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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 

 
 

Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden 
johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) 
jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista, Siikajoelta ja Raahesta. Varajäseniä on ol-
lut neljä (4). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Birgitta Huhtamäki, 
sihteerinä Riitta Pajala, jäsenasiainhoitajana Helli Maarala, taloudenhoita-
jana Tarja Alatalo, kotisivujen vastaavana Liisa Kallela ja vapaa-aikajaoston 
puheenjohtajana Katja Jäppinen. Raahessa edunvalvonnasta on huolehti-
nut pääluottamusmies Birgitta Huhtamäki, Siikajoella Mervi Mettovaara, 
Pyhäjoella aluekohtainen yhteyshenkilö Anneli Paavola sekä Vihannissa 
aluekohtainen luottamusmies Merja Mäki-Penttilä. 

 
Yhdistyksemme juhlavuoden valmistelut aloitettiin keväällä 2014 perusta-
malla 75-vuotisjuhlatoimikunta. Juhlatoimikunnan keskeinen tehtävä on 
valmistella näyttävä ja mieleenpainuva tilaisuus. Juhlatoimikuntaan ovat 
kuuluneet Anneli Paavola, Paula Heikkilä, Helli Maarala, Auli Pehkonen, 
Tarja Alatalo, Liisa Kallela, Katja Jäppinen, Merja Mäki-Penttilä ja Birgitta 
Huhtamäki. 

 
 
KOKOUSTOIMINTA 

      
 

Kokoukset ja niissä käsitellyt asiat: 
 

Yleinen kokous pidettiin 28.1.2014 Brahenkatu 2:n kokoushuoneessa. 
o pääluottamusmiehen valinta/vahvistaminen ajalle 29.1.14 – 

31.8.2014 
o varapääluottamusmiehen valinta/vahvistaminen ajalle 29.1.14 – 

31.8.2014 
o II toiminnantarkastajan vahvistaminen ajalle 2014 - 2015 

 
 

Kevätkokous pidettiin 26.3.2014 Ravintola Dadossa, Pyhäjoella 
o Hannele Palokangas luennoi kokouksen alussa aiheesta: työhyvin-

vointi ja työssä jaksaminen 
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Ylimääräinen yleinen kokous pidettiin Brahenkatu 2:n kokoushuoneessa 
27.8.2014 

o pääluottamusmiehen valinta/vahvistaminen ajalle 1.9.14 – 
31.12.2015 

o varapääluottamusmiehen valinta/vahvistaminen ajalle 1.9.14 – 
31.12.2015 

 
Syyskokous pidettiin 26.11.2014 Ravintola Portenoksessa, Raahessa 

o Siikajoen pääluottamus- ja varapääluottamusmiehen valinta v. 2015 
o Hallituksen jäsenen valinta eläkkeelle jäävän tilalle v. 2015 
o vierailijana oli SASKin Kunnon Työn Lähettiläs Sari Janatuinen; hän 

kertoi järjestön toiminnasta 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa. 
 

 
ANNETUT LAUSUNNOT 
 

o Lausunto kaupunkistrategiasta. 
o Lausunto työterveyspalveluista 
o Lausunto virka- ja työvapaaluonnoksesta 

 
 
EDUNVALVONTA 
 

 
 

Edunvalvonnan osalta vuosi 2014 jatkui keväällä 2013 aloitettujen koulun-
käynninohjaajien vakinaistamisneuvottelujen ja saavutetun neuvottelutulok-
sen toimeenpanoon saattamisella. Osasto oli saavuttanut tyydyttävän neu-
vottelutuloksen, mutta sen toimeenpano osoittautui ongelmalliseksi. Asiaa 
käsiteltiin palvelutuotannon johtoryhmän kokouksessa useampaankin ker-
taan. Lopultakin 16 koulunkäynninohjaajaa vakinaistettiin. 
 
Työnantajan kanssa käytiin neuvotteluja lomitukseen, työaikaan, palkkauk-
seen ja muihin palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. 
 
Useammassakin työpisteessä on ollut edunvalvontaa ja työsuojelua vaati-
via asioita selvitettävänä. Jäsenkentällä on puitu työssä jaksamista ja käyty 
neuvotteluja työnantajan kanssa mm. toimenpiteistä miten selviytyä nykyi-
sistä tehtävistä. 
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Raahen ja Vihannin yhdistymissopimuksessa olevaa kirjausta, jonka mu-
kaan palkat tulisi harmonisoida vuoden 2014 loppuun mennessä, ei saavu-
tettu.  Neuvottelut ovat edelleen kesken. 

 
Edunvalvonnan keskeisiä tavoitteita ovat jäsentemme työpaikkojen turvaa-
minen, ansiotason säilyttäminen ja ammatillisen aseman säilyttäminen ja 
kehittyminen. 

 
Edustukset johtoryhmissä 2014: 

 
palvelutuotannon johtoryhmä:    
o Birgitta Huhtamäki 

hallintopalvelukeskuksen johtoryhmä:    
o Tarja Alatalo 

 

Ytt -toimikunnan jäsen: 

o Tarja Alatalo 

 

 

 
 
 
JÄSENISTÖ   
 

Vuoden 2014 lopussa yhdistyksessämme oli 1 093 jäsentä. Edelliseen 
vuoteen verrattuna jäsenmäärä vähennys oli 31 henkilöä. Tästä määrästä 
noin puolet oli poisnukkuneita yhdistyksemme jäseniä.  
Jäsenmäärästä naisia oli 852, miehiä 241 ja eläkeläisiä 66. 
Yhdistyksessä oli 144 vapaajäsentä, josta liiton jäseniä 113 ja liiton ja työt-
tömyyskassan jäseniä 31. 
 
Yhdistyksemme jäsenten merkkipäiviä on huomioitu perinteiseen tapaan 20 
euron lahjashekillä. 
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KOULUTUS 
     

 
 

Koulutustilaisuudet ja niihin osallistuminen: 
     

 18.01. - 19.01.2014 Työttömyysturvan ja jäsenasiainhoitajien ajan-
kohtaispäivät; osall. 1 hlö 

 01.02.2014 Yhdistyksen hallituksen koulutuspäivä; osall. 14 hlöä 
 24.02. -  28.02.2014 Luottamusmiestiedon jatkokurssi; osall. 1 hlö 
 29.03. -  30.03.2014 Yhdistysjohdon neuvottelupäivät; osall.1 hlö 
 07.04. -  11.04.2014 Luottamusmiehen peruskurssi; osall. 1 hlö 
 26.04. - 27.04.2014 Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset kehittämis-

päivät; osall. 1 hlö 
 17.05. - 18.05.2014 Järjestö/yhdistystoiminnan opintopäivät, Oulu; 

osall.7 hlöä 
 01.09. - 05.09.2014 Luottamustiedon jatkokurssi; osall. 1 hlö 
 04.10. -  5.10.2014 Toimisto-, hallinto- ja IT –alojen ammatilliset ke-

hittämispäivät; osall. 1 hlö 
 06.10. - 08.10.2014 Luottamustiedon täydennyskurssi; osall. 1 hlö 
 10.10. -  12.10.2014 Kasvatusalojen ammatilliset kehittämispäivät 

Oulussa; osall.5 hlöä 
 12.10.2014 Kasvatusalojen ammatilliset kehittämispäivät Oulussa; 

osall. 2 hlöä 
 17.11. - 21.11.2014 JHL:n työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto; osall. 

1 hlö 
 22.11. -  23.11.2014 Virikepäivät yhdistysjohdolle, Vuokatti; osall. 3 

hlöä 
 28.11.2014 Sähköiset työkalut jäsenasioiden hoitoon, JHL-opisto; 

osall. 1 hlö     
 
 

 
 
TALOUS 
 

Tilinpäätöksen mukaan alijäämä vuodelta 2014 on – 8 157,98 € ja taseen 
loppusumma 84 756,51 €. 
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JÄSENEDUT 
 

 
 
Liiton ja osaston omista jäseneduista on ilmoitettu kotisivulla, osoite: 
http://raahe55.jhlyhdistys.fi/. 

 
 
 
TIEDOTUSTOIMINTA    

                    

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

 
VAPAA-AJAN TOIMINTA 
 

Vapaa-aikajaosto  
 

 jaosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa 

 jäseninä olivat yhdistyksen hallituksen jäsenet; Birgitta Huhtamäki, Tar-

ja Alatalo, Auli Pehkonen, Satu Hauru ja Katja Jäppinen, joka toimi ja-

oston puheenjohtajana 

 jaostossa oli jäsenistön edustajina Auli Lepistö, Minna Murtoperä, Virpi 

Nylund sekä syyskuuhun asti Carita Polus   

 jaosto toteutti toimintasuunnitelman mukaista toimintaa sekä käsitteli 

Kummeliin liittyviä asioita 

 tarvittaessa lopullinen päätöksenteko siirrettiin yhdistyksen hallitukselle 

 jäsenille suunnattua toimintaa olivat helmikuussa järjestetty koko per-

heen Hoplop -retki, nuorten ilta Kummelissa, kesäkuussa avoimet ovet 

-tapahtuma toimistolla ja joulukuussa jäsenistön jouluruokailu 

http://raahe55.jhlyhdistys.fi/
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 muuta jäsenten aktiivista osallistumista tuettiin esim. kuntokorttiarvon-

noilla ja rahallisella kulttuuri- ja liikuntatuella, joka oli haettavissa kuittia 

vastaan 25 euroa/jäsen, JHL:n alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtu-

miin myönnettiin tukea tapahtumakohtaisesti 

 seutukunnallisiin markkinatapahtumiin osallistuttiin kesäkuussa Pe-

kanpäivien aikaan Raahessa 

 Kummelin tuotot olivat 7 180 € ja menot 9 812,72 € 

 eripituisia vuokrauskertoja oli 78 

 

 
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


