kuukausi tai tarpeen vaatiessa
 

- kevätkokous 31.3. mennessä

- syyskokous 30.11. mennessä 

- vapaa-ajan- ja mökkitoimikunnan kokoukset tarvittaessa

- muita kokouksia tarvittaessa

Koulutus

   
- aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan koulutukseen; monipuolinen  

tiedotus eri koulutusmahdollisuuksista

- osallistutaan sekä valtakunnalliseen että aluetoimiston järjestämään 
koulutukseen

-    osallistutaan järjestöllisille ja edunvalvonnallisille kursseille/ koulu- 
tuspäiville

-    osallistutaan ammatillisille opinto- ja neuvottelupäiville 

- järjestetään paikallista koulutusta esim. hallitukselle ja luottamus-
miehille
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Vapaa-aika

 toukokuussa Kummelissa pihatalkoot

 Kesällä 2012 osaston jäsenille tarjotaan ilmainen näytös 
Raahenteatterilla

 Jäsenten pikkujoulu teatterimatkana lähikaupungin teatte-
riin

 Kulttuurikorvaus vuonna 2012 on 10 € /jäsen/ vuosi.  Kor-
vaus maksetaan (seutukunnallinen) teatteri, elokuva tai 
muusta paikallisen kulttuuritapahtuman pääsylipusta (yksi 
lippu/vuosi)
.

 Jäsenien liikuntaharrastusta tuetaa järjestämällä arvonta 
keväällä ja syksyllä (2 x 50 € lahjakortti Raahen Kesporttiin) 
kuntokorttien palauttaneiden kesken. 

 Kummeli varataan alustavasti juhannukseksi jäsenten käyt-
töön

 JHL liiton valtakunnalliset / aluetoimiston alueelliset talvi-   
           ja kesäpäiville osallistuminen

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminnan tavoitteet:

monipuolinen tiedottaminen: 
 kotisivut
 ilmoitustaulut
 paikallislehdet
 LOOVA 
 Raahen kaupungin viikkotiedote
 jäsenkirjeet
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- Hyödynne- tään ja laajennetaan kotisivujen käyt-
töä tiedotustoiminnassa. Tarkoituksena saada kattava verkko eri kun-
tien välille

- Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen mm. Pekanpäivillä yhdessä 
RAPJ:n kanssa

- Hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittaminen sähköisessä 
muodossa hallituksen jäsenille

Yhdistysten jäsenten huomioiminen

 50, 60,70,80.90,100 v merkkipäivämuistaminen 20 € lahjashe-
killä

 JHL:ään 30 vuotta kuuluneille jäsenille jaetaan juhlakellot syk-
syllä 2012 Brahenkatu 2 juhlahuoneistossa.
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