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VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

1. YLEISTÄ

Vuosi 2020 ei edellisten vuosien tapaan ollut niin tapahtumarikas. Keväällä Suomeen iskenyt
maailmanlaajuinen koronapandemia pakotti meidät muuttamaan toimintaamme. Jo suunniteltuja
tapahtumia jouduttiin perumaan ja kokoukset muuttuivat etäkokouksiksi.

Pyrimme kuitenkin myös näissä poikkeusoloissa edelleen kohtaamaan jäseniämme lisäämällä viestintää
ja olemalla muutenkin näkyvissä ja tukena.

Kulunut vuosi oli jäsenistöllemme haasteellinen. Koronapandemia kosketti meistä jokaista - niin työssä
kuin vapaa-aikana.

Kymsoten alueen neljän Tehyn ammattiosaston välillä käytiin neuvotteluja yhdistymisestä niin, että
Kymenlaakson alueella toimisi yksi Kymsoten työntekijöiden ammattiosasto ja yksi kunnissa
työskentelevien ammattiosasto. Neuvotteluissa olivat mukana Tehyn järjestöasiantuntijat Jussi Laasola ja
Helena Paakko. Ammattiosastomme kanta olisi ollut tuo yhdistyminen, mutta neuvottelut kariutuivat
kahden ammattiosaston vastustukseen.

2. EDUNVALVONTA

Ammattiosastomme jäsenet päätoimiset pääluottamusmiehet Kirsi Kekki (psykososiaaliset ja
kehitykselliset palvelut) ja Jaana Salovaara (koti-, asumis- ja hoivapalvelut sekä kuntoutuspalvelut) sekä
alueluottamusmiehet Roni Kaskentaus (psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut, miepä), Sofia
Koskinen (koti-, asumis- ja hoivapalvelut) ja Carita Stenberg (psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut,
aikuisten monialaiset palvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut) jatkoivat hyvää
edunvalvontatyötä.

Paikallisneuvotteluja käytiin vuoden aikana useita. Neuvottelutahti oli kiivas ja vaati nopeaa reagointia
niin luottamusmiehiltämme kuin ammattiosastoilta.

Puheenjohtajan ajankäyttö muuttui vuoden 2019 aikana käytyjen neuvottelujen johdosta niin, että
ajankäyttöä oli 2 pv / 3 vko.

Pj/lm/tsv -työryhmässä kokoontuivat Kymenlaakson alueen Tehyn ammattiosastojen em. henkilöt.
Ryhmän toiminnan tarkoituksena oli yhteistyön mahdollistaminen ja lisääminen alueen eri toimijoiden
välillä. Ryhmä kokoontui muutamia kertoja vuoden aikana.

Vuoden 2020 aikana yhteistyötä ammattiosastojen ja luottamusmiesorganisaation välillä tiivistettiin ja
toiminnan kehittäminen aloitettiin. Vuoden aikana pidettiin muutamia yhteistyötapaamisia, joihin
osallistui myös aluetoimiston järjestöasiantuntija Helena Paakko. Yhteistyö ja sen kehittäminen nähtiin
tärkeänä ja sitä päätettiin jatkaa jatkossakin.



Ammattiosasto teki tiivistä yhteistyötä muiden alueen Tehyn ammattiosastojen kanssa. Lisäksi tehtiin
hyvää yhteistyötä myös muiden pääsopijajärjestöjen sekä työsuojelun kanssa. Neljän ammattiosaston
puheenjohtajat pitivät tiiviisti yhteyttä teams-tapaamisissa ja muuten viestimällä.

3. HALLINTO JA KOKOUKSET

Ao:n hallituksen kokoonpano 1.1.-31.12.2020

Astrid Kovaljeff, puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Anu Manninen, varapuheenjohtaja Heidi Loiske
Carita Stenberg, sihteeri Mari Lappalainen
Tuija Heikkilä, taloudenhoitaja Mira Kaasalainen
Sami Mynttinen, tiedottaja Pia Niskanen
Antti Nakari, tiedottaja
Maija Raitanen
Minna Mynttinen
Sirpa Heiskala, jäsensihteeri

Toiminnantarkastajat:
Heta Kuusela ja Pekka Iiskola

Ammattiosaston hallitus kokoontui 11 kertaa. Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.7.2020 Kouvolan Upseerikerholla. Sääntömääräinen
syyskokous pidettiin 28.10.2020 etäyhteydellä.

Hallitus piti kehittämispäivän 14.11.2020

4. VIRKISTYS

Vuodelle 2020 suunnitellut virkistystapahtumat jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.
Tapahtumien tilalle järjestettiin erilaisia arpajaisia jäsenistölle. Niistä saatiin hyvää palautetta ja niitä
päätettiin jatkaa ainakin poikkeusolojen ajan.

Ammattiosastomme muisti kuluvana vuonna 50 ja 60 vuotta täyttäviä jäseniä loppuvuodesta lahjalla.
Suunniteltu illallinen jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

Eläkkeelle jääneitä aktiivitoimijoita muistettiin pitkin vuotta kukkasin ja lahjakortein.

5. TIEDOTUS- JA JÄSENASIAT

Jäsenmäärä oli 31.12.2020 420 jäsentä.
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Oma suljettu Facebook-ryhmä on toiminut hyvin tiedon kulkua tukevana ja siellä on käyty keskustelua
ajankohtaisista asioista. Jäseniä ryhmässä on noin 140.

Jäsenistöä tiedotettiin sähköpostitse jäsenkirjeillä useita kertoja vuoden aikana.

Yhdysjäsentoimintaa on päivitetty kaiken aikaa, ongelmana edelleen on kiinnostuneiden yhdysjäsenten
löytäminen, toimivan yhdysjäsenverkoston luominen ja asian tietoiseksi tekeminen. Haastetta tässä
aiheuttaa jatkuvasti uudistuva organisaatio ja henkilöstön vaihtuvuus.

6. KOULUTUS

Koronapandemia siirsi kaikki suunnitellut koulutukset etäyhteydellä toteuttaviksi. Hallituksen jäsenet
osallistuivat koulutuksiin omien vastuualueidensa mukaisesti.

Astrid Kovaljeff Carita Stenberg
Puheenjohtaja sihteeri
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