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YLEISTÄ:
Vuoden aikana hallitus kokoontui aktiivisesti ja sen ydintoiminta pysyi tiiviinä. Muutoksia edellisvuoteen
tuli varsinaisten jäsenten määrässä ja tällä haettiin varmennusta päätösvaltaisuuteen hallituksen
kokouksissa.
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL 917 ry hoitaa täysipainoisesti edunvalvontaa luottamusmiesten
toimesta Oulun kaupungilla työskenteleville sekä työsuojeluvaltuutetut vastaavat oman sektorinsa
toiminnasta. Tuotantokeittiö Löökiin vahvistettiin luottamusmies ja varaluottamusmies 28.11.2018
hallituksen kokouksessa. Yhdistyksellä on näin ollen edunvalvontaa Hailuodossa, tuotantokeittiö
Löökissä sekä Oulun seurakunnalla.
Kaupunginvaltuusto teki päätöksen siirtää Museo- ja tiedekeskus Luupin asiakaspalveluhenkilöstö
Monetraan 1.1.2019. Kaupunginvaltuusto päätti kolmen uuden liikelaitoksen perustamisesta; Oulun
Serviisi, Tilakeskus ja Teknisen liikelaitoksen kiinteistö- ja logistiikkapalvelut muodostivat näistä yhden
liikelaitoksen, Oulun Infra liikelaitos ja Oulun Digi liikelaitos. Selvitettäväksi jäi, vuoden 2019 aikana
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden/katu- ja viherpalveluiden tehtävien siirtyminen Infra
liikelaitokseen.
Henkilöstökassaan lakkauttamisesta tehtiin päätös kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 ja
henkilöstökassan toiminta lakkaa 31.12.2019.
Järjestämisalasopimuksen päivittäminen ja sen valmistelutyö aloitettiin 2018 vuoden loppupuolella.
Tästä neuvottelut käydään varsinaisesti vuoden 2019 aikana.
Vuosi 2018 näytti laajasti yhteiskunnallisia tapahtumia koko valtakunnan sekä Oulun alueella. SAK
järjesti poliittisen mielenilmauksen Helsingin Senaatintorilla aktiivimallia vastaan, johon SAK järjesti
linja-autokuljetukset ja Oulusta siihen osallistui 60 aktiivia. Suurimpana yksittäisenä tapahtumana
yhdistyksen vaikutusalueella oli poliittinen työtaistelutoimenpide hallituksen kaavailemaa
irtisanomislain muuttamista vastaan, joka pidettiin 22 – 23.10.2018. Sen piiriin kuului ateria- ja
puhtauspalvelut Oulun Serviisissä sekä ateriapalvelut Tuotantokeittiö Oy:ssä, liikuntapaikkojen hoito
ulko- ja sisäliikuntapaikoissa sekä urheilukentät- ja keskukset sekä Oulun Jäähalli, Linnanmaan jäähalli ja
Oulunsalon jäähalli Teklin osalta, uimahallien, uimaopetuksen ja liikuntapalvelujen koko henkilöstö ml.
Monetra Oy:n henkilöstö. Mitään osa-aluetta ei rajattu ulkopuolelle. Tämä aktivoi alueen toimijoita
laajasti ja osoitti myös kehittämiskohteita järjestäytymisalueilla. Tiiviimpi viestintä kriisitilanteissa vaatii
kehittämistä sekä viestintä aluetoimiston kanssa pitää kehittyä myös molemmin puolin. Jatkossa on
olennaista pitää keskusteluyhteys toimivana kaikkien toimijoiden välillä.
Yhdistyksen vapaa-ajan asuntoja ylläpidettiin ja huollettiin sovitun mukaisesti. Vapaa-ajan toimintoja
koordinoitiin hallituksen johdolla ja matkanjohtaja nimitykset esitettiin aina tapauskohtaisesti. Sama
linja jatkuu seuraavana vuonna, jossa hallitus vastaa matkan organisoinnista.
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HALLITUKSEN KOKOONPANO JA KESKEISET PÄÄTÖKSET
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.01.2019 ja siellä todettiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet
kaudelle 2018-2019:
Varsinaiset jäsenet:
Markus Lepinoja (puheenjohtaja), Janne Antinoja (varapuheenjohtaja), Maarit Siltala (sihteeri), Hannele
Laaksonen (toimistonhoitaja), Leena Härmä (vapaa-ajantoiminnan koordinaattori), Karita Alanko, Riitta
Hietala, Kari Breilin, Anu Kujala, Keijo Palo-oja ja Kaarina Sauvola.
Varajäsenet:
Kirsti Mettovaara, Seppo Karjalainen, Vesa Huittinen, Seija Kuha ja Hanna Myllymäki.
Kutsuttuina kokouksiin: Päivi Nissilä (Hailuodon kunnan luottamusmies) ja Piritta Mertala (Oulun Satama
Oy:n luottamusmies).
Hallituksen syyskokouksen 2017 jälkeen Piritta Mertala erosi JHL:n jäsenyydestä ja vaihtoi liittoa. Hanna
Myllymäki oli siirretty JHL yhdistys 379:n jäseneksi jäsenosaston toimesta. Varajäseneksi valittiin
kevätkokouksessa Arto Panuma.
Osuuspankki lähestyi yhdistystä liittyen uuteen OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimukseen. Sopimus
liittyi OPn sijoitusmyynnin uudistamiseen ja se korvasi useita vanhoja sopimuksia ja mahdollisti uusien
sijoituspalveluiden lisäämisen myöhemmin ilman erillisiä lisäsopimuksia. Hallitus päätti yksimielisesti
hyväksyä uuden sopimuksen.
Tietosuoja-asetuksia kiristettiin ja yhdistys muutti toimintatapansa vastaamaan määräyksiä. Tällä oli
vaikutusta kaikkeen, joihin kerättiin henkilötietoja ml. matkailmoittautumiset. Kotisivuille laitettiin
asiasta infoa jäsenille, mihin tietoja käytetään ja miksi. Toimistonhoitaja kävi lain vaatiman
tietosuojakoulutuksen. Toimintamallin mukana tuomat muutokset käsiteltiin myös asianmukaisesti
hallituksen kokouksessa ja tästä tieto lähetettiin keskustoimistolle.
Vesilinnun ja Maakaapelin hallituksissa kartoitettiin niiden kuntoa ja remonttitarpeita. Vesilintu on
hyvässä kunnossa ja Maakaapelin osalta remontti selvitys käynnistettiin. Maakaapelin osalta on ARA:n
vaatimat peruskorjaukset suoritettava ennen suoja-ajan poistoa, joten sinällään kyse on
välttämättömistä remonteista. Merimiesunioni ilmoitti luopuvansa osuudestaan, mikäli halukkaita
ostajia tälle on.
Toimistonhoitaja teki koonnin jäsenkehityksestä viimeiseltä viideltä vuodelta ja hallitus päätti, että
jatkossa jäsenedut suunnitellaan siten, että mahdollisimman moni pystyisi näitä hyödyntämään.
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JÄSENASIAT:
Syyskokouksessa päätettiin säilyttää työväenlehti edut ennallaan 15:sta eurossa. Samoin päätettiin
lopettaa Rio-elokuvalippujen hankkiminen vähäisen kysynnän vuoksi. Päätettiin nostaa Edenin ja
Hoplopin lippujen hintaa, jotka ovat jatkossa 50 - 55% normaalihintaa edullisemmat. Lisäksi päätettiin
kokeilla, olisiko erilaisilla messutapahtumalipuilla kysyntää.
Jäsenistölle lähetettiin maaliskuussa kevätkirje sekä syyskuussa syyskirje, joissa oli kutsut kevät- ja
syyskokouksiin.
Yhdistys järjesti vappumatkan Tallinnaan, joka sai osallistujilta hyvää palautetta.

VAPAA-AJAN KIINTEISTÖT
Vipukkaan laadittiin samanlainen netin kautta tapahtuva varauskalenteri kuin Ukkohallassakin ja
päätettiin ottaa se käyttöön 2019 alusta lähtien. Mökkiä uudistettiin tekstiilien ja astiastojen osalta ja
laitettiin pyörätuoliliuskat. Vipukasta hävisi astioita ja uusi työkalupakki, joten hallitus päätti hankkia
avainkaapit kahdelle avaimelle, johon sovittiin avainkoodi-järjestelmä. Puuvajan osalta maalaukset
siirrettiin ensi vuodelle mutta kattojen korjaustyöt päätettiin tehdä sovitusti. Talkoot järjestettiin 29.9,
johon myös jäsenet olivat tervetulleita. Hankittiin ilmanlämpöpumppu telineineen ja myöhemmin
langaton reititin, jolla voi säädellä ilmalämpöpumppujen toimintaa. Mökkiin hankittiin myös langaton
verkkosopimus.
Ukkohallan suihku ja wc-istuimet olivat vuotaneet, jonka seurauksena lattia oli kalkkeutunut. Lattia
maalattiin kaakelimaalilla ja päätettiin hankkia ensi vuonna uudet irtaimet vanhojen tilalle. Huoltoyhtiö
kilpailutettiin mutta päädyttiin jatkamaan sopimusta nykyisen kanssa, joka pystyi järjestämään myös
päivystyksen. Ukkohallaan hankittiin uudet tyynyt ja astiastoa on täydennetty tarpeen mukaisesti sekä
rikkoontuneen kuivauskaapin tilalle uusi. Lattialämpöjen ollessa korkealla tasolla päätettiin selvittää
rajoittimia lattialämmitykseen sekä etäohjausmahdollisuutta.

Hallituksen kokouksia järjestettiin yhteensä 11, joista päätösvaltaisia olivat kaikki. Näiden lisäksi
järjestettiin 2 yleistä kokousta eli huhtikuussa kevätkokous ja marraskuussa syyskokous.

Jäsenmäärä oli 31.12.2018 yhteensä 2150, joista naisia oli 1351 ja miehiä 799.
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