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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

 
Hallitus on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan 11.3.2020 ja esittää 
täydennetyn, sähköpostikokouksessa 31.3.2020 hyväksytyn toimintakertomuksen 
kevätkokouksessa 16.4.2020. 
 

 
Järjestö- ja kokoustoiminta 

 
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 31.12.2019 903 jäsentä jäsenrekisterin mukaan. Naisia 
702, miehiä 201.  
 
Jäseniä on liittynyt toimintavuoden 2019 aikana 35 ja, eronnut 57, joista seitsemän siirtyi 
eläkkeelle, 17 vaihtoi liittoa ja kuusi erosi kuoleman vuoksi. Muun syyn vuoksi erosi kaksi 
ja kolmen syytä ei tiedetä. 
 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti. Kevätkokous 
Kummelissa 29.4.2019 klo 18.00 läsnä oli kuusi yhdistyksen jäsentä ja kymmenen 
hallituksen jäsentä. Paikalle pyydetty Tarja Ollanketo estyi saapumasta paikalle. 
Syyskokous pidettiin tiistaina 19.11.2019 klo 18.00 Kummelissa. Läsnä oli kaksitoista 
yhdistyksen jäsentä ja hallituksen kymmenen jäsentä. Paikalla oli myös aluepäällikkö 
Tanja Tiainen. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui kuukauden välein yhteensä kolmetoista kertaa, mukaan 
lukien järjestäytymiskokouksen. Lisäksi järjestimme yhden sähköpostikokouksen liittyen 
tilitoimiston valintaan. Kokouspäivämäärät liitteenä. 
 
Vapaa-aikajaosto kokoontui puheenjohtaja Heli Tuomikosken johdolla 12 kertaa.  
 
Eläkeläisjaoston vetäjä oli Tuulikki Hautala.  

 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Satu Tuovinen ja Teija Tervonen.  
 
Jäsenhankinnan ja järjestäytymisen edistämiseksi tehdyt toimenpiteet: 
  
- Jäsenhankinnan suorittaminen jäsenten, hallituksen jäsenten sekä luottamusmiesten 

toimesta 
- Ammattialaillan järjestäminen yhdessä luottamusmiesten kanssa 
- Uuden jäsenen hankkimisesta 20 euron lahjakortti  
- Uuden jäsenen tervetuliaiskirje, sisältäen luottamusmiestiedot, hallituksen- ja 

varajäsenten tiedot, aluetoimiston koulutuskalenterin sekä ekologisesti valmistetun 
puuvillakassin  

- Jäsenistölle tarjoamat edut, mm. 25€ arvoinen kulttuurietu, 
- Jäsenistölle suunnatut tapahtumat/retket 
- Jäsenistön muistaminen merkkipäivinä, 50, 60,70 jne.  
 
Yhdistyksen tärkein ja näkyvin tapahtuma on ollut jäsenillat, vappu- ja vaalitapahtumaan 
osallistuminen. 
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Yhdistyksemme yhteistyö muiden yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa on 
toteutunut RSPJ:n kanssa ja muiden työntekijäjärjestöjen kanssa aina esimerkiksi 
neuvotteluita edeltävästi.  
 
RSPJ:n hallituksessa ovat olleet Birgitta Huhtamäki ja Heli Tuomikoski. 
 
Yhdistyksemme järjesti mm. seuraavat tapahtumat: 
23.3.2019  Tietosuojakoulutus hallitukselle ja luottamushenkilöille 
30.3.2019 Vaalitapahtuman järjestäminen Härkätorin puistossa yhdessä muiden 

ammattijärjestöjen kanssa 
12.4.2019 Hallituksen ja luottamusmiesten iltamat 
1.5.2019 RSPJ:n järjestämään vappujuhlaan osallistuminen 
6.5.2019 Hallitus osallistui webinaariin 
20.- 
21.5.2019 Kummelin piha-alueen siistimistalkoot 
6.6.2019 Puutarhapäivä 
28.6.2019 Raahen 370v juhlakulkueeseen osallistuminen, SAK:n ja JHL:n lipunkanto 
10.8.2019 Ostosretki Tuuriin 
3.9.2019 Perhepäivähoitajien tiimi-ilta (aihe: kuukausipalkka pilotti- hanke) 
16.10.2019 Talkoot on ohi- tilaisuuteen osallistuminen 
16.10.2019-  
17.10.2019 Ammattialakohtaiset jäsenillat 
31.10.2019 Kummelin piha-alueen siistimistalkoot 
  Eläkeläisjaoston pikkujoulut Kummelissa 
11.12- 
13.12.2019 Jouluruokailu Raahen Hovissa (omavastuu 10€) 
27.12.2019 Hallituksen ja luottamusmiesten illanvietto 

 
Pääluottamusmies Birgitta Huhtamäki on kiertänyt niitä työpaikkoja vuoden aikana, joille 
omaa tiimi-iltaa ei järjestetty. Sari Vuorinen vieraili Gumeruksen koululla yhdessä 
Siikajoen pääluottamusmies Markus Mämmelän kanssa.   

   
Raahen kaupungin organisaatiomuutos vaikutti vahvasti yhdistyksen toimintaan ja 
toimintaympäristöön. Aiheen vuoksi neuvoteltiin paljon pääluottamusmiehemme Birgitta 
Huhtamäen edustaessa jäseniämme ja hän teki suurta yhteistyötä muiden 
työntekijäjärjestöjen kanssa.  
 
Birgitta Huhtamäki ja Sari Vuorinen neuvottelivat vuoden 2019 aikana useasti.  
Käytyjä neuvotteluja on mm.  
- järjestelyerän jakaminen KVTES, TTES, TS sopimuksista,  
- organisaatiouudistuksen neuvottelut työryhmässä ja ohjausryhmässä 
- koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut, neuvotteluesitys annettiin 13.8.2019 
- koulunkäynninohjaajien TVA-kriteerit 
- koulusihteereiden TVA-kriteerit 
- koulunkäynninohjaajien lomautuspalaveri 21.3.2019 
- Vihannin ateriapalvelun neuvottelut 17.10.2019 
- palvelutoimiston siirtyminen Monetralle, neuvotteluesitys 3.12.2019 
- JHL:n oma palaveri palvelutoimiston henkilöstön kanssa 
- tapaamisia IP-toimipaikkojen henkilöstön kanssa. 

 
  Koulutiedotusagentti valittiin vuodelle 2020 Tiina Välijärvi.  
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Työtaistelut 
 

Tes-neuvottelut käytiin vuonna 2018, joten 2019 ei järjestetty työtaisteluita. Hallitus kävi 
kouluttautumassa mahdollisesti tulevia, vuoden 2020 työtaisteluita varten. 
 
Tuleviin työtaisteluihin varauduttiin vuotta 2020 varten niin, että perustimme 
lakkorahaston, johon korvamerkittiin 500 euron suuruinen summa mahdollisia tulevia 
työtaisteluita varten.  
Hallitus myös osallistui koulutuksiin työtaisteluihin varautuakseen ja laati 
työtaistelusuunnitelman ja valitsi työtaisteluvastaavaksi Satu Haurun. 
 
Yhdistys on näkyvästi pyytänyt nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa jäseniään 
päivittämään jäsentietojaan, jotta tulevaisuudessa saataisiin tieto jäsenrekisterin kautta 
kulkemaan sujuvasti ja kattavasti. 
  

Edunvalvonta ja luottamusmiehet 
 
Yhdistyksemme tärkeimmät ja yhdistyksen jäsenten edunvalvontaan eniten vaikuttaneet 
muutokset vuoden aikana ovat olleet työnantajan organisaatioselvitykset ja sen tuomat 
muutokset, sekä palveluiden yksityistäminen.  
Yhdistyksen edunvalvonnan painopistealueina ovat olleet työpaikkakäynnit ja tiimi-illat.  
 
Paikallisia neuvotteluita on käyty Raahen kaupungin johdon kanssa. 
 
Muut edunvalvontaan liittyneet toimenpiteet jäsentapaaminen Siikajoella työpaikalla 
yhdessä Siikajoen pääluottamusmiehen kanssa. 
 
Yhteiskuntavaikuttamiseen liittyneet näkyvimmät toimet Raahe 370-v juhlakulkueeseen 
osallistuminen ja SAK:n ja JHL:n lippujen kanto.  
 
Yhdistyksen luottamusmiehinä ovat toimineet  
Pääluottamusmies: 
Birgitta Huhtamäki, Raahe, vara Sari Vuorinen, Raahe; Markus Mämmelä, Siikajoki 
Luottamusmiehet, varaluottamusmiehet 
Sari Vuorinen, Heli Tuomikoski, 
Kari Rajalampi, Raili Leskelä 
Satu Hauru 
Auli Pehkonen 
Timo Kunnasmäki, Kalle Viiltola 
Vesa Karhu 
Petri Salin, Aki Kettukangas 
Satu Tuovinen, Teija Tervonen 
 

 Vesa Karhu on ollut jäsenenä Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmässä  
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Koulutus 
 
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet liiton järjestämille koulutuksille. Lisäksi on tuettu 
jäseniä maksamalla heidän kurssimaksunsa koulutuksiin osallistumisesta. Jäsenen 
opiskellessa alan ammattitutkinnon olemme myöntäneet 30€ arvoisen stipendin.   

Hallitus järjesti tietosuojaa koskevan koulutuksen hallitukselle ja luottamustoimissa 
oleville.   

Tiedotus 
 
Yhdistyksen aktiivit ovat olleet jäsentensä tavoitettavissa toimistolla Brahenkatu 2 
pääluottamusmiehen päivystysaikoina ma-pe / kokousten yhteydessä, sekä tarvittaessa 
on saanut sovittua henkilökohtaisen ajan. 
 
Jäsenkirjeet on lähetetty jäsenrekisterin kautta jäsenasiainhoitajan toimesta.  
 
Yhdistyksen nettisivuja on päivitetty säännöllisesti useita kertoja kuukaudessa.  
Yhdistys on ollut sosiaalisessa mediassa aktiivinen päivittämällä ajankohtaisia asioita 
Facebook-sivuillaan. 
 
Työpaikan ilmoitustauluista ovat huolehtineet aktiivit. 
 
Yhdistys kirjoitti aloitteen vuorotteluvapaaseen liittyen, jonka Birgitta Huhtamäki esitti 
puheenvuorossaan Edustajiston kokouksessa. 

 
Taloudellinen asema 

 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut vuoden 2019 aikana suhteellisen hyvä. 
Kummeliin otettua remonttilainaa jäi jäljelle 23852,46€ ja tilinsaldo vuodenlopussa oli 
34240,94€.  
 
Jäsenmaksutuloilla on mahdollistettu monenlaista toimintaa jäsenille sekä laajamittaista 
edunvalvontaa. Aiemmin on tehty talouden tasapainottaminen taloudellisen aseman 
vakauttamiseksi. Näitä toimia tullaan jatkossakin kehittämään.  
 
Pitkäaikainen taloudenhoitaja erosi tehtävästään lokakuussa äkillisesti, joka toi omia 
haasteita hallitukselle saada talousasiat pikaisesti hoitoon. Uudeksi taloudenhoitajaksi 
valittiin Suvi Heikkilä ja Sari Vuorinen.  
 
Yhdistys kilpailutti tilitoimistoja, joista Tilitoimisto PerBrahe Oy valittiin hoitamaan 
yhdistyksen kirjanpito.  
 
Tilinpäätös oli ylijäämäinen 4932,62€.  

 
Liitteet Vapaa-aikajaoston toimintakertomus 

Hallituksen kokoontumiset  
Hallituksen kokoonpano 
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Luottamushenkilöt 
Kaupunginvaltuuston edustajat 
 
Tilinpäätös 
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VAPAA-AIKAJAOSTO 2019 

 

 

Vapaa-aikajaosto kokoontui kaikkiaan 12 kertaa vuonna 2019. 
 

Kummelin emäntänä toimii edelleen Tiina Välijärvi.  
Kummelissa on tehty paljon parannuksia ja korjauksia. Kummelin kaikki kuistit on uusittu ja saunan 
kuistille on tehty näkösuoja. Pääovelle on laitettu uudet turvallisemmat pyörätuolirampit. Vaikka 
Kummelin tuoleja on yritetty korjata, ne ovat tulleet tiensä päähän ja syyskokouksessa päätettiin 
hankkia Kummeliin uudet tuolit. Tuolien hankinta meni maaliskuulle 2020. 
 

Kesäkuun alussa pidimme puutarhapäivän Pattijoen puutarhalla ja kävimme syömässä Kebab keidas 
Madonnassa.  
Elokuussa teimme myös reissun Tuuriin yhteistyössä Kalajoen JHL:n kanssa. 
 

Jouluruokailu järjestettiin Raahen Hovissa ja jäsenet pystyivät valitsemaan useammasta päivästä 
sopivan ajankohdan itselleen.  
 
Vapaa-aikajaosto aloitti myös juhlavuoden 80v. järjestelyt ensi vuodelle. Suunnitteilla on juhlaristeily 
Tallinnaan. 
 

 

 
 
Vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Heli Tuomikoski 
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Hallituksen kokoontumisajankohdat   liite 3 

14.12.2018 järjestäytymiskokous 

14.1.2019 1. kokous 

14.2.2019 2. kokous 

11.3.2019 3.kokous 

3.4.2019  4. kokous 

23.4.2019 5. kokous 

29.4.2019 kevätkokous 

3.6.2019  6. kokous 

5.8.2019  7. kokous 

3.9.2019  8. kokous 

9.10.2019 9. kokous 

31.10.2019 10. kokous 

6.11.2019 11. kokous 

14.11.2019 sähköpostikokous tilitoimistovalinnoista 

19.11.2019 syyskokous (henkilövalinnat) 

16.12.2019 12. kokous 
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       liite 5 

Kaupunginvaltuusto edustajat kaudella 2017-2021:  

 

Marina Alapere, SDP, Raahe, kaupunginvaltuutettu 

 

Paula Heikkilä, VAS, Raahe, varavaltuutettu 

 

Sari Vuorinen, Keskusta, Raahe, varavaltuutettu 


