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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 

 
on hyvinvoinnin tekijöiden yhteinen edunvalvoja. Raahen JHL ry 055 on perustettu 
joulukuussa vuonna 1940 (KTV). 
 
Yhdistyksen toimintakausi 2011 alkoi syyskokouksessa 29.11.2010 valitun 
puheenjohtaja Pauliina Kainulaisen johdolla. Varapuheenjohtajana Raili Leskelä, 
sihteerinä ja kirjeenvaihtajana Birgitta Huhtamäki, kotisivuvastaajana Satu Tuovinen, 
jäsenasiainhoitajana Helli Maarala, taloudenhoitajana Tarja Alatalo ja Kummelin 
emäntänä ja isäntänä Kaarina Pehkonen ja Pentti Pehkonen. Yhdistetyn vapaa-
aikajaoston ja mökkitoimikunnan vetäjänä Auli Pehkonen ja jäseninä Sauli Suomela, 
Raili Leskelä, Satu Tuovinen, Kaarina Pehkonen, Pentti Pehkonen, Tarja Alatalo ja 
Seppo Yli-Maunula. 
 
Pauliina Kainulainen on toiminut Saara Mämmin (Tehy) varajäsenenä 
Seutulautakunnan paikallisedustajana puhe ja läsnäolo- oikeudella.    
 
Raahen JHL ry:n edustajana yhteistyötoimikuntaan kuului Pauliina Kainulainen. 
 
Yhdistyksen edustus liittohallitustasolla jatkui, koska pääluottamusmies Sakari 
Routaniemen pesti JHL:n edustajistossa oli vielä vuoden 2011. 
 
Raahen JHL ry 055 yhdistyksen toiminta vakiintui Brahenkatu 2 tiloihin entisten 
toimitilojen tuhouduttua tulipalossa marraskuussa 2010.  
 
KOKOUSTOIMINTA 
 

 
 
Kevätkokous pidettiin Tiiranlinnassa 28.3.2011. Kokouksessa kuultiin JHL:n Oulun 
seudun aluetoimitsija Risto Säkkisen puheenvuoro.  Kokouksessa kuultiin myös Raahen 
kaupunginvaltuutetun Paavo Törmin puheenvuoro. 
 
Syyskokous pidettiin Raahen Hovissa 23.11.2011. Kokouksessa kuultiin 
pääluottamusmies Sakari Routaniemen puheenvuoro.  
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Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 10 kertaa. Hallituksen kokouspiiriin 
kuuluvien, alakohtaisten luottamusmiesten ja muiden yhdistyksen toimijoiden yhteinen 
ruokailu järjestettiin Raahen Hovissa 10.6.2011  
 
Alakohtaisten luottamusmiesten kokouksia järjestettiin 4 kertaa 
 
Raahen Vesi Oy:n keskustelutilaisuus pidettiin Raahen Hovin yläkerrassa 28.2.2011 
Toimisto ym. työntekijöiden keskustelutilaisuus pidettiin Raahen Hovin yläkerrassa 
14.3.2011. 
Koulunkäynninohjaajien keskustelutilaisuus pidettiin Raahen Hovin yläkerrassa 
21.3.2011. 
Perhepäivähoitajien yhteinen palaveri pidettiin Kummelissa 12.10.2011.  
Laitoshuoltajien keskustelutilaisuus pidettiin Tiiranlinnassa 20.10.2011. 
Tuntityöntekijöiden keskustelutilaisuus pidettiin Raahen Hovin yläkerrassa 7.11.2011. 
 
Kummelissa järjestettiin jouluruokailu/ohjelmallinen läksiäisjuhla hallituksen väelle ja 

kokouspiiriin kuuluville sekä luottamusmiehille 19.11.2011 
 
ANNETUT LAUSUNNOT 
 
Yhdistys antoi vuoden aikana seuraavan lausunnon:  
 
Lausunto vapaaehtoisesta lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta 
lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2010 – 31.3.2011 
 
EDUNVALVONTA 
 

 
 
Hyvinvointikuntayhtymän perustamisella oli vaikutusta myös osastomme 
edunvalvontaan. Sosiaalitoimen siirtyminen kuntayhtymään vähensi edustettavien 
jäsenten lukumäärää siinä määrin, että pääluottamusmiehen työaika kutistui kolmeen 
työpäivään viikossa. Toisaalta Siikajoen osaston liittyminen Raahen osastoon lisäsi 
jäsenmäärää, mutta se ei vaikuttanut lisäävästi pääluottamusmiehen työaikaan, koska 
Siikajoki on itsenäinen kunta. Niinpä syyskokouksessa valittiin edunvalvontaa 
hoitamaan kaksi pääluottamusmiestä, toinen Siikajoen alueelle ja toinen Raahen 
alueelle. 
 
Pääluottamusmiehen työajan vähentämisen yhteydessä sattui myös erikoinen episodi, 
kun työnantaja vähensi myös pääluottamusmiehelle maksettavaa 
luottamusmieskorvausta lyhentyneen työajan mukaisella prosentilla. 
Työehtosopimuksen mukaan luottamusmieskorvaus on sidottu edustettavien  
 
lukumäärään, ei työaikaan. Usean kuukauden vääntämisen jälkeen työnantaja joutui 
perääntymään kannastaan ja maksoi korvauksen täysimääräisenä takautuvasti. 
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Samaan aikaan ratkesi myös tuloksellisuuserän maksamisesta syntynyt erimielisyys. 
Työnantaja oli vastoin ammattiosaston näkemystä maksanut tuloksellisuuserän omana  
erillisenä palkkalajina. Ammattiosaston vaatimus oli, että tuloksellisuuserä tulee liittää 
tehtäväkohtaiseen palkkaan, koska työehtosopimuksen palkkausluvussa ei ole 
mainintaa erillisestä palkkalajista. Ammattiosasto uhkasi viedä asian 
keskusneuvotteluihin, mutta viimeisessä neuvottelussa erimielisyys ratkaistiin osaston 
vaatimalla tavalla. Tuloksellisuuserä liitettiin palkkataulukkoon tehtäväkohtaisia palkkoja 
korottamalla. 
 
Yksi työsuhteen päättymiseen johtanut tapaus saatiin sovittelulla ratkaistua työntekijää 
tyydyttävällä tavalla. Työnantaja maksoi korvauksena kuukauden palkkaa vastaavan 
summan. Toisessa työsopimuksen purkamiseen johtaneessa tapauksessa ei päästy 
sopimukseen eikä oikeudellinen osasto myöntänyt tähän tapaukseen oikeusapua. 
 
Kahden määräaikaisen työntekijän palkka-asiaan ei paikallisneuvotteluissa löydetty 
ratkaisua ja ne päätyivät keskusneuvotteluihin.    
 
HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT JOHTORYHMISSÄ 
 
Teknisen keskuksen johtoryhmässä tuntipalkkaisten luottamusmies Seppo Yli – 
Maunula.  Kaupungin johtoryhmässä pääluottamusmies Sakari Routaniemi. 
 
TYÖSUOJELU 
 
Kuluneen vuoden toimintaa aloiteltiin ”kodittomana” kun tulipalossa vaurioituneen 
”Sinisen talon” tilalle valmisteltiin korvaavia tiloja Brahenkatu 2:sta. 
Mahdottomalta vaikuttava neljän työpisteen huonetila sai luonnollisen ratkaisun kun 
sosiaalitoimen siirryttyä Hyvinvointikuntayhtymään myös edustettavien työntekijöiden 
määrä väheni ratkaisevasti. Ajankäyttö väheni JHL:n pääluottamusmieheltä ja toiselta 
työsuojeluvaltuutetulta. Yhteisessä työpisteessä työskennellään nyt jouhevasti jokainen 
omana päivänään; JHL/plm ma-ke, tsv1 torstaisin ja tsv2 perjantaisin. Jukon plm siirsi 
työpisteensä koululle. 
 
Riskiarvioinnin ”toinen kierros” saatiin suoritettua. Nyt työsuojelun toimintaohjelmassa v. 
2012 suositellaan ylläpitämään vaarojen ja haittojen arviointia vuosittain. 
 
Sisäilmaryhmä on perustettu ja se on vuoden aikana hionut toimintatapojaan 
kaksijakoisena organisaationa, joista toinen on toimintaryhmä ja toinen  
suunnitteluryhmä. 
      
JÄSENISTÖ 
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Vuoden 2011 lopussa yhdistyksessämme oli yhteensä 1000 jäsentä. Näistä naisia oli 
767 ja miehiä 233. Jäsenistä oli eläkeläisiä 39. 
 
Vapaajäseniä yhdistyksessämme oli yhteensä 142, joista 57 liiton ja työttömyyskassan 
jäsentä ja 85 liiton vapaajäsentä.  
 

Raahen JHL ry 055 jäsenmäärä kasvoi kun Siikajoen JHL ry 522 piti toisen 
lopettamiskokouksensa 23.3.2011. Jäsenet siirtyivät 24.3.2011 Raahen JHL ry 055:een 
 
Yhdistyksen jäsenien merkkipäiviä on huomioitu perinteiseen tapaan lahjashekillä.  
 
Brahenkadun juhlahuoneistossa pidetyssä tilaisuudessa luovutettiin kiitoksena ja 
huomionosoituksena ammattiliiton 30-vuotisesta jäsenyydestä JHL:n tunnuksin 
varustettu rannekello. Kellojenjakotilaisuus pidettiin 13.10.2011. 
 
KOULUTUS 
 
Työttömyysturvan- ja jäsenasiainhoitajien opintopäivät 22. – 23.1.2011 Oulu, Hotelli 
Holiday Inn, Helli Maarala 
Pirkko Luoto-Rimon koulutus Kalajoella Sanifanissa 12. - 13.2.2011 
Koulunkäyntiavustajien ja aamu- ja iltapäiväohjaajien opintopäivät, Rokua, Hotelli 
Rokuanhovi  2. - 3.4.2011 Birgitta Huhtamäki, Heli Turunen ja Satu Jyrylä. 
Yhdistyksen johdon neuvottelupäivät 19. – 20.3.2011, Rokua, Hotelli Rokuanhovi, 
Sakari Routaniemi 
Luottamusmiesten ajankohtaispäivä/kunta, yksityinen (palkallinen) 8.4.2011, Oulu 
POHTO, Satu Tuovinen 
Työsuojeluvaltuutettujen valtakunnalliset 33. ajankohtaispäivät, Helsinki, Paula Heikkilä 
Tuulta Purjeisiin kurssi, Kalajoen Sanifani 24. – 25.9.2011 
Koulunkäyntiavustajien luottamustiedon täydennyskurssi 28. – 30.9.2011, Raseborg-
opisto, Birgitta Huhtamäki  
Toimistohenkilöstön ja toimistosihteereiden opintopäivät Oulu, Holiday Club Oulun 
Eden, 1. – 2.10.2011, Liisa Kallela ja Auli Pehkonen 
Virikepäivät puheenjohtajille ja pääluottamusmiehille, valtion lm 26. – 27.11.2011, 
Sokos Hotelli Vuokatti, Paula Heikkilä ja Liisa Kallela 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Tilinpäätöksen mukaan ylijäämä vuodelta 2011 
on 3536,67€ ja taseen loppusumma 87214,82€. 
 
JÄSENEDUT 

 
 
Jäseneduista on ilmoitettu kotisivulla osoitteessa http://raahe55.jhlyhdistys.fi/.  
Kulttuurikorvaushakemuksen on voinut tulostaa kotisivulta. 

http://raahe55.jhlyhdistys.fi/
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TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Tapahtumista on tiedotettu lisäksi erillisillä lehti-ilmoituksilla.  Koulutus-  kokous-  ja 
tapahtumailmoituksia on julkaistu paikallislehtien järjestöt –palstalla. Ilmoituksia on  
julkaistu myös LOOVA:ssa, Raahen kaupungin viikkotiedotteessa ja työpaikkojen 
ilmoitustauluilla. 
 
VAPAA-AJAN TOIMINTA 

   
 elokuva-kulttuuri-uimahalli korvaukset  /17 €/vuosi  

 
 Haaparannan Ikea-reissu 18.6.2011 n. 25 osall. 

 
 Joulupuuro Kummelissa 19.11.2011 n. 90 -100 osall. 

 
 Kuntoilusuoritus, arvonta 2 x vuodessa lahjakortti 

Kesporttiin/50€ 
 

 mainostettu JHL -kaupunkifestivaali tapahtumaa 
Helsingissä kesäkuussa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   
 
 

 
 
 
   


