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Raahen JHL ry 055           TOIMINTASUUNNITELMA 2015 

 

Hyvä jäsen 

on aika iloita tästä ajasta, kuluneista vuosista - kaikesta saavutetusta ja siitä, mikä on vielä 

edessä. Yhdistyksemme viettää75-vuotisjuhlaa joulukuun 5. päivänä vuonna 2015. 

Kun on juhlan aika, silloin juhlitaan. Merkkivuotta ei kannata jättää hyödyntämättä. Se on 

hyvä syy muistaa jäsenistöä, yhdistyshenkilöitä ja tallentaa historia tuleville sukupolville.  

Onnistunut juhla vaatii paljon työtä ja osaamista. Yhdistykseen on perustettu juhlatoimi-

kunta miettimään juhlan teemaa, tilaisuuden ohjelmaa sekä muita käytännön järjestelyjä.  

Yhdistyksen historiikki on suunnitelmissa, koska se pitää kirjoittaa silloin, kun on vielä hen-

kilöitä, jotka muistavat ja muistelevat.  

Kutsumme teidät kaikki mukaan juhlavuoteen. Olet lämpimästi tervetullut. 

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ JA TAVOITTEITA  

  

Jäsenhankinta, valtakunnallinen KÄRKIHANKE 

Enemmän on enemmän -kampanjassa on kyse paremmasta ja turvallisemmasta 

työelämästä. Laaja jäsenkenttä takaa sen, että JHL voi tehdä työnsä hyvin. 

 

  
 
Puhtauspalvelualan ammatillinen KÄRKIHANKE 2014 – 2015 
 

JHL:n puhtauspalvelualan kärkihanke Puhdasta VOIMAA nostaa esiin sen, 
kuinka puhtaus luo viihtyvyyttä ja turvallisuutta meille kaikille. Puhtauden luovat 
alan ammattilaiset. 

 

 Vuonna 2015 liitto käynnistää kolmivuotisen sote-alan ammatillisen kärki-
hankkeen. Huomio kiinnitetään sote-alan palvelutuotannon muutoksiin ja am-
matillisen koulutuksen kehittämiseen. Ensimmäisenä vuonna kohteena ovat 
henkilökohtaiset avustajat, hoiva-avustajat ja kehitysvamma-alan ammattilaiset 
ja avustavalle henkilökunnalle suunnatun ammatillisen koulutuksen kehittämi-
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nen. Ammatillinen kärkihanke toimii yhdessä Toimivat yhdistykset - hankkeen 
kanssa työpaikkanäkyvyyden ja järjestäytymisen kohentamiseksi. 
 

 Yhteiskuntavaikuttaminen; luodaan yhteyksiä kunnallisiin päättäjiin ja haetaan 
muotoja kanssakäymiseen. Tuetaan eduskuntavaalityötä. Tuodaan esille 
JHL:läisä arvoja ja liiton asettamia tavoitteita. 
 

 Paikallisen edunvalvonnan toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja 
vahvistaminen. Tavoitteena pitää mahdollisimman kattava luottamusmies-
verkosto.  
 

 3 päivän koulutusoikeus 

 Työpaikkakäynnit, Toimivat yhdistykset – hanke. 

 Raahen seutukunnan paikallisjärjestön (”RSPJ”) toiminnasta tiedottaminen ja 

sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen ja kanssakäymisen lisääminen mui-

den paikallisten SAK:n ammattiosastojen kanssa  

 Aktiivien rekrytointi.  

 Aktiivien jalkautuminen eri kuntiin tuoden näin liiton näkyvyyttä paikkakunnille. 

 

EDUNVALVONTA   

 
 

Tuleva vuosi ei tule olemaan helppo. Raahen kaupungin talouden tasapainot-
tamisen tarve on lähes 5 M€. Henkilökuntaa ei lisätä, vaan toimintoja ja tehtävä-
kuvia tarkastellaan uudelleen. Henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista tehtävien 
uudelleen tarkasteluun ja toimintojen uudistamiseen. Kaupunki tulee käyttämään 
kriittistä tarkastelua sijaisten ja määräaikaisten rekrytoinnissa. Kannustetaan 
jäämään eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässä, sekä pyydetään suhtautu-
maan myönteisesti vapaaehtoiseen lomarahojen vapaaksi vaihtamiseen. Kau-
punginjohtaja on luvannut, että palkkarahat löytyvät ja ketään ei lomauteta. 
 
Kaikki nämä säästötoimenpiteet vetävät työntekijän kestävyyden ja jaksamisen 
äärimmilleen.  Johtajilla on suuri vastuu ja tarvitaankin ammattitaitoa, että mi-
kään henkilöstöryhmä/henkilö ei joudu kohtuuttomasti venymään säästöjen ni-
missä. Töiden uudelleenjärjestelyssä on noudatettava tasapuolisuutta. Kaupun-
gilla tulee myös olla asiansa osaava ”kippari”, joka luotsaa väen myrskystä tyve-
neen. 
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Vielä on toivoa  Niin kauan kuin siemeniä  

toivo on olemassa  jotka itävät 

niin kauan kuin ihmisiä  niin kauan kuin 

jotka avaavat suunsa  kämmenenala multaa 

ja kysyvät, avaavat                        siemenen itää. 

suunsa ja huutavat. 

 

Niin kauan kuin lapsia  Mutta kysyä pitää 

jotka uskovat           pitää huutaa 

unensa tosiksi    kylvää 

leikkinsä työksi.  leikkiä. 

Vielä on toivoa 

toivo on olemassa. 

 

- Maaria Leinonen - 

 

Siikajoen kunnan talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2015 -2018 otettiin 
käyttöön talkoovapaat. Kunta toivoo saavansa säästöä 170.000 €/v. jos 100 
työntekijää pitää tämän 10pv:n talkoovapaan.  

Työntekijä voi pitää 10 päivää palkatonta vapaata. Kahdesta viikosta vähenne-
tään vain 10 pv. Vapaita pidetään yleensä korkeintaan 2 pv kerrallaan. Jos työti-
lanne sallii, voi esimies myöntää viikon mittaisen vapaan. Talkoovapaista ei saa 
syntyä ylitöitä, eikä vapaan ajaksi saa palkata sijaista. Talkoovapaita voidaan pi-
tää vaikka vuosilomaa olisi jäljellä. Vapaita voi pitää vuosina 2014, 2015 ja 
2016. 

 

 
 
INFORMAATIOTILAISUUDET 
 

Järjestetään informaatio- ja keskustelutilaisuuksia eri ammattiryhmille 
- ajankohtaisista asioista tiedottaminen. 
- pääluottamusmiehen ja alakohtaisen luottamusmiehen puheenvuorot 
- osaston asioista tiedottaminen 

 

 
 
KOKOUSTOIMINTA 
 

- hallituksen kokoukset vähintään kerran kuukaudessa 
- luottamusmieskokouksia 
- kevätkokous 31.3. mennessä 
- syyskokous 30.11. mennessä 
- vapaa-aikajaoston kokoukset tarvittaessa (jaostoon kuuluu v:n 2015 alusta 

neljä hallituksen jäsentä ja neljä jäsenistön edustajaa) 
- muita kokouksia tarvittaessa 
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KOULUTUS 
 

- osallistutaan sekä valtakunnalliseen, että aluetoimiston järjestämään koulu-
tukseen 

- osallistutaan järjestöllisille ja edunvalvonnallisille kursseille/koulutuspäiville 
- järjestetään paikallista koulutusta hallitukselle ja luottamusmiehille vuoden 

2015 alussa 
 

 
 
JÄSENETUJA 
 

JHL:llä on oma työttömyyskassa. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 
tarjoaa ajanmukaiset palvelut mm. ansiopäivärahan, koulutustuen ja vuorottelu-
korvauksen suhteen. 
 
Liiton neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat etuja sinänsä. Niillä sovi-
taan, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja 
sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton neu-
vottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella. 
 
Liitto on vakuuttanut ammattiin opiskelevat jäsenensä ammattihenkilön vastuu-
vakuutuksella. Vakuutus on voimassa teoriaopetuksen aikana työharjoittelussa.  
 
Yhdistys korvaa jäsenille kerran vuodessa (maksu joulukuussa 2015) 25 € 
Suomessa järjestetyn kulttuuritapahtuman, elokuvaesityksen tai liikuntasuorituk-
sen pääsymaksuista. 
 
Vapaa-ajan rakennus Kummeli tarjoaa jäsenille ja heidän vierailleen ihanteelliset 
mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon merellisissä maisemissa sekä kesällä että 
talvella. 
 
Jäsenetusopimus Raahen Uimahallintien Nesteen kanssa. Yhdistyksemme jä-
sen saa mistä tahansa auton pesusta 25 % alennuksen ja plussapisteet. Alen-
nus ei oikeuta pesupassiin leimaa. Esitä jäsenkorttisi kassalla.  
 
Jäsenetusopimus Raahen Kesportin kanssa. Raahen JHL ry 055:n jäsen 
saa -20%:n alennuksen normaalihintaisista vaatteista ja jalkineista.  
Asioidessasi Kesportissa, ota jäsenkortti mukaan ja esitä se kassalla. 
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Kultajousi Oy tarjoaa jäsenalennuksia tuotteistaan. JHL:n jäsenkortin  
esittämällä jäsenet saavat kaikista Kultajousi- ja Westerback-liikkeistä  
huomattavia etuja: 
 

- kellot -20% 
- kultakorut ja kultaketjut -20% 
- timanttikorut -20% 
- hopeakorut -20% 
- lahjatavarat -20% 
- Kalevala-korut -20% 
- pöytähopeat -20% 
- tilaustyön ja työsuorituksen hinnat tapauskohtaisesti.  
 

Alennus koskee normaalihintaisia tuotteita. 
 
Jäsenedut ovat samat myös opiskelijajäsenille ja eläkeläisille. 
 

 

   
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Tiedotustoiminnan tavoitteena on käyttää monipuolisesti eri kanavia tiedottami-
sessa: 

 
 kotisivut       
 ilmoitustaulut  
 paikallislehdet      
 LOOVA  
 Raahen kaupungin viikkotiedote  
 jäsenkirjeet  
 Siikasanomat 
 hyödynnetään ja laajennetaan kotisivujen käyttöä tiedotustoiminnassa, tar-

koituksena saada kattava verkko eri kuntien välille  
 yhdistyksen esittelyä ja sen toiminnasta tiedottaminen mm.  

Pekanpäivillä yhdessä RSPJ:n kanssa  
 hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittaminen sähköisessä muodos-

sa hallituksen jäsenille  
 

 
 

YHDISTYSTEN JÄSENTEN HUOMIOIMINEN  
 

50 v, 60 v, 70 v, 80 v ja 90 v merkkipäivämuistaminen 20 euron lahjashekillä 
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VAPAA-AIKA 
 

Tammikuu  
 

 Kuntokorttiarvonnat 
 

Toukokuu  

 Kummelin pihatalkoot 
 

Kesäkuu 

 Lasten toimintalauantai koko perheelle Kummelissa 
 Osallistutaan Pekanpäiville yhteistyössä RSPJ kanssa 

 
Elokuu 

 Kuntokorttiarvonnat 
 

Syyskuu 

 Paavolan markkinat 
 Pyhäjoen lukion messut 

 
Joulukuu 

 75-vuotisjuhlat 
 

Osallistutaan RSPJ kanssa yhteistyössä suunniteltavaan nuorten ja varttu-
neemman väen tapahtumiin, eduskuntavaalitilaisuuteen 14.2.2015 ja kampanja-
lauantaihin 14.3.2015 sekä työväen yhteiseen vapputapahtumaan.  

 
Junnut 
 

Maaliskuussa Ylläs-tapahtuma nuorille, alle 30-vuotiaille. 


