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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 

 
 
 
YLEISTÄ 
 
Kulunut vuosi oli yhteiskunnallisesti erittäin tapahtumarikas vuosi. Pakolaisten 
ennakoitua suurempi tulo Eurooppaan ja Suomeen sekä maan hallituksen käynnistämä 
yhteiskuntasopimushanke olivat kaksi merkittävää keskustelua ylläpitänyttä asiaa. 
 
Käydyissä eduskuntavaaleissa oli Oulun vaalipiirissä ehdokkaina useita JHL:läisiä 
ehdokkaita. Yhdistys tuki pienellä summalla seutukunnan SAK.laisiin liittoihin 
järjestäytyneitä ehdokkaita. Eduskuntavaaleissa menestyi raahelainen SAK:laisessa 
ammattiyhdistysliikkeessäkin toiminut Katja Hänninen, joka tuli valituksi eduskuntaan 
Vasemmistoliiton edustajana. 
 
Raahen kaupunki, Siikajoen kunta ja Pyhäjoen kunta tekivät positiivisen tilinpäätöksen. 
Siikajoen kuntaan on valmistumassa uusi nykyaikainen koulukeskus. Seutukunnan 
näkymät ovat valoisat.  
 
 
YHDISTYKSEN TOIMIJAT 
 
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 
(30.6.2015 saakka) ja Paula Heikkilä (1.8.2015 lähtien), jäsenasiainhoitajana Eija 
Käräjäoja, taloudenhoitajana Tarja Alatalo, kotisivujen vastaavana Liisa Kallela ja 
vapaa-aikajaoston puheenjohtajana Katja Jäppinen. 
Muina hallituksen varsinaisina jäseninä Raili Leskelä (tuli Helli Maaralan tilalle 1.1.2015 
alkaen), Anneli Paavola, Auli Pehkonen ja Merja Puurula sekä varajäseninä Satu 
Hauru, Merja Martin, Anneli Niskanen ja Eila Pistemaa. 
 
Raahessa edunvalvonnasta on huolehtinut pääluottamusmies Birgitta Huhtamäki ja 
Siikajoella Markus Mämmelä. Yhdyshenkilönä Pyhäjoen kuntaan on toiminut Anneli 
Paavola. Vihannin aluekohtaisena luottamusmiehenä on toiminut Merja Mäki-Penttilä. 
 
Raahen kaupungissa on toiminut ammattialaluottamusmiesten verkosto. Valinnat 
ammattialakohtaisiksi luottamusmiehiksi on tehty ammattialakokouksissa. Myös Raahen 
kaupungin omistamissa yhtiöissä, Raahen Energia Oy ja Raahen Vesi Oy, on 
henkilökunta valinnut omat luottamusmiehet. 
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Sote-yhdyshenkilöiksi valittiin Birgitta Huhtamäki, Markus Mämmelä ja Auli Pehkonen. 
 
 
75-VUOTISJUHLA 
 
Kuluneena toimintavuonna juhlittiin yhdistyksen 75-vuotista taivalta. Juhlan puitteissa 
kokoontui juhlatoimikunta useita, useita kertoja mm. pohtimaan juhlan ohjelmallista 
linjaa ja tarjoilua, laatimaan anomuksia kunniamerkkien saamiseksi, suunnittelemaan 
kutsukorttia, postittamaan kutsuja, valitsemaan musiikkia, hiomaan kuvahistoriikkia… 
Muisteluiltoja vanhojen aktiivien kanssa järjestettiin kolme. 
 
Juhlien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä paikallisten osaajien kanssa ja yhteistyö oli 
antoisaa ja hedelmällistä. Juhla oli onnistunut. Teemaksi valittu ”Yhdistys, kotiseutu ja 
meri” toteutuivat Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen suunnittelemassa 
somistuksessa sekä vitriininäyttelyssä, Raahen Laulutovereiden ja Nuorisokuoron 
lauluissa ja Raahen Hovin tarjoilussa. Juhlapuhujana oli JHL:n puheenjohtaja Jarkko 
Eloranta, juontajana Pauli ”Poksi” Ylitalo ja tervetulotoivotukset ja loppusanat lausui 
yhdistyksen puheenjohtaja Birgitta Huhtamäki. 
 
JHL:n kunniajäsenyys myönnettiin Eija Hourulalle ja Raija Mustoselle. 
SAK:n kultainen ansiomerkki luovutettiin kahdeksalle (8) henkilölle; Alatalo Tarja, 
Heikkilä Paula, Hourula Eija, Maarala Helli, Mustonen Raija, Mettovaara Mervi, 
Routaniemi Sakari ja Viinikangas Inga. 
 
 
KOKOUSTOIMINTA 

 
Kevätkokous pidettiin Siikajoen kylän pappilassa 14.4.2015. 
Jäseniä oli paikalla 25. Aluetoimitsija Tarja Ollanketo kertoi 
ajankohtaisista asioista mm. koulutus- ja sote-asiaa. 
Ympäristösihteeri ja kotiseutumies Vesa Ojanperä luennoi 
Siikajoen historiasta. 

 
Syyskokous pidettiin Raahen Hovissa 18.11.2015. jäseniä oli 
paikalla 36. Kokouksessa tehtiin valinnat yhdistyksen  
puheenjohtajasta sekä hallituksen varsinaisista- ja 
varajäsenistä seuraavalle kaksivuotis´kaudelle. Kokous vahvisti 
myös ammattialakokousten tekemät valinnat alakohtaisiksi 
luottamusmiehiksi. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa.  
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Sähköpostikokouksia pidettiin: 
15.04.2015 (pk 5/2015) 
23.04.2015 (pk 5/2015) 
01.06.2015 (pk 6/2015) 
14.10.2015 (pk 11/2015) 
04.12.2015 (pk 2/2016) 

 
Ammattialailtoja järjestettiin ennen syyskokousta seuraavasti: 
 

 Koulunkäynninohjaajien, varhaiskasvattajien sekä 
perhepäivähoitajien jäsenilta pidettiin 3.11.2015 

 Ateria- ja puhtauspalvelun, toimisto- ja kirjastoalan sekä 
teknisen henkilöstön ja tuntipalkkaisten jäsenilta pidettiin 
5.11.2015. 

Ammattialailloissa käsiteltiin ajankohtaisia työmarkkina- ja 
edunvalvonta-asioita sekä valittiin alakohtaiset 
luottamusmiehet syyskokouksen vahvistettaviksi. 
Kokouksissa tiedotettiin myös yhdistyksen jäseneduista. 
 

 
ANNETUT LAUSUNNOT 
 
Lausunto hallinnonuudistuksesta, 2.11.2015 (pk 11/2015) 
 
 
KANNANOTTO 
 
Osallistuttiin RSPJ:n järjestämään mielenilmaukseen Härkätorilla 18.9.2015. Samana 
ajankohtana järjestettiin mielenilmauksia myös muilla paikkakunnilla, mm. Oulussa ja 
Helsingissä. Myös näihin osallistui yhdistyksen jäseniä. 
 
 
EDUNVALVONTA 

 
 
 
Raahe 
 
Raahen ja Vihannin kuntaliitokseen jälkeen palkat piti yhdistymissopimuksen mukaan 
harmonisoida 2014 vuoden loppuun mennessä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja 
harmonisointia jatkettiin heti vuoden 2015 alussa. Toimenpide vaikutti mahdottomalta, 
koska henkilöstöjärjestöt eivät saaneet tarvittavia paikkatietoja pyynnöistä huolimatta.  
Vuoden loppupuolella harmonisointi saatiin loppuunsaatetuksi ja myös pitkään vireillä 
ollut yksittäinen palkkaepäkohta ratkesi.  
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Syksyllä Raahen kaupunki otti laitoshuoltajille käyttöön puolen tunnin lepo- ja 
virkistystauon. Tämä pidentää laitoshuoltajien päivittäistä työaikaa puolella tunnilla. 
Laitoshuoltajat kokevat asian epäoikeudenmukaisena, koska on totuttu nopeaan 
ruokailuun työn lomassa. Lepotauko on omaa aikaa, jolloin saa esteettömästi poistua 
työpaikalta. 
 
Työnantajan kanssa käytiin useita neuvotteluja, palkkaukseen ja muihin 
palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. 
 
Vuoden alussa päivitettiin yhdessä hallintolautakunnan ja henkilöstöjärjestöjen kanssa 
koulutussuunnitelma vuodelle 2015. Myös tasa-arvosuunnitelmaa lähdettiin laatimaan. 
 
Huhtikuussa käytiin neuvottelut lomarahat maksuajankohdan muuttamiseksi heinäkuulta 
kesäkuulle. Raahen JHL ry 055 hallitus teki päätöksen, että lomarahan maksuajankohta 
voidaan muuttaa kesäkuuksi. 
 
Suurin osa koulunkäynninohjaajista tekee työtään osa-aikaisena (25h, 30h). 
Toukokuussa aloitettiin neuvottelut, jotta saataisiin ohjaajille lisätunteja. Neuvottelun 
lopputuloksena toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville 
koulunkäynninohjaajille saatiin lisätunteja niin että vähimmäistuntimäärä on 32. 
Sopimus lisätunneista on voimassa 31.7.2016.  
 
Toukokuussa neuvoteltiin 1.7. voimaantulevista palkantarkistuksista. Neuvottelut 
sujuivat hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. 
 
Palvelutoimiston vireille saattama oto -korvausasia saatiin päätökseen. 
 
Raahen koulutuskuntayhtymässä suoritettiin siivousmitoitus. Mitoitus saatiin 
loppusuoralle vuoden lopussa. Kokemuksia ja mitoituksen toimivuutta on tarkoitus 
käydä läpi yhteisessä palaverissa tämän vuoden alussa. 
Pyhäjoella käytiin tuloksekkaita neuvotteluja henkilön vakinaistamisesta. 
Raahen Seudun Uimahallisäätiössä käytiin lomautusneuvottelut koskien henkilökunnan 
lomauttamista toistaiseksi. Lomautus johtui uimahallilla suoritettavista rakennus- ja 
korjaustöistä. 
 
Loppuvuodesta pääluottamusmies suoritti yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun kanssa 
työpaikkavierailun. Vierailusta saatiin positiivista palautetta ja vastaavanlaisia vierailuja 
kirjattiinkin toimintasuunnitelmaan useampia tälle vuodelle. 

 
Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen yhteistoimintaa päätettiin kehittää epävirallisilla 
yhteistoimintapalavereilla. Loppuvuodesta oli JHL:n vuoro järjestää tapaaminen. 
Kokoonnuimme aamukahvin merkeissä Brahenkatu 2:n kokoushuoneeseen. 
Tapaamiseen osallistuivat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja hallintolautakunnan 
neuvotteluryhmä. Vapaamuotoisessa tapaamisessa käytiin läpi asialistalla esitettyjä 
asioita joita olivat: Raahen kaupungin talousarvio, rekrytointiohjeiden päivittämistarve, II 
sopimusjakson 1.1.2016 – 31.1.2017 palkkaratkaisut, eläketiedotustilaisuuden 
järjestäminen ja henkilöstön hyvinvointi. 
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Edustukset johtoryhmissä 2015 
 

   kaupungin johtoryhmä:           pääluottamusmies Birgitta Huhtamäki 31.7. saakka 

   palvelutuotannon johtoryhmä:  

   teknisen palvelukeskuksen jory:  Jani Ukura 

   hallintopalvelukeskuksen jory:    alakohtainen luottamusmies Tarja Alatalo 

  Ytt -toimikunnan jäsen                    plm/pj Birgitta Huhtamäki, varalla Paula Heikkilä  
 
 
Siikajoki 

 

Vanhoja erikoisia paikallisia sopimuksia on vuoden aikana päivitetty ajan tasalle. 
Liputuksista sekä oven aukaisusta ei ole maksettu päivystäjille ylityökorvausta 
työehtosopimuksen mukaan. Nyt tähän on saatu korjaus. 
 
Kunnassa oli yksi työsopimuksen purkutapaus. 
 
Siikajoen kunnan koulutussuunnitelmaa on ryhdytty laatimaan. 
 
Lämpölaitoksia ollaan yhtiöittämässä. 
 
Siikajoen kunnassa on hyvä meininki. Uusi yhtenäiskoulu valmistuu syksyllä 2016., se 
on hienoa. Jäsenet ovat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä. Pääluottamusmies pystyy 
vaikuttamaan asioihin. 
 
 
TYÖSUOJELU 
 
Työsuojelutoimikunnan jäseninä ovat olleet yhdistyksestä Paula Heikkilä ja Pekka 
Jussinniemi, joka on myös ollut ensimmäisenä työsuojeluvaravaltuutettuna Anneli 
Niskasen virkavapaan ajan. 
 
 
JÄSENISTÖ  

 Vuoden 2015 lopussa yhdistyksessämme oli jäseniä yhteensä 
1047 jäsentä. Näistä naisia oli 807 ja miehiä 240. 
Jäsenmäärästä eläkeläisiä oli 193 jäsentä. 

 
Vapaajäseniä yhdistyksessämme oli vuodenvaihteessa 
yhteensä 139, joista liiton ja työttömyyskassan jäseniä oli 20 ja 
liiton jäseniä 119.  
 
Yhdistyksemme jäsenien merkkipäiviä on huomioitu 
perinteiseen tapaan lahjashekillä. 
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KOULUTUS 

 
 
17.-18-01.2015 ”Ay-väen rauhanpäivät”, yksi henkilö. 
 
24.-25.1.2015 ”Työttömyysturvan ja jäsenasiainhoitajien ajankohtaispäivät”, 

kaksi henkilöä. 
 
09.-11.02.2015 ”Jäsenasiainhoito yhdistyksessä”, yksi henkilö. 
 
19.-20.2.2015 ”Kirjasto- ja tietopalvelualojen opintopäivät”, kaksi henkilöä. 
 
23.-25.02.2015 ”Talouden tunnusluvut tutuiksi”, yksi henkilö. 
 
16.-20.03.2015 ”Järjestyksenvalvojakurssi”, kaksi henkilöä. 
 
18.-20.03.2015 ”Luottamusmiesten täydennyskurssi”, kaksi henkilöä. 
 
28.3.2015 ”Eläketiedotus”, neljä henkilöä. 
 
07.-11.04.2015 ”Luottamusmiehen peruskurssi”, yksi henkilö. 
 
13.04.-11.06.2015 ”Sihteerin verkkokurssi”, yksi henkilö. 
 
20.-22.04.2015 ”Koulunkäynninohjaajien ja -avustajien luottamusmieskurssi”, 

yksi henkilö. 
 
07.05.2015 ”Jaksotyökoulutus”, yksi henkilö. 
 
4.-8.5.2015 ”Luottamusmiesten jatkokurssi”, yksi henkilö. 
 
7.5.2015 ”Uudet jaksotyömääräykset”, kolme henkilöä. 
 
01.09.2015 ”Alueellinen työeläkekoulutus”, kaksi henkilöä. 
 
12.-13.09.2015 ”Yhdistysten johdon neuvottelupäivät”, kolme henkilöä. 
 
03.-04.10.2015 ”Puhtaus- ja ravitsemuspalvelualan opintopäivät”, kolme 

henkilöä. 
 
14.-16.10.2015 ”Henkilöstön edustajana työpaikan rakenteiden muuttuessa”, 

yksi henkilö. 
 
22.-23.10.2015 ”Sote-koulutusta JHL-opistolla”, yksi henkilö 
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26.-30.10.2015 ”Luottamustiedon jatkokurssi”, yksi henkilö 
 
31.10.-1.11.2015  ”Koulunkäynnin ohjaajien opintopäivät”, kolme henkilöä 
 
09.-11.11.2015  ”Taloudenhoitajien jatkokurssi”, yksi henkilö 
 
  Jaksotyöaikakoulutus videokoulutuksena, yksi henkilö 

 
MUUTA 
 
Perhetapahtuma Kummelissa 6.6.2015. 
 
Osallistuttiin RSPJ:n järjestämään poliittiseen mielenilmaustapahtumaan 18.9.2015 
 
Yhdessä muiden SAK-laisten paikallisyhdistysten kanssa järjestettiin RSPJ:n toimesta 
nuorille jäsenille retki Kalajoelle seikkailupuisto Pakkaan 26.9.2015. 
 
 
TALOUS 
 
Tilinpäätöksen mukaan alijäämä vuodelta 2015 on 12 940,72 € ja taseen loppusumma 
73 470,10 €. Tilinpäätöksen alijäämä oli tiedossa yhdistyksen 75-vuotisjuhliin 
budjetoidun talousarviopäätöksen mukaisesti. 
 
 
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 toimitettu toimi- ja luottamushenkilöiden välityksellä 
työpaikkojen ilmoitustauluille. 
 
 
 

http://raahe55.jhlyhdistys.fi/
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VAPAA-AJAN TOIMINTA 
 
Vapaa-aikajaosto kokoontui vuonna 2015 yhdeksän kertaa.  

 

Hallituksen jäseninä jaostossa olivat Birgitta Huhtamäki, Satu Hauru, Auli Pehkonen, 

Tarja Alatalo sekä Katja Jäppinen, joka toimi jaoston puheenjohtajana. Jäsenistön 

edustajina jaostossa olivat Minna Murtoperä, Merja Martin, Virpi Nylund sekä Auli 

Lepistö. Jaoston kokouksiin osallistuivat myös Kummelin emäntä Kaarina Pehkonen 

sekä isäntä Pentti Pehkonen. 

 

Jaosto toteutti toimintasuunnitelman mukaista toimintaa sekä käsitteli Kummeliin liittyviä 

asioita. Tarvittaessa lopullinen päätöksenteko siirrettiin yhdistyksen hallitukselle. 

 

Jäsenistölle suunnattua toimintaa oli kesäkuussa Kummelissa järjestetty 

perhetapahtuma. 

 

Syksyllä jaosto laati Kummelin kunnossapitosuunnitelman viideksi vuodeksi. 

 

Kummeliin laadittiin jäsenistön aloitteesta käyttäjäkansio. 

 

Kummelin tuotot olivat 8040 € ja menot 11148 €, vuokrauskertoja oli 91. 

 

Jäsenistöä tuettiin kuittia vastaan, hakemuksella liikunta/kulttuurikorvauksella, 25 € 

vuosi, poistettiin seutukunnallisuusvelvoite korvauksen maksamisesta. 

 

        

 


