
Raahen JHL ry 055           TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

 

 

Hyvä jäsen  
SUOMI 100 VUOTTA 

Toimintavuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. 
Seutukunnassa järjestetään runsaasti eri tapahtumia joihin 
yhdistys kehottaa jäsenistöä osallistumaan.  

Merkkivuottaan viettävä Suomi on viime vuodet kärsinyt poikkeuksellisen pitkäaikaisesta 
taantumasta. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmimalla ja 1.2.2017 alkaen voimaan tulevalla 
”kiky”- eli kilpailukykysopimuksella on tavoitteena parantaa työllisyyttä ja kilpailukykyä. 
Sopimuksella torjuttiin maan hallituksen aikeet mm. kunta-alan ansaittujen pitkien vuosilomien 
lyhentämisestä. Sopimuksen hintana on mm. lomarahojen määräaikainen leikkaaminen ja työajan 
pidentäminen. 

JHL:N EDUSTAJISTOVAALIT 

Kilpailukykysopimus hyväksyttiin liiton edustajistossa keväällä. Edustajistokauden päättyessä 
haetaan nyt päättäjiä seuraavalle 5-vuotiskaudelle.JHL:n edustajistovaalit käydään 13.-
28.3.2017. Yhdistyksen ehdokasasettelukokous järjestetään tammikuussa. Vaaleihin toivotaan 
runsasta osanottoa niin ehdokasasettelun kuin äänestämisenkin suhteen. 

 

 

 

 

KUNTAVAALIT 

Meille julkisten ja hyvinvointialojen työntekijöille on suuri merkitys myös kuntavaaleilla. Niissä 
valitaan edustajat kunnanvaltuustoihin, jotka käyttävät korkeinta päätäntävaltaa kunnissa. Näihin 
keväällä käytäviin vaaleihin toivotaan runsaasti ehdokkaita JHL:n jäsenistä. Yhdistys kannustaakin 
jäseniä asettumaan ehdokkaiksi kuntavaaleissa sekä äänestämään aktiivisesti. 

 

 

 

 

 



YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ JA TAVOITTEITA 
 

JHL:n edustajistovaalit 
 
Ehdokasasettelu on meneillään ja vaalien ehdokasasettelukokous pidetään 
yhdistyksessä tammikuussa 2017. 

Kehotetaan yhdistyksen jäseniä miettimään ehdokkuutta JHL:n 
edustajistovaaleissa ja myös asettumaan ehdolle Suomen suurimpiin kuuluvan 
ammattiliiton päättäjäksi ja vaikuttajaksi. 
 
Alkuvuodesta lähetettävässä jäsenkirjeessä jaetaan yksityiskohtaisempaa tietoa 
vaaleista sekä esitellään ne ehdokkaat, jotka ovat yhdistyksen jäseniä. 
 
Tavoitteena on tuoda esille ja nostaa yleiseen keskusteluun vaalien teemoja sekä 
aiheita ja näin saada nostettua äänestysaktiivisuutta. 
 
Kuntavaalit 
 
Keväällä käytävien kuntavaalien ehdokasasettelu on meneillään eri poliittisissa 
puolueissa. 
Yhdistys kutsuu koolle kuntavaaleissa ehdokkaina olevat jäsenet ja kokoaa heidät 
yhteisten JHL:läisten teemojen alle. Tämän puitteissa yhdistys tukee ehdokkaana 
olevia jäseniä heidän tasapuolisella esittelyllä kotisivuilla sekä mahdollisesti myös 
yhteisilmoituksin kehottamalla jäsenistöä äänestämään kuntavaaleissa ja 
kannattamaan jäsenehdokkaita. 
 
Edunvalvonta 
 

Valmistautuminen maakunta- ja sote-uudistuksiin on aloitettu, vaikka kaikki 
yksityiskohdat eivät vielä olekaan tiedossa. Osallistutaan aluetoimiston sote-
selvitystyöryhmän työskentelyyn ja selvitetään hankkeen vaikutuksia jäsenistöön, 
yhdistyksemme osalta lähinnä tukipalveluhenkilöstöön. 
 
Edunvalvontatyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä aluetoimiston kanssa. Tämä on 
liiton linjaamaa lähipalvelumallin mukaista toimintaa, jossa aluetoimiston väki 
myös ”jalkautuu” vierailemaan työpaikoilla. 
 
Edunvalvonnassa panostetaan edelleen työpaikkavierailuihin. Kohteina tulevat 
olemaan Raahen kaupungin Tekninen palvelukeskus/varikko ja Siikajoen tekninen 
keskus. Aluetoimistosta saadaan tukea työpaikkakäynneille ja teknisen sektorin 
vierailuihin pyydetään mukaan aluetoimitsija Risto Säkkinen.  
Työpaikkakäyntejä jatketaan vierailemalla päiväkodeissa ja muilla 
varhaiskasvatuksen työpaikoilla. 

Tuliaisina työpaikalle viedään kahvipaketti ja keksejä sekä ammattiliiton kyniä ja 
liittymiskaavakkeita. 

Työpaikkakäyntien yhteydessä sovitaan jokaiselle työpaikalle yhdyshenkilö mm. 
yhdistyksen ilmoituksien vastaanottajaksi ja ilmoitustaulun hoitajaksi Raahen JHL:n ry 
055 ilmoitusten osalta. 

Järjestetään yhteisiä luottamusmieskokouksia alakohtaisille luottamusmiehille, 
pääluottamusmiehille, alueluottamusmiehille ja yhdyshenkilöille. Luodaan 
luottamusmiehille sähköpostiverkosto. 

 



Jäsenhankinta 
 
Jatketaan menestyksekästä jäsenhankintakampanjaa. Yhdistys lahjoittaa jokaiselle 
uuden maksavan jäsenen tuoneelle jäsenelle 20 € suuruisen lahjakortin tavaratalo 
Prismaan. 
Kampanjavuoden aikana liittyvälle uudelle jäsenelle lahjoitetaan JHL:n 
kierrätysmateriaalista valmistettu kotimainen kauppakassi. 
 
Jäsenhankinnan markkinointia jatketaan yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeessä. 
 
Koulutiedottaminen 
 
Paikalliset oppilaitokset tarjoavat ammattiosastolle mahdollisuutta tulla esittelemään 
ammattiliiton toimintaa ja jäsenyyden etuja. Nyt nämä kutsut on jouduttu 
ohjaamaan aluetoimistolle. Edelleen on tavoitteena saada yhdistykselle oma 
koulutiedottaja. Haetaan asiasta kiinnostunutta henkilöä kotisivujen kautta.  

Koulutiedottajille on tarjolla sekä alueellista että valtakunnallista koulutusta. 

Tapahtumavalmius 

Liiton työtaisteluohje on päivitetty. Tämän ohjeen pohjalta on laadittu oma 
yhdistyksen toimintaohje. Yhdistykselle perustetaan oma työtaistelurahasto. Sitä 
kartutetaan vuosittain talousarvioon varatulla summalla. 

Talous 

Tarkastellaan useamman vuoden perspektiivillä yhdistyksen tulevaisuutta niin 

jäsenkehityksen kuin taloudenkin näkökulmasta.  

 

 

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. 

 
Kunteko 

 
Seutukunnan kunnat eivät ole vielä lähteneet mukaan 
”Kunteko”-hankkeeseen. Sen puitteissa on 
mahdollisuus tuottavuuden, tuloksellisuuden ja 
työelämän laadun määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen 
kehittämiseen. Näin voidaan parantaa kuntalaisten 
palveluja ja niiden vaikuttavuutta ja laatua, edistää 
henkilöstön työelämän laatua ja mahdollisuuksia 
parempiin ja pidempiin työuriin. 

 
Sosiaali- ja terveysalojen ammatillinen kärkihanke 2015 - 2017 

 
Vuoden 2017 kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka tekevät hoiva- ja hoitotyötä 
toisen kotona. 

 
 



SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 
 

Sote- ja maakuntauudistus etenee. JHL:n väki 
on mukana vaikuttamassa aktiivisesti hankkeen 
edellyttämien selvitysten tekemisessä. 
Maakuntatasolla liiton jäseniä on asiantuntijoina 
eri työryhmissä tuoden näin työntekijä-
asiantuntijuutta selvitystyöhön. Yhdistys on 
nimennyt yhdyshenkilöt Raahesta ja Siikajoelta 
JHL:n Oulun aluetoimiston  SOTE -
projektityöryhmään. 
Yhdistyksessä seurataan tarkasti uudistusten etenemistä ja sen vaikutuksia 
jäsenistöön.  

 
 

SEUTUKUNTA 

 

Kun nykyistä tilannetta peilaa vuoden 2012 
tilanteeseen, ovat seutukunnan kunnat 
onnistuneet kohtuudella taloutensa 
tasapainottamisessa. Tuolloin Raahen 
kaupungin budjetti oli pahasti alijäämäinen, 
Vihanti oli kriisikunta ja Siikajoella yt-uhka 
päällä. Ainoastaan Pyhäjoen kunnan tase 
osoitti ylijäämää.  
Kunnan työntekijät ovat sitoutuneet 
tasapainottamisiin ja säästökuurit ovat purreet. 
Emme kuitenkaan voi tuudittautua siihen, että 
tilanne jatkuisi samanlaisena ilman jatkuvia 
ponnisteluita. 
 
 
Raahessa  
 
Raahe on parhaillaan valitsemassa uutta kaupunginjohtajaa. Nykyinen, tehtävästä 
sivuun astuva kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on omalta osaltaan ollut takaamassa 
työntekijöiden työrauhaa, niin että kuntatalouden säästöjä ei ole lähdetty hakemaan 
lomautuksilla ja irtisanomisilla. Palkat ja sopimuskorotukset on pystytty maksamaan. 
Toivottavaa on, että saamme kaikki rauhallisin mielin jatkaa työssämme tuottaen 
kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluita, olipa sitten palvelun tuottaja kunta tai 
yksityinen palveluntarjoaja. 
 
Hallinnonuudistus tulee voimaan kuntavaalien jälkeen 1.6.2017. 
Raahen kaupungilla on palkat ja lomarahat budjetoitu tulevalle vuodelle. Vuoden 
2017 tuloveroprosentti on 21,00. 
 
 
Siikajoella  
. 
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. 
Uusi kunnanjohtaja Mauno Ranto aloittaa työnsä maaliskuussa 2017 Kaisu Tuomen 
jäädessä eläkkeelle 
Koulutussuunitelmaa lähdetään toteuttamaan uuden kunnanjohtajan johdolla. 
Lääkehoitosuunnitelmaa on myös tarkasteltu Siikajoen kunnan osalta. 
1.2.2017 voimaan tulevan Kiky sopimuksen paikallista soveltamista valmistellaan.. 

 
Pyhäjoella 

 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa valmistellaan. 

 

 

Yhdistys tulee vierailemaan seutukunnan kunnanjohtajien luona yhdistyksen 
tunnetuksi tekemiseksi. 

 

 
 
INFORMAATIOTILAISUUDET 

 
    Järjestetään informaatio- ja keskustelutilaisuuksia eri ammattiryhmille 

- ajankohtaisista ammatillisista asioista tiedottaminen 
- tilaisuuksia edunvalvonta-asioista eri ammattiryhmille 
- osaston asioista tiedottaminen 

 
 

 
KOKOUSTOIMINTA  

 
 hallituksen kokoukset vähintään kerran kuukaudessa 
 luottamusmiehiä kutsutaan hallituksen kokoukseen 
 edustajistovaalien ehdokasasettelukokous tammikuussa 
 kevätkokous 31.3. mennessä 
 syyskokous 30.11. mennessä 
 ammattialakokouksia 
 vapaa-aikajaoston kokouksia (perustaminen) tarvittaessa 
 muita kokouksia tarvittaessa 

 
 
 
 KOULUTUS 

 
Koulutusta markkinoidaan jäsenille jäsenkirjeessä. 
Kirjeeseen laitetaan linkit niin valtakunnalliseen kuin 
alueelliseenkin koulutustarjontaan. Aluetoimiston 
paperinen koulutuskalenteri laitetaan mukaan helmikuussa postitettavaan 
jäsenkirjeeseen. JHL:n valtakunnallisia koulutusoppaita saa ammattiosaston 
toimistolta. Jäsenen pyynnöstä se voidaan toimittaa myös postitse. 

 osallistutaan sekä valtakunnalliseen, että aluetoimiston järjestämään 
 koulutukseen 
 osallistutaan järjestöllisille ja edunvalvonnallisille kursseille/ koulutuspäiville 
 järjestetään paikallista koulutusta hallitukselle ja luottamusmiehille 

vuoden 2017 alussa 
 



JÄSENETUJA 

 
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. 
 
JHL:llä on oma työttömyyskassa. Julkisten ja hyvinvointialojen  
työttömyyskassa tarjoaa ajanmukaiset palvelut mm. ansiopäivärahan,  
koulutustuen ja vuorottelukorvauksen suhteen. 

 
Liitto on vakuuttanut kaikki jäsenet, myös ammattiin opiskelevat, ammattihenkilön  
vastuuvakuutuksella. Vakuutus on voimassa teoriaopetuksen aikana ja  
työharjoittelussa.  
Yhdistys korvaa jäsenille kerran vuodessa (maksu joulukuussa 2017)  
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. 

Pattijoen Neste tarjoaa alennuksen autonpesusta 

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. 
 
http://www.jhl.fi/portal/fi/jasenyys/jhl_n_jasenedut/edunvalvonta_tyoelamassa/ 
 
Jäsenedut ovat samat myös opiskelijajäsenille ja eläkeläisille. 
 

 
    
TIEDOTUSTOIMINTA 

 
Jatketaan tiedottamista jäsentietojen päivittämisen tärkeydestä. Vain 
ajantasaiset yhteystiedot takaavat sen, että mm. liiton ”Pointti”-jäsenkirje saavuttaa 
jäsenet. 

Kehitetään ”Opendooran” käyttöä tiedotuskanavana ja mm. jäsenkirjeiden 
jakamisessa.  



Terästetään edelleen käsitteen ”SEUTUKUNTA” käyttöä kun lähetetään koko 
seutukuntaa koskevia tiedotteita tai lehti-ilmoittelua.  

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 
 

          
 
        
  

YHDISTYSTEN JÄSENTEN HUOMIOIMINEN  

 
 
 
50, 60, 70, 80, 90 ja 100 –vuotis´merkkipäiviä huomioidaan syyskokouksen tekemän 
päätöksen mukaisesti 

 
    
 
VAPAA-AIKA 

 
Tammikuu 

 Kummelin sähköjen tarkistus ja mahdolliset korjaustoimenpiteet. 
 
Helmikuu 

 Ilmalämpöpumpun tarjousten pyynti asennuksineen Kummeliin. 
 
Maaliskuu 

 Jäsenistölle suunnattu yhden illan teatteriretki. 
 
Huhtikuu 

 Ilmalämpöpumpun asennus Kummeliin. 
 
Toukokuu 

 Talkooilta Kummelissa. 
 
Kesäkuu - Elokuu 
 
Syyskuu - Lokakuu 

 Jäsentapahtuma/perhetapahtuma Kummelissa teemalla ”Kekri” 
 
Marraskuu 

 Ostettu jouluruokailu eri toimipisteissä seutukunnallisesti. 
 
Joulukuu 
 
 



 
Kummelin vuorokausihintoja korotetaan syyskokouksen päätöksen mukaisesti, 
niin että jäseneltä perittävä päiväkäyttömaksu on 30 € ja jäseneltä perittävä 
vuorokausimaksu on 45 €.  
Ulkopuolisilta vuokraajilta perittävät maksut pidetään ennallaan, niin että 
päiväkäytön hinta on 75 € ja vuorokausihinta 150 €. 
 
Perustetaan eläkeläisjaosto. Viritellään toimintaa kutsumalla eläkkeellä olevia 
yhdistyksen jäseniä 2-4 kertaa vuoden aikana yhteiseen kokoontumiseen 
kahvitarjoilun ja keskustelun merkeissä. 
Näissä tapaamisissa suunnitellaan tulevaa toimintaa. 
 
 

TYÖSUOJELU 

Työsuojeluvaalit käydään vuonna 2017. Vuoden aikana tullaan panostamaan 
ennaltaehkäisevään työsuojeluun, tämä toteutetaan vierailemalla työpaikoilla, 
kertomalla työsuojelusta ja madaltamalla kynnystä ottaa yhteyttä 
työsuojeluvaltuutettuun hyvissä ajoin. Erityinen painopiste tulee olemaan henkisen 
työsuojelun puolella. 

 
YHTEISTYÖ 

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

 
 
 
 


