
Raahen JHL ry 055           TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

 

Hyvä jäsen 
YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ JA TAVOITTEITA 

Painopisteinä edunvalvonta, jäsenhankinta, koulutiedottaminen, tapahtumavalmius. 

Tulevan toimintavuoden pääteema on jäsenhankinta. Vauhditetaan jäsenhankintaa 

koko vuoden kestävällä kampanjalla. Yhdistys lahjoittaa jokaiselle uuden maksavan 

jäsenen tuoneelle jäsenelle 20 € suuruisen lahjakortin tavaratalo Prismaan. 

Liiton jäsenhankintaan liittyvät kannustinpisteet karttuvat osaston maksaman palkkion 

lisäksi. 

Kampanjavuoden aikana liittyvälle uudelle jäsenelle lahjoitetaan JHL:n 

kierrätysmateriaalista valmistettu kotimainen kauppakassi. 

 

Jäsenhankintaa markkinoidaan yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeessä. 

Työpaikkakäyntien yhteydessä sovitaan jokaiselle työpaikalle yhdyshenkilö mm. 

yhdistyksen ilmoituksien vastaanottajaksi ja ilmoitustaulun hoitajaksi Raahen JHL:n ry 

055 ilmoitusten osalta. 

Tavoitteena on saada yhdistykselle oma koulutiedottaja. Etsitään koulutiedottajaa 

kotisivujen kautta. Koulutiedottajille on tarjolla sekä alueellista että valtakunnallista 

koulutusta. 

Ollaan valmiina nopeaan reagointiin 18.9.2015 mielenilmauksen kaltaisissa 

tilanteissa. 

 

VALTAKUNNALLISET HANKKEET  

 Jäsenhankinta, valtakunnallinen KÄRKIHANKE 

Enemmän on enemmän -kampanjassa on kyse paremmasta ja turvallisemmasta 

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



 
 
Tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun määrätietoisella ja pitkäjänteisellä 
kehittämisellä parannetaan kuntalaisten palveluja ja niiden vaikuttavuutta ja laatua, edistetään 
henkilöstön työelämän laatua ja mahdollisuuksia parempiin ja pidempiin työuriin. 
 

  Sosiaali- ja terveysalojen ammatillinen kärkihanke 2015 - 2017 
 
Osaavaa voimaa hankkeen ensimmäisen vuoden painopisteinä ovat henkilökohtaiset avustajat, 
hoiva-avustajat ja kehitysvamma-ala. 
 

 
 

Sote-uudistus 
 
Uudistuksen päätavoitteena on palvelujen järjestäminen ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 
yhdenvertaisella laadukkaalla tavalla. JHL vaikuttaa aktiivisesti lakiesityksen sisältöön ja sote-
uudistuksen toimeenpanoon tulevina vuosina. 
 

 Vuonna 2015 liitto käynnisti kolmevuotisen sote-alan ammatillisen kärkihankkeen. 
Huomio kiinnitetään sote-alan palvelutuotannon muutoksiin ja ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseen. Ammatillinen kärkihanke toimii yhdessä Toimivat yhdistykset - hankkeen 
kanssa työpaikkanäkyvyyden ja järjestäytymisen kohentamiseksi.  

 paikallisen edunvalvonta - toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja 
vahvistaminen. Tavoitteena pitää mahdollisimman kattava luottamusmiesverkosto.  

 3 päivän koulutusoikeus 

 työpaikkakäynnit, Toimivat yhdistykset - hanke 

 Raahen seutukunnan paikallisjärjestön (”RSPJ”) toiminnasta  

tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen ja kanssakäymisen lisääminen 

muiden paikallisten SAK:n ammattiosastojen kanssa  

 aktiivien rekrytointi  

 aktiivien jalkautuminen eri kuntiin tuoden näin liiton näkyvyyttä paikkakunnille 

 

 

EDUNVALVONTA 

Edunvalvonnassa panostetaan erityisesti työpaikkavierailuihin kohteina tulevana 

vuonna ateria- ja puhtauspalvelun valmistuskeittiöt. 



Siikajoella ne ovat Mäkelänrinteen keskuskeittiö ja Gumeruksen koulun keittiö. 

Pyhäjoella Saaren koulu ja Jokikartano. Raahessa Koulukeskuksen ja 

Palvelukeskuksen tiimit Vihannin alueella sekä Ammattiopiston, Kampuksen, Lukion, 

Pattasten, Ravintokeskuksen ja Saloisten tiimit Raahen alueella. 

Pääluottamusmies vie tuliaisina työpaikalle kahvipaketin ja keksejä sekä ammattiliiton 

kyniä ja liittymiskaavakkeita. 

Järjestetään yhteisiä luottamusmieskokouksia alakohtaisille luottamusmiehille, 

pääluottamusmiehille, alueluottamusmiehille ja yhdyshenkilöille. Luodaan 

luottamusmiehille sähköpostiverkosto. 

Raahen kaupungilla on palkat ja lomarahat budjetoitu tulevalle vuodelle. Samoin 1.2.2016 

Työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toisen jakson sopimuskorotuksiin. Vuoden 2016 

tuloveroprosentti (Raahe) on 21,00.  

Siikajoella on kunnantalouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015 - 2018. Työntekijä voi pitää 10 
päivää palkatonta vapaata. Kahdesta viikosta vähennetään vain 10 pv. Vapaita pidetään 
yleensä korkeintaan 2 pv kerrallaan. Jos työtilanne sallii, voi esimies myöntää viikon mittaisen 
vapaan. Talkoovapaista ei saa syntyä ylitöitä, eikä vapaan ajaksi saa palkata sijaista. 
Talkoovapaita voidaan pitää vaikka vuosilomaa olisi jäljellä. 

 
 
INFORMAATIOTILAISUUDET 

 
    Järjestetään informaatio- ja keskustelutilaisuuksia eri ammattiryhmille 

- ajankohtaisista ammatillisista asioista tiedottaminen. 
- osaston asioista tiedottaminen 
 
 

 
 

 
KOKOUSTOIMINTA  

 
hallituksen kokoukset vähintään kerran kuukaudessa 

 luottamusmieskokouksia 
 kevätkokous 31.4. mennessä 
 syyskokous 30.11. mennessä 
 vapaa-aikajaoston kokouksia (perustaminen) tarvittaessa 
 muita kokouksia tarvittaessa 

 



 
 
 KOULUTUS 

 
Koulutusta markkinoidaan jäsenille jäsenkirjeessä, niin että kirjeeseen laitetaan linkit 

niin valtakunnalliseen kuin alueelliseenkin koulutustarjontaan. Aluetoimiston 

paperinen koulutuskalenteri laitetaan mukaan tammikuussa postitettavaan 

jäsenkirjeeseen. Jäsenen pyynnöstä voidaan toimittaa postitse myös liiton 

koulutusopas. 

 pyritään tehostamaan jäsenistön osallistumista ammatilliseen koulutukseen; 
monipuolinentiedottaminen eri koulutusmahdollisuuksista (opintosihteeri) 

 osallistutaan sekä valtakunnalliseen, että aluetoimiston järjestämään 
koulutukseen 

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

vuoden 2016 alussa 

 

 
 
JÄSENETUJA 

 
JHL:llä on oma työttömyyskassa. Julkisten ja hyvinvointialojen  
työttömyyskassa tarjoaa ajanmukaiset palvelut mm. ansiopäivärahan,  
koulutustuen ja vuorottelukorvauksen suhteen. 
 
Liiton neuvottelemat työ-ja virkaehtosopimukset ovat etuja sinänsä.  
Niillä sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten  
vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös  
työsuhdeturvasta sovitaan liiton neuvottelemalla työ-ja  
virkaehtosopimuksella. 
 
Liitto on vakuuttanut ammattiin opiskelevat jäsenensä ammattihenkilön  
vastuuvakuutuksella. Vakuutus on voimassa teoriaopetuksen aikana ja  
työharjoittelussa.  
 
Yhdistys korvaa jäsenille kerran vuodessa (maksu joulukuussa 2016)  
25 € Suomessa olleesta kulttuuritapahtumasta, elokuvaesityksestä tai liikuntasuorituksen  
pääsymaksuista. 
 
Vapaa-ajan rakennus Kummeli tarjoaa jäsenille ja heidän vierailleen  
ihanteelliset mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon merellisissä  
maisemissa sekä kesällä että talvella. 
 
Jäsenetusopimus Raahen Kesportin kanssa. Raahen JHL ry 055 jäsen 
saa -20% alennuksen normaalihintaisista vaatteista ja jalkineista.  
Asioidessasi Kesportissa, ota jäsenkortti mukaan, ja esitä se kassalla. 
 



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 

 
Kehitetään ”Opendoran” käyttöä tiedotuskanavana ja mm. jäsenkirjeiden 

jakamisessa.  

Terästetään käsitteen ”SEUTUKUNTA” käyttöä kun lähetetään koko seutukuntaa 

koskevia tiedotteita tai lehti-ilmoittelua.  

Tilataan lisää ilmoitustauluille kiinnitettäviä JHL-muovitaskuja. Viedään näitä sitten 

työpaikkakäynneillä. 

Osallistutaan seutukunnan markkinatapahtumiin. Se on näkyvillä olemista ja pohjaa 

jäsenhankinnalle. Tapahtumia ovat Pekan päivät, Paavolan markkinat, Pyhäjoen 

messut ja Vihannin markkinat. 

Tiedotustoiminnan tavoitteena on käyttää monipuolisesti eri kanavia tiedottamisessa 
 

 kotisivut       
 ilmoitustaulut  
 paikallislehdet      
 jäsenkirjeet  
 Siikasanomat 

-hyödynnetään ja laajennetaan kotisivujen käyttöä tiedotustoiminnassa,  
    tarkoituksena saada kattava verkko eri kuntien välille  

         -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittaminen sähköisessä  
   muodossa hallituksen jäsenille 
 
 



        
  

YHDISTYSTEN JÄSENTEN HUOMIOIMINEN  

 
50, 60, 70, 80, 90 ja 100 –vuotis´merkkipäivämuistaminen 20 € 
lahjashekillä. 

 
    
VAPAA-AIKA 

 
 

Vapaa-ajan toiminnan puitteissa järjestetään ostosretki joko omana toteutuksena 

tai yhdessä RSPJ:n kanssa, osallistumismaksu (sitoutumismaksu) olisi 5 €. 

Vuoden 2016 pikkujoulu toteutetaan puurojuhlana Kummelissa. 

Talousarvioon lisättiin Kummelin parven hätäpoistumistien toteuttaminen. 

 Kummelin vuorokausihinnat pidetään ennallaan.  

Tarjotaan koko perheelle elokuvaesitys. 

Tammikuu  
 Kuntokorttiarvonnat 

Toukokuu 
 Vihannin markkinat 
 Kummelin pihatalkoot 

Kesäkuu  
 Osallistutaan Pekanpäiville yhteistyössä RSPJ kanssa 

Elokuu 
 Kuntokorttiarvonnat 

Syyskuu 
 Paavolan markkinat 
 Pyhäjoen lukion messut 

Joulukuu 
 Puurojuhla Kummelissa 

 
Osallistutaan RSPJ kanssa yhteistyössä suunniteltaviin tapahtumiin, sekä työväen yhteiseen 
vapputapahtumaan.  

 
 
 
 


