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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 ja henkilö on ollut mukana tämän jälkeen aktiivisesti yhdistyksen 
edunvalvonnassa. Yhdistyksellä on näin ollen edunvalvontaa Hailuodossa, tuotantokeittiö Löökissä sekä 
Oulun seurakunnalla ja Kiertokaari OY:ssä.  
 
Kaupunginvaltuusto teki päätöksen siirtää Oulun Tilapalvelut liikelaitoksesta ruokatuotannon 
henkilöstöä osan liikkeenluovutuksena Tuotantokeittiö Lööki Oy:n 1.6.2020 alkaen.  Ensimmäiset YT – 
neuvottelut tämän henkilöstön osalta käytiin lokakuun 30. päivä 2019. Yhdistystä koskettaa 
liikkeenluovutus laajasti, kun siirtyvä henkilöstö tulee yhdistyksen edunvalvonnan piiriin. 
Liikkeenluovutuksen haasteita on, kun koko henkilöstö ei siirry, vain osa siirtyy ja tämä ei ole tyypillinen 
liikkeenluovutus siinä muodossaan. 
 
Järjestämisalasopimuksen päivittäminen ja sen valmistelutyö aloitettiin 2018 vuoden loppupuolella. 
Tästä neuvottelut käydään varsinaisesti vuoden 2019 aikana, neuvottelut ovat edenneet 
loppustilisointiin ja valmis sopimus saadaan vuoden 2020 aikana.  
 
Vuoden 2018 aikana perustetut uuden liikelaitokset hakivat kuluneen vuoden aikana vielä varsinaista 
toimintamuotoaan ja etenkin Oulun Infran osalta käynnistyminen alkoi hitaasti. Siirtyvää henkilöstöä tuli 
vielä Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen puolelta ja tämän toteutuminen venyi aivan vuoden loppuun 
saakka.  
 
Suurimpana yksittäisenä tapahtumana Oulun kaupungin alueella oli lokakuussa julkaistu tiedote 
talouden ulkopuolisesta arvioinnista konsulttiyhtiö Perlaconin toimesta. Hyvin vähän tietoa saatiin 
vuoden 2019 aikana julkisuuteen ja tämä osaltaan lisäsi voimakkaasti epäilyksiä sen todenmukaisista 
arvioinneista. Pääsuuntana voitiin kuitenkin pitää kiihtyvää tahtia palvelujen ulkoistamisessa ja 
työolosuhteiden heikentymisessä. Voimakas epätietoisuus heijastui myös työntekijöiden toimintaan. JHL 
yhdistykset ja Oulun kunta-alan yhteisjärjestö aloittivat etupainotteisesti konsultaatiot 
videoneuvotteluilla JHL keskustoimistolle Helsinkiin ja nämä jatkuvat pitkälle vuoteen 2020. 
 
Yhdistyksen toiminnassa suhteessa Oulun kunta-alan yhteisjärjestöön muutoksia tapahtui syyskuussa, 
kun pitkäaikainen pääluottamusmies Karita Alanko siirtyi JHL keskustoimistolle Helsinkiin töihin 
sopimustoimitsijaksi. Yhdistys päätti esittää uudeksi pääluottamusmieheksi Markus Lepinojaa Oulun 
kunta-alan yhteisjärjestölle ja tämä vahvistettiin syysedustajistossa joulukuussa 2019. 
 
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). 
 

Yhdistyksen hallitukselle toimitettiin tieto neljästä henkilöstä, jotka olisivat työskennelleet lakonalaisissa 
töissä syksyn 2018 poliittisen lakon aikana. Yhdistys pyysi kyseisiltä henkilöiltä selvitystä asiaan ja 
jokainen antoi yhdistykselle henkilökohtaisen selvityksen, vastineen. Yhdistyksen sääntöjen 9§. 1.a 
mukaan jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän kieltäytyy noudattamasta liiton hallituksen 
päätöksiä. Asiaan haettiin toimintaohje päätöksentekoon JHL:n hallitukselta, joka on käsitelty 
keskusliiton hallituksen kokouksessa 28.3.2019. Tästä saadun päätöksen (01.04.2019) ja 
toimintaohjesuosituksen mukaisesti yhdistys päätti kevätkokouksessa, että neljä selvityksen kohteena 
ollutta henkilöä erotetaan liitosta 30.4.2019.  

 
Yli-Iissä ja Kaakkurin suuralueella pidettiin kuulemistilaisuus ateria- ja puhtauspuolen sekä 

virastomestareiden henkilöstölle ”Tilapalvelut liikelaitoksen henkilöstön työtehtävien muutoksesta”. 

Alueen palvelutuotanto ko. aloilla päätettiin yksityistää ja kaikille työntekijöille järjestettiin 

henkilökohtaiset kuulemiset tulevan kohteen toiveistaan.  

 

Yhdistyksestä valittiin valtakunnallisiin ammattialaverkostoihin kasvatus- ja ohjausalan edustajaksi Anu 

Kujala ja ravitsemusalan edustajaksi Maarit Siltala. Janne Antinoja on varalla tekniikka- ja liikennealan 

verkostossa. 
 

Päätettiin, että tukea kaikkia niitä eduskuntavaaleihin tukihakemuksen jättäneitä ehdokkaita, jotka ovat 

yhdistys 024:n jäseniä. Päätettiin, että tuettava summa on 400 euroa / ehdokas. 

 

JVE-neuvottelut saatiin päätökseen kaikkien työehtosopimusten osalta ja potit tulivat maksuun 

maaliskuun palkan yhteydessä takautuvasti vuoden alusta. 

 

Hailuodossa oli poikkeustilanne, kun lautat eivät päässeet kulkemaan matalan meriveden vuoksi. Tämän 

seurauksena ihmiset eivät päässeet sieltä mantereen puolelle töihin eikä mantereelta Hailuotoon. 

Pääluottamusmiehet kävivät asiasta linjakeskustelua henkilöstöjohtaja Ville Urposen kanssa, jotta asiaa 

saataisiin toimiva ratkaisu vastaisuuden varalle. 
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Aluetoimistolta tuli ilmoitus, että toimihenkilöihin tulee lisäystä ja yhdistysten tulee valita 

työtaisteluvastaava hallitukseen. Hallitus keskusteli asiasta ja päätti valita työtaisteluvastaavaksi Maarit 

Siltalan. 
 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 valittiin syyskokouksessa yksimielisesti Markus 
Lepinoja. 

 

 
JÄSENASIAT: 
 

Kevät – ja teatteriretki Kuopioon toteutettiin 30-31.3.2019, matkalle osallistui 44 henkilöä. 

 

American Car shown lippujen hintoihin päätettiin osallistua 5:llä eurolla / lippu eli aikuisten yhden 

päivän lipun hinnaksi jäisi tällöin 15 euroa. Amerikan Car-show lippuihin sovittiin käytännöksi, että 

kuittia vastaa saa viisi euroa, joka palautetaan jäsenen tilille, ei käteisenä. 
 

Rakentajamessujen liput maksoivat yhdistykselle 12 euroa ja liput vaihdettiin messuilla paikan päällä. 

Lippuja tilattiin yhdistykselle 100 kpl ja päätettiin, että jäsenten alennus on 5 euroa /lippu eli jäsenille jää 

hinnaksi 7 euroa. Rakentajamessuille meni 15 kpl lippuja ja loput varatut liput saatiin palautettua. 

 

Hankittiin 12-13.10.2019 Oulun Kädentaitomessuille myytäväksi jäsenille ns. asiakaskutsuja. Nämä on 
sarjanumeroitu, jotka laskutettiin käytön mukaan jälkikäteen. 
 

Sähköpostikokous pidettiin 29.05.2019, jossa asiana oli Kesäteatteriliput Hupisaaren teatteriin. 
Päätösesityksenä päätettiin hankkia Oulun työväen näyttämön (OTN) kesäteatterilippuja 100 kpl 
yhdistykselle. Lisäksi päätettiin lipun myyntihinnaksi jäsenelle 10e / lippu.  
 
Mobile paylla maksaminen loppui, eikä jäsenillä ole aina käteistä rahaa mukana. Päätettiin hankkia 

kortinlukija helpottamaan asiointia lokakuussa. 

 

Syyskokouksessa päätettiin pitää ennallaan Haukiputaan Teatterikuopan, Edenin ja HopLopin lippujen 
omavastuut ja hankkia palautettavia (asiakaskortti) lippuja erilaisiin tapahtumiin vuoden seurannalla. 
Samoin päätettiin säilyttää työväenlehtietu nykyisen suuruisena eli viidessätoista (15) eurossa. 
 

Lisäksi päädyttiin toteuttamaan kevätkirje vielä postitettavassa muodossa mutta kulujen karsimiseksi 

syyskirjeestä lähtien jäsenkirje julkaistaan pelkästään näköislehtenä kotisivulla.  

 
 
 
 
VAPAA-AJAN KIINTEISTÖT 
 
Vapaa-ajan kiinteistöjen vuokrahinnat päätettiin pitää ennallaan. 
 
Ukkohallaan tehtiin erinäisiä kunnostuspitotoimia sekä jäsenten turvallisuuteen, että viihtyvyyteen 

liittyviä: lapsiturvaportit asennettiin paikoilleen, oven lukko ja tiivisteet korjattiin, wc-oven lukkoon 

asennettiin salpa, kylpyhuoneen saumat laitettiin, suihku ja kahva vaihdettiin, ruuvikiinnitykset 

tarkistettiin, kuusi pientä halogeenivalaisinta ja kaksi isompaa asennettiin. Saunan kiukaan kaksi 
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palanutta vastusta korjattiin sähköasentajan toimesta. Lattiakaivon ympärille oli palautunut kalkkikivi ja 

hallitus keskusteli kivisuojan kokeilemisesta. Kartoitettiin uuden Aina -valmiin kiukaan hankkimista, kun 

nykyinen on jo useammin korjattu.  

Saunan, takan ja keskuspölynimurin käyttöihin tehtiin ohjeistukset. Lisäksi huoltoyhtiön yhteistiedot 

laitettiin näkyville, jotta takkapuita voidaan pyytää tarvittaessa lisää. Ukkohallasta oli kadonnut 

tuhkasanko, jonka tilalle hankittiin uusi. 
 

Vipukkaan uusittiin ovien lukkorungot ja kahvat sekä wlan on toiminnassa. Mökin ja saunan avaimet 

ovat vääntyneet ja puuvajassa ei ollut kuin munalukko. Vipukan lukkojen uudet sarjoitukset tehtiin ja 

sovittiin, että Riitta Hietala vastaa jatkossa koodin vaihtamisesta. Uusi vesiletku mökiltä saunaan 

asennettiin paikoilleen. Hankittiin lisäksi uudet patjasuojat, päiväpeitteet, makkaranpaistotikut, 

takanpuhdistusvälineet sekä sinkkisen sangon tupakka-astiaksi. 

 

Vipukan kiukaan pohja oli palanut puhki ja puheenjohtaja on hankkinut ja asentanut uuden kiukaan 
vanhan tilalle. Saunan lauteita oli jouduttu korjaamaan useamman kerran kesän aikana. Mökin ja saunan 
ympäristöä siistittiin trimmerillä. Porttia hitsattiin ja maalattiin. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Hallituksen kokouksia järjestettiin yhteensä 11 sekä yksi sähköpostikokous, joista päätösvaltaisia olivat 
kaikki. Näiden lisäksi järjestettiin 2 yleistä kokousta eli huhtikuussa kevätkokous ja marraskuussa 
syyskokous. 
 
 
 
Jäsenmäärä oli 31.12.2019 yhteensä 2082, joista naisia oli 1301 ja miehiä 781. 
 


