
           

Jyty Kemijärvi ry     Pöytäkirja   1/2022 
 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  
 
Aika: keskiviikko 11.5. kello 16:02-16:44. 
Paikka: Uitonpirtti, Uitonpirtintie 1 
 
1 § 
KOKOUKSEN AVAUS 
 Jyty Kemijärvi ry:n puheenjohtaja Outi Majava avasi kokouksen kello 16:02-16:44. 
 
2 § 
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 
 Valitaan kokoukselle  
- puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
- kaksi ääntenlaskijaa 
 

Päätös: Valituiksi tulivat: 
kokouksen puheenjohtaja Sinikka Maijala 
sihteeri Marja-Leena Vaarala 
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Kaisa ja Marru Soppela. 
 

3 § 
TODETAAN KOKOUKSEN OSALLISTUJAT 

 
Päätös: Läsnä 18 työvoimajäsentä ja 3 kannatusjäsentä. Liite 1 on osallistujaluettelo. 

 
4 § 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Sääntöjen mukaan kokouskutsu toimitetaan jäsenille kevätkokouksen 
päätöksen mukaisesti. Viime kevätkokouksessa annetun valtuutuksen 
mukaisesti hallitus on päättänyt, että kutsu julkaistaan Koti-Lappi -lehdessä 
sekä isompien työpaikkojen ilmoitustauluilla 7 päivää aikaisemmin.   
 

Ilmoitus kevätkokouksesta oli Koti-Lappi -lehdessä 27.4.2022. Ilmoitus 
kevätkokouksesta on laitettu sähköpostilla 26.4. ja uudestaan 3.5 kaikille 
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. 
 

Päätös:  Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksytään. 
  

  



           

6 § 
VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS 

 
Käydään läpi vuoden 2021 toimintakertomus (liite 2). 
 

Päätös: Hyväksytään.  
 

7 § 
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 

 
Tuloslaskelma, tase sekä toiminnantarkastuskertomus käydään 
rahastonhoitajan esittelemänä läpi (liite 3-6). 

 
Päätös: Hyväksytään. 

 
8 § 
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE 

 
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 
 

Päätös: Hyväksytään. 
  

9 § 
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄSTÄ/YLIJÄÄMÄSTÄ 

 
Päätösehdotus: Hallitus esittää kevätkokoukselle, että tilikauden alijäämä 1474,09 € kirjataan 

vähennykseksi omaan pääomaan. 
 

Päätös: Hyväksytään 
 

10 § 
KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN 

 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan 14 §:n mukaan kevätkokouksessa tulee päättää 
siitä, miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset. 
Sääntöjen 13 § sanotaan: ”Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät 
käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille 
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, 
sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-
ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen 
kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys 
sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) 
päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen 
koollekutsumisesta. 
 

Kokouskutsut on julkaistu Koti-Lappi -lehdessä ja isompien työpaikkojen 
ilmoitustauluilla 7 päivää ennen kokousta.  
 

Päätös: Hyväksytään. 
 
11 § 
VALITAAN YHDISTYKSEN EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT VAALIPIIRIN KOKOUKSIIN 



           

  
Vuonna 2022 ei ole tiedossa varsinaisia kokouksia. Valitaan yhdistyksen 
edustajat ja varaedustajat kokouksiin, jos niitä tulee. 
 

Esitys: Valtuutetaan hallitus valitsemaan edustajat tarvittaessa. 
 
Päätös:  Hyväksytään. 

 
12 § 
MUUT ASIAT 
 

M/S Jyty 2022 -risteily Tallinnaan järjestetään 7.-8.10. (pe-la). Jos on 
kiinnostusta, aletaan järjestää matkaa. Matka Helsinkiin tehdään lentäen 
Rovaniemeltä. Matka varattava mielellään jo toukokuussa, jotta saadaan liput. 
Eli on sitouduttava lähtemiseen! Päätettävä yhdistyksen tuesta, pelkän 
laivamatkan hinta on 85-780 €! Tähän tulee lisäksi menopaluu Helsinkiin. 
Yksittäisvarauksiakin voi tehdä, mutta myös ryhmänä voi ilmoittautua. 
Lisätietoja https://www.matkapojat.fi/jyty 

 
Hallitus pyytää ehdotuksia syksyn yhteisiksi Jyty reissuiksi. Perinteenä on ollut 
Ouluun yhdistetty jääkiekko/teatterimatka hotelliöineen. Ruskareissuja on 
tehty monesti, olisiko sellainen kiinnostava? 
 
Kokouksessa tulleet esitykset: Ikea-matka syyskuussa ja vaihtoehtona Oulun 
matka. Ruskamatka Posio, Pyhä, Luosto.  
 
Yhdistyksen puheenjohtaja kertoi Henna-Riikka Lindqvistin terveiset: Henna-
Riikka on luottamusmies, ja hän pyysi, että häneen ollaan yhteydessä 
puhelimitse, ei tulla työhuoneelle. Henna-Riikka ja Outi hoitavat yhdessä 
asioita, aluetoimisto tukenaan.  
 

Päätös:  Annetaan hallituksen tehdä alustavia matkasuunnitelmia. Hallitus saa päättää 
järjestettävien matkojen tuesta.  

 
13 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:44. 
 
 

   

Sinikka Maijala Marja-Leena Vaarala 
puheenjohtaja sihteeri 
  
 

Pöytäkirjantarkastajat 
 

 
   

Kaisa Soppela   Marru Soppela 
 

 

https://www.matkapojat.fi/jyty


           

LIITTEET  
Osallistujaluettelo (ei julkinen) 
Toimintakertomus 2021 
Tuloslaskelma 2021 
Tase 2021 
Toiminnantarkastuskertomus 
 
Liite 2. 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Jyty Kemijärvi ry on perustettu 27.4.1955. 
 
TOIMINTA JA TARKOITUS 
 
Säännöt 2 §   

Jäsenyhdistys toimii Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa 
kunnan / kaupungin / kuntayhtymän / kuntien / seurakuntien /seurakuntayhtymien / muiden 
kirkollisten yhteisöjen ja muiden kunnallisia ja kirkollisia työ- ja virkaehtosopimuksia 
soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat 
henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt / 
järjestöjen, säätiöiden, yleishyödyllisten yhteisöjen tai yksittäisten yritysten palveluksessa 
olevat henkilöt ja em. alojen oppilaitosten päätoimiset opiskelijat yhteiseen 
ammattijärjestöön, ja siten 
1. valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, 
2. vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä 
3. edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä 

vastuuntuntoansa. 
 Säännöt 3 §  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenyhdistys 
1. käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, 

työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa 
lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, 
velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa, 

2. edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin, 
3. järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa 

jäsenyhdistyksen ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa sekä jäsenten 
neuvontaa jäsenten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä, 

4. pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyksiin, 
5. edustaa jäseniään yhteisissä asioissa, 
6. järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen ja 

liikuntaan sekä 
7. edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin. 

 
Jäsenistö 

Jäseneksi liittyi 5 ja erosi 8 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneistä  jäsen jäi kannatusjäseneksi. Yksi 
maksoi euromääräistä jäsenmaksua.  
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Työvoimajäsenet 74 83 96 98 86 

Kannatusjäsenet (2018 alkaen) 9 8 7 11 98 

Yhteensä 83 91 113 109 184 

 



           

Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi: 

● Kevätkokous 18.5. Uitonpirtti, paikalla 25 työvoimajäsentä, 1 kannatusjäsen ja Anssi Vuolio 
aluetoimistosta. 

● Syyskokous ja jouluruokailu 3.12. Kahvila Mokkatupa, paikalla jäsentä 20 työvoimajäsentä, 1 
kannatusjäsen ja Anssi Vuolio aluetoimistosta.  

 
Hallitus kokoontui 7 kertaa vuonna 2021. 

Hallitus  
Yhdistyksen puheenjohtaja Outi Majava 

Jenna Halonen (Eemeli Hernesaho) 

Helena Kumpula (Mari-Anne Mourujärvi) 

Jemina Lahtela, varapj (Sanna Tuovila) 

Erja Laukka (Henna-Riikka Lindqvist) 

Marja-Leena Vaarala (Hannele Jaakkola) 

Anne Vihriälä (Raila Vaara) 

Toimihenkilöt 
Jäsenasian- ja taloudenhoitaja Jenna Halonen 

Sihteeri, tiedottaja ja koulutusvastaava Marja-Leena Vaarala 

Toiminnantarkastajat 
Eija Kunnari, varalla Riitta Rytilahti-Kangas 

Luottamusmiehet kaudelle 2021-2024 
Pääluottamusmies Jemina Lahtela  

Luottamusmies, toimistotyöaika: Outi Majava 

Luottamusmies: muuta kuin toimistotyöaikaa tekevät: Henna-Riikka Lindqvist 

Varaluottamusmies, toimistotyöaika: Esa Parkkinen 

Varaluottamusmies, muuta kuin toimistotyöaikaa tekevät: Helena Kumpula  

Työsuojeluhenkilöstö 2018-2021 
Työtekijäasemassa olevien 1. työsuojeluvaravaltuutettu: Helena Kumpula 

Yhteistoiminta  
Kehys-ryhmä  
Pääluottamusmies Jemina Lahtela, varalla varapääluottamusmies.  
 
Edunvalvonta 
Kehysryhmä kokoontui 4 kertaa vuonna 2021.  

Muistamiset 
Hallituksen päätöksen mukaan (8/2009) jäseniä muistettiin heidän merkkipäivinään antamalla 50-
vuotispäivänä (2 hlöä) 30 € sekä 60-vuotispäivänä (6 hlöä) 50 euron lahjakortti kemijärveläiseen 
liikkeeseen. 

Syysmatka 
Syysmatkalla Oulussa oli 12 jäsentä.  

Muuta  
Yhdistyksen omistama Paularinteen lomaosake Levillä: käytössä 3 viikkoa. 
Hyvinvointietuja annettiin 17 jäsenelle, yht. 510 €. 
Yhdistyksen stipendi annettiin kahdelle jäsenelle ammatillisen tutkinnon suorittamisesta. 
 
Koulutus  



           

17.3.  Webinaari LM/PJ neuvottelupäivä 1 jäsen 

20.5. Webinaari Kunta-alan työmarkkinaseminaari 1 jäsen 

7.-8.10. Rovaniemi LM ja PJ neuvottelupäivät 3 jäsentä 

 
Liite 5 

 


