
RAAHEN JHL ry 055 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Raahen JHL ry 055 toimintavuosi 2013 pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden 
johdolla. 

Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, 
Vihannista, Siikajoelta ja Raahesta. Varajäseniä on ollut neljä (4).

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Birgitta Huhtamäki, sihteerinä Riitta Pajala, 
jäsenasiainhoitajana Helli Maarala, taloudenhoitajana Tarja Alatalo, kotisivujen 
vastaavana Liisa Kallela ja vapaa-aika- ja mökkitoimikunnan puheenjohtajana Katja 
Jäppinen. 

Raahessa edunvalvonnasta on huolehtinut pääluottamusmies Sakari Routaniemi, 
Siikajoella Mervi Mettovaara, Pyhäjoella Eija Hourula sekä Vihannissa aluekohtainen 
luottamusmies Inga Viinikangas.

Työsuojeluvaltuutettuina on toiminut Paula Heikkilä Raahessa ja Vihannissa Inga 
Viinikangas. 

KOKOUSTOIMINTA

Kevätkokous pidettiin Hietalan kantissa, Vihannissa 19.3.2013. Vierailijana Oulun 
seudun aluetoimitsija Saila Pirnes. Saila kävi puheenvuorossaan läpi Oulun seudun 
aluetoimiston toimintasuunnitelman ja kertoi ajankohtaisista tapahtumista.

Syyskokous pidettiin Raahen Hovissa 27.11.2013. Vierailijana Oulun aluetoimistosta 
aluetoimitsija Tarja Ollanketo. Tarja kertoi tiivistelmänä Kunta-alan KVTES:n 
neuvottelutuloksen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa, sähköpostikokouksia pidettiin 
yksi.
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Koulunkäynninohjaajien, varhaiskasvattajien sekä perhepäivähoitajien jäsenilta pidettiin 
29.10.2013 Kummelissa. Vierailijana illassa oli Oulusta Sonja Kokko, joka kertoi 
nuorisojaosto OK – Junnujen toiminnasta.

Teknisten henkilöstön, toimisto- ja kirjastoalan sekä keittiö- ja siivoushenkilöstön 
jäsenilta pidettiin 5.11.2013 Kummelissa.

Tuntipalkkaisten jäsenilta pidettiin 12.11.2013 Kummelissa.

Jäsenilloissa pääluottamusmies Sakari Routaniemi kertoi edunvalvonnan 
ajankohtaisista asioista ja puheenjohtaja tiedotti yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja 
kerrattiin jäsenedut.

Jäsenistölle järjestettiin lakimiesilta Brahenkadun kokoushuoneessa 19.11.2013. 
Oululainen varatuomari ja julkinen kaupanvahvistaja Eija Heikkinen asianajotoimisto 
Jussi Laaka Oy:stä kertoi käytännön tietoa lakiasioista. 

ANNETUT LAUSUNNOT

Kannanotto JHL:n edustajistolle jatkaa pitkäaikaisten jäsenten muistamista, 
luovuttamalla rannekello 30 –vuotisesta jäsenyydestä. 

Lausunto menettelytapaohjeista palkatun henkilöstön ja luottamushenkilöiden 
muistamisesta

Kannanotto opettajana toimivan työsuojeluvaltuutetun toimikauden ajankohdasta.

EDUNVALVONTA

Edunvalvontaa ryyditti vuoden vaihteessa toteutunut Raahen ja Vihannin kuntien 
yhdistyminen. Kuntaliitoksen myötä henkilöstö sai viiden vuoden työsuhdeturvan, tosin 
sillä edellytyksellä, että tehtävät saattavat muuttua. Palkkojen harmonisointi on 
suoritettava kahden vuoden kuluessa. Palkkarintamalla käytiinkin vuoden alussa 
ensimmäiset neuvottelut kaikilla sopimusaloilla. Neuvottelujen tuloksena ratkaistiin 
pahimmat harmonisointia vaatineet epäkohdat sekä muutettiin paikallista 
kuukausipalkkajärjestelmää siten, että luovuttiin TVA-luokkien prosenttikorotuksista ja 
siirryttiin euromääräiseen järjestelmään. 
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Tuntipalkkaisten neuvotteluissa käytiin periaatteellinen vääntö siitä, voiko 
järjestelyvaroja käyttää työehtosopimuksen vastaisesti maksettujen palkkojen 
korjaamiseen. Ammattiosasto ei voinut tällaista työnantajan esittämää menettelyä 
hyväksyä. Osaston mielestä palkat on aina maksettava työehtosopimuksen mukaisesti 
riippumatta siitä, onko käytettävissä järjestelyvaroja vai ei.

Kevään kuluessa käynnistettiin neuvottelut määräaikaisten koulunkäynninohjaajien 
vakinaistamisesta. Tilastot osoittivat, että joka toinen kk-ohjaaja oli palkattu 
määräaikaisesti, eikä oppilasennusteista löytynyt vastaavaa vaihtelua oppilasmäärissä. 
Asiasta saavutettiin osastoa tyydyttävä neuvottelutulos, mutta sen toimeenpano 
osoittautui ongelmalliseksi. Kaupunki halusi ensin tehdä kouluverkkoselvityksen. 
Selvitys valmistui syksyllä, eikä sen perusteella työvoiman tarve kyseisiin tehtäviin tule 
ainakaan vähenemään. Asian käsittelyä jatkettiin palvelutuotannon johtoryhmässä sillä 
periaatteella, että noin puolet määräaikaisista palvelussuhteista tullaan vakinaistamaan.

Edustukset johtoryhmissä 2013

➢    kaupungin johtoryhmä:          Sakari Routaniemi 31.7. saakka
➢    palvelutuotannon johtoryhmä:   Sakari Routaniemi
➢    teknisen palvelukeskuksen jory: Jani Ukura
➢    hallintopalvelukeskuksen jory:   Tarja Alatalo 1.8. alkaen

➢ YTT -toimikunnan jäsen:  Tarja Alatalo

TYÖSUOJELU

Työsuojeluorganisaation vaali käytiin vuoden lopulla. Ehdokkaita työntekijöiden 
työsuojeluvaltuutetuiksi oli kolme henkilöä. Vaali käytiin uurnavaalina. JHL:n ehdokas 
tuli valituksi ensimmäiseksi varatyösuojeluvaltuutetuksi. Yhdistys säilytti kaksi paikkaa 
työsuojelutoimikunnassa.
Kulunut vuosi osoitti, että sektoreilla joissa tapahtuu organisaatiomuutoksia ja tehdään 
uudelleenjärjestelyitä, työntekijät kokevat epävarmuutta. Tiedottaminen, tiedottaminen 
ja tiedottaminen sekä luottamus ovat avaimia näissä tilanteissa.
Työskentelyrauha Raahen kaupungin työpaikoilla on säilynyt, - kiitos kaupungin 
päättäjille ja ammattijärjestöjen toimijoille.
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JÄSENISTÖ

Vuoden 2013 lopussa yhdistyksessämme oli yhteensä 1 124 jäsentä. Näistä naisia oli    
879 ja miehiä 245. Jäsenistä eläkeläisiä oli 67.

Vapaajäseniä yhdistyksessämme oli vuodenvaihteessa yhteensä 148, joista liiton ja 
työttömyyskassan jäseniä oli 43 ja liiton jäseniä 105. 

Yhdistyksemme jäsenien merkkipäiviä on huomioitu perinteiseen tapaan lahjashekillä.

KOULUTUS

26.01 - 27.01.2013 Koulunkäynninohjaajien ja  aamu- ja iltapäiväohjaajien ammatilliset 
opintopäivät  Kalajoella Kylpylä SaniFanissa; osallistui 5 hlöä.

06.04 - 07.4.2013 Peruspalvelujen ammatilliset kehittämispäivät Karjaalla Raseborg 
-opistolla; osallistui 1 hlö.  

25.04 – 26.4.2013 Kasvatusalan ammatilliset koulutuspäivät; osallistui 5  hlöä

03.06 - 05.06.2013 Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi Karjaalla 
Raseborg –opistolla; osallistui 1 hlö

14.09 – 15.09.2013 Hoiva-alan ammatilliset opintopäivät Kuusamossa, Holiday Club 
Kuusamon Tropiikissa; osallistui 2 hlöä.
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18.9 – 20.9.2013 Koulunkäynninohjauksen ja aamu- ja iltapäiväohjauksen 
luottamustiedon täydennyskurssi Helsingin Sörnäisissä. Osallistui 1 hlö

26.09  - 27.09.2013 Kirjastoalan ammatilliset seminaarit JHL:n opiston tiloissa Helsingin 
Sörnäisissä; osallistui 2 hlöä

28.09 - 29.09.2013 Yhdistysjohdon neuvottelupäivät Kuusamossa; osallistui 1 hlö. 

27.11 – 29.11.2013 Taloudenhoitajien koulutus Helsingissä; osallistui 1 hlö.

TALOUS

Yhdistyksen talous jatkaa vakaana. Tilinpäätöksen mukaan ylijäämä vuodelta 2013 on 
735,46 € ja taseen loppusumma 92.207,73 €.

JÄSENEDUT

Kattavista liiton ja osaston omista jäseneduista, on ilmoitettu jäsenkirjeessä ja kotisivulla 

http://raahe55.jhlyhdistys.fi/
  

TIEDOTUSTOIMINTA

Ajankohtaisin tieto päivitetään aina Raahen JHL ry 055 kotisivulle. Erilaisista 
tapahtumista on tiedotettu lisäksi erillisillä lehti-ilmoituksilla.  Koulutus-  kokous-  ja 
tapahtumailmoituksia on julkaistu paikallislehtien järjestöt –palstalla. Ilmoituksia on 
julkaistu Raahen kaupungin viikkotiedotteessa ja työpaikkojen ilmoitustauluilla.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Vapaa-aika ja mökkitoimikunta 

 kokoontui vuoden aikana 6 kertaa

 jäseninä olivat kaikki yhdistyksen hallituksen jäsenet, kutsuttaessa 
Kummelin emäntä, puheenjohtajana toimi Katja Jäppinen

http://raahe55.jhlyhdistys.fi/
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 toimikunta toteutti toimintasuunnitelman mukaista toimintaa sekä käsitteli 
Kummeliin liittyviä asioita

 tarvittaessa lopullinen päätöksenteko siirrettiin yhdistyksen hallitukselle

 jäsenille suunnattua toimintaa olivat: helmikuussa järjestetyt elokuvaillat, 
toukokuussa talkoot Kummelissa ja  pikkujouluretki Vaasaan

 muuta jäsenten aktiivista osallistumista tuettiin esim. kuntokortti- arvonnoilla 
ja rahallisella kulttuuri- ja liikuntatuella, joka oli haettavissa kuittia vastaan 
20 euroa per jäsen

 seutukunnallisiin markkinatapahtumiin osallistuttiin kesäkuussa 
Pekanpäivien aikaan Raahessa, syyskuussa Pyhäjoen messuilla sekä 
Paavolan markkinoilla

 Kummeliin tehtiin muutamia isompia hankintoja mm. frisbeegolf –koreja ja    
uusi pihakalusto, korjautettiin vanhat tuolit sekä uusittiin sähkömittari

 Kummelin tuotot olivat 7265 euroa, menot 10972 euroa ja eri pituisia 
vuokrauskertoja oli 75.

       


