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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistai 18.5. kello 16:20-17:11.
Paikka: Uitonpirtti, Uitonpirtintie 1

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Jyty Kemijärvi ry:n puheenjohtaja Outi Majava avasi kokouksen kello 16:20.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valituiksi tulivat:
kokouksen puheenjohtaja Outi Majava
sihteeri Marja-Leena Vaarala
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Mari-Anne Mourujärvi ja Eija
Ruotsalainen.

3 §
TODETAAN KOKOUKSEN OSALLISTUJAT

Päätös: Läsnä 25 työvoimajäsentä, 1 kannatusjäsen ja Anssi Vuolio aluetoimistosta.
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 6.5. Ilmoitus
kevätkokouksesta on laitettu sähköpostilla 5.5. kaikille jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ja uudestaan 12.5.

Päätös: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

5 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Anssi Vuolio pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen muissa asioissa kohdassa 12.



6 §
VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

Käydään läpi vuoden 2020 toimintakertomus (liite 2).

Päätös: Hyväksytty.

7 §
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

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

Päätös: Hyväksytään tulouslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus.

8 §
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

Päätös: Myönnetään vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

9 §
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄSTÄ/YLIJÄÄMÄSTÄ

Päätösehdotus: Hallitus esittää kevätkokoukselle, että tilikauden ylijäämä 10 827,37 €
kirjataan lisäykseksi omaan pääomaan.

Päätös: Hyväksytään hallituksen esitys tilikauden ylimäärän kirjaamisesta lisäykseksi
omaan pääomaan.

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: Jatketaan samoilla säänöillä kokouskutsun julkaistemista.

11 §
VALITAAN YHDISTYKSEN EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT VAALIPIIRIN KOKOUKSIIN



Vuonna 2021 ei ole tiedossa varsinaisia kokouksia. Valitaan yhdistyksen
edustajat ja varaedustajat kokouksiin, jos niitä tulee.

Päätös: Valtuutetaan hallitus valitsemman edustajat tarvittaessa.

12 §
MUUT ASIAT

Hallitus pyytää ehdotuksia syksyn yhteisiksi Jyty reissuiksi. Perinteenä on ollut
Ouluun yhdistetty jääkiekko/teatterimatka hotelliöineen. Ruskareissuja on
tehty monesti, olisiko sellainen kiinnostava?

Keskustelua: Oulun reissua kannatettiin, yön yli ressuna. Ruskaressusta
puhuttiin myös. Sallan Jyty järjestää yleensä ulkomaanmatkan ehkä 2022?
Kemijärveläiseltä yhdistykseltä voidaan tilata ohjelmaa esim. opastusta
kanoottimelontaan.

Anssi Vuolio ajankohtaisista asioista: uudet liittovaltuusto ja -hallitus ja
puheenjohtaja liitossa. Uusi nimi ja brändi. Koulutuksen peruttu kesäkuun
loppuun asti, vuositasolla on normaalisti yli 100 koulutusta tarjolla.
Yhdistyspäivät marraskuussa Rovaniemellä. Tyhy-vkl marraskuun toiseksi
viimeinen viikonloppu. Edunvalvota: sopimus voimassa ensi vuoden loppuun.
Järjestelyerät jaettu ja yleiskorotus tullut voimaan. Sotesopimus: KVTES:stä
irrotetaan liitte 3 ja 4 piirissä olevat - uusi sopimus voimaan 2023. Sotepuolelle
tekevät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille töihin, pois kunnalta. Jos
yhdistyksen taseessa on varaa rahalliseen tukemiseen, kannattaa tukea jäsentä
koulutukseen ja toimintaan. Uusielle työntekijöille voi kertoa, mitä etua
ammattiliiton jäsenyydestä on - esim. lakipalvelut. Tulossa Cityshoppari.

13 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:11.

Outi Majava Marja-Leena Vaarala
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Mari-Anne Mourujärvi Eija Ruotsalainen

LIITTEET Osallistujaluettelo (ei julkinen)
Toimintakertomus 2020 (ei julkinen)
Tuloslaskelma 2020 (ei julkinen)
Tase 2020 (ei julkinen)
Toiminnantarkastuskertomus



TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

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
Jäseniä liittyi 2 ja erosi 9 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneistä 1 jäsen jäi kannatusjäseneksi. Yksi
maksaa euromääräistä jäsenmaksua.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Varsinaisia jäseniä, joista

● maksavia jäseniä
● vapaajäseniä

83
-

96
-

98
-

86
-

96
95

1

94
92

2

100
93

7

Kannatusjäsenet (2018 alkaen) 8 7 11 98 86 85 76

Yhteensä 91 113 109 184 182 179 176



HALLITUKSEN KOKOONPANO 2020

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2020
Puheenjohtaja Aune Kumpula
Varapuheenjohtaja Jemina Lahtela
Jenna Halonen (Eemeli Hernesaho)
Jemila Lahtela (Karoliina Iivari)
Erja Laukka (Henna-Riikka Lindqvist)
Marja-Leena Vaarala (Juha Kostamo)
Anne Vihriälä (Raila Vaara)

Toimihenkilöt
Sihteeri, koulutus- ja tiedotusvastaava Marja-Leena Vaarala
Taloudenhoitaja Sinikka Maijala
Jäsenasiainhoitaja Tuija Pauna 23.8.2020 asti. 24.8.2020 alkaen Jenna Halonen
Nuorisovastaava Johanna Vihriälä

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinainen toiminnantarkastaja oli Outi Majava, varalla Riitta Rytilahti-Kangas.

LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO 2020
Pääluottamusmies Jemina Lahtela
Luottamusmies, toimistoala: Jenna Halonen (erosi 24.3.20. Ei valittu uutta loppuvuodeksi)
Luottamusmies, muuta kuin toimistotyöaikaa tekevät ja varaplm: Henna-Riikka Lindqvist
Varalm, toimistotyöaikaa tekevät: Outi Majava
Varalm, muuta kuin toimistotyöaikaa tekevät:  Helena Kumpula

Roikka Oy (1.9.2020 alkaen)
Pääluottamusmies Kari Kumpula
Varaluottamusmies Jarmo Talviaho

YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO
Kehys-ryhmä
Pääluottamusmies Jemina Lahtela, varalla yhd. pj. Aune Kumpula.

Palvelualueiden johtoryhmissä järjestöjen PLM:t, JYTY:n edustaja Jemina Lahtela.

TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ (JYTYSTÄ) 2018-2021
Työsuojelutoimikunta, työntekijäasemassa olevat:

1. työsuojeluvaravaltuutettu Helena Kumpula

KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi:

● Kevätkokous 18.8.2020 Uitonpirtti, paikalla 20 jäsentä
● Syyskokous ja jouluruokailu 27.11.2020 Mokkatupa, paikalla 21 jäsentä

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuoden 2020 aikana.

RETKET, TAPAHTUMAT
2020 pandemiavuosi perui kaikki suunnitellut tapahtumat (ristely Tallinnaan, Luoston viikonloppu, kaksi
teatterimatkaa Rovaniemelle).



MUUTA
Yhdistyksen omistama palsta Lepola Rn 56/2, tila 320-403-56-2 myytiin Huutokaupat.com -sivulla.
Pandemiatilanne perui kaikki suunnitellut retket. Kokouksia pidettiin teams-kokouksena ja kevätkokous
pidettiin vasta syksyllä.
Aluetoimiston Anssi Vuolio kävi Roikassa esittelemässä Jytyn toimintaa. Osa teknisten palvelujen
työtekijöistä ulkoistettiin Roikkaann v. 2020 ja heidän työsopimuksensa siirtyivät AvainTES:iin. Tekniset
valitsivat omat luottamusmiehet; kausi alkoi 1.9.2020.
Jytyllä oli liittovaltuustovaalit ja luottamusmiesvallit syksyllä 2020. Jemina Lahtela oli ehdokkaana
liittovaltuustoon, johon pääsi varalle. Jyty Kemijärven äänestysprosentti oli valtakunnallisesti korkea
(33,7 / 14,7).
LM-vaaleissa todettiin syntyneen sopuvaali, koska paikkoja oli yhtä paljon kun ehdokkaita. Uusi varalm
toimistoalle saatiin: Esa Parkkinen.
Yhdistyksen omistama Paularinteen lomaosake Levillä: käytössä 17 vrk.
Hyvinvointietuja annettiin 14 jäsenelle.

MUISTAMISET
Hallituksen päätöksen mukaan (8/2009) jäseniä muistettiin heidän merkkipäivinään antamalla
50-vuotispäivänä (1 hlö) 30 € sekä 60-vuotispäivänä (11 hlöä) 50 euron lahjakortti kemijärveläiseen
liikkeeseen.
Eläkkeelle jääneitä muistettiin vain silloin, jos jäsen on toiminut aktiivisesti yhdistystoiminnassa. Aila
Kunelius-Kuvaja sai liiton ansiomerkin.

EDUNVALVONTA
Kehysryhmä kokoontui 3-4 kertaa vuonna 2020.

KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET 2020

12.-13.2. Oulu LM1 2

13.-14.2. Helsinki
LM teemakurssi,
neuvottelutaito

1

1.-2.4. Oulu LM teemakurssi, TVA 1

23.-24.4. Rovaniemi LM ja PJ neuvottelupäivät 2

13.11. Webinaari LM: työlainsäädäntö 1




