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TOIMINTAKERTOMUS 2020
YLEISTÄ:
Vuoden 2020 aikana korona ja sen rajoitukset sotkivat normaalia kokousaikataulua, ennen kuin
kokoustekniikka saatiin kuntoon. Liitto järjesti koulutuksia Teams sovelluksen käyttöön, jotta
etäkokoustaminen olisi mahdollista valtakunnan tasolla.
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. Vuoden 2020 aikana ei
järjestetty vapaa-ajan matkoja koronarajoitusten vuoksi.
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL 917 ry hoitaa täysipainoisesti edunvalvontaa luottamusmiesten
toimesta Oulun kaupungilla työskenteleville sekä työsuojeluvaltuutetut vastaavat oman sektorinsa
toiminnasta. Yhdistyksellä on näin ollen edunvalvontaa Hailuodossa, Oulun Tuotantokeittiö Löökissä,
Monetralla, Oulun seurakunnalla ja Kiertokaari OY:ssä.
Vuoden 2019 julkaistu Perlaconin ulkoisen arvioinnin toimenpidelista jalkautui käytäntöön alkuvuodesta
2020. Suurimpana yhdistystä koskevana leikkaustoimenpiteenä oli Oulun tilapalvelut liikelaitoksen
ateria- ja puhtauspalvelujen kokonaisulkoistus. Tämä tarkoittaa noin 300 työntekijää kaupungilta
liikkeenluovutuksena ulkoiselle palveluntuottajalle vuonna 2021. Yhdistys teki
yhteiskuntavaikuttamistyötä kunnanvaltuutettujen suuntaan ja osallistui työtaisteluihin, joita
järjestettiin 2 kpl Oulussa loppuvuoden aikana.
Koronan takia Oulun kaupunki käynnisti lukuisia YT – neuvotteluja säästösyistä ja näitä käytiin
hallintokunnissa, liikelaitoksissa ja viimeisenä koko kaupunkia koskevana. Neuvottelut ulkoistamisista
jatkuvat vuoden 2021 ajan.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA KESKEISET TEHTÄVÄT
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 07.01.2020 ja siellä todettiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet
kaudelle 2020-2021:
Varsinaiset jäsenet:
Markus Lepinoja, Janne Antinoja, Maarit Siltala, Hannele Laaksonen, Leena Härmä, Kari Breilin, Anu
Kujala, Keijo Palo-oja, Mika Mäkelä, Riitta Hietala ja Seija Kuha.
Varajäsenet:
Kirsti Mettovaara, Vesa Huittinen, Kaarina Sauvola, Seppo Kauppila ja Anne Madetoja.
Kutsuttuina hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuksilla:
Päivi Nissilä, Seppo Karjalainen ja Jukka Holm.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Antinoja ja sihteeriksi Maarit Siltala. taloudenhoitajaksi
ja jäsenasiainhoitajaksi valittiin Hannele Laaksonen.
Yhdistyksen nimenkirjoittajiksi nimettiin Markus Lepinoja, Janne Antinoja, Maarit Siltala ja Hannele
Laaksonen. Kirjeenvaihtajana jatkoi Markus Lepinoja.
Yhdistyksen työtaistelun yhdyshenkilöksi valittiin Markus Lepinoja ja työtaisteluvastaavaksi Maarit
Siltala. Kesäkuun kokouksessa Siltalan pyynnöstä hänen tilalleen valittiin Anu Kujala.
Tiedotussihteeriksi valittiin Maarit Siltala, ATK-vastaavaksi ja koulutiedottajaksi valittiin Hannele
Laaksonen.
Vapaa-ajan toimintojen koordinaation periaatteista ja käytänteistä sovittiin, että kaikki vapaa-aikaan
liittyvät jäsenmatkat ja muut jäsenetuudet käsitellään hallituksen kokouksissa ja sovitaan kuka vastaa
mistäkin tehtävästä.
Hallitus keskusteli jäsenkiintiöistä erilaisiin koulutuksiin. Päädyttiin linjaamaan, että kaikkiin JHL:n
ulkopuolisiin koulutuksiin osallistujat sovitaan aina tapauskohtaisesti mutta JHL:n järjestämiin
koulutuksiin esim. opintopäiville ei rajausta ole tarpeellista määrittää. Jäsenten koulutusaktiivisuutta
seurataan ja raportoidaan hallitukselle kesä- ja joulukuun kokouksissa.

1

Kevätkokous pidettiin 21.4, jossa läpikäytiin seuraavat asiat:
Yhteisjärjestön hallituksen sihteeri ja varapääluottamusmies Maarit Siltala estyi hoitamasta tehtäviään
1.6 lähtien Tilapalveluissa tapahtuneen liikkeenluovutuksen takia Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle. Sihteerin
tehtävään esitettiin Arto Panumaa ja varapääluottamusmieheksi Janne Antinojaa.
Oulun Tilapalvelut liikelaitoksesta siirrettiin 63 aterianvalmistuksessa työskentelevää työntekijää 1.6
lähtien Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle. Tuotantokeittiö Oy:n edunvalvonta kuuluu yhdistyksen
alaisuuteen, joten jatkossa yhdistyksen hallitus vastaa yhtiötä koskevista sopimuksista ja neuvottelijana
toimii puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtiön pääluottamusmiehenä jatkoi Anne Madetoja.
Madetojan vaihdettua työpaikkaa hänen tilalleen nousi varapääluottamusmiehenä toiminut Katariina
Hämeenaho.

Syyskokous oli tarkoitus järjestää marraskuussa mutta kokousta jouduttiin siirtämään ja se pidettiin
tammikuussa 2021.

JÄSENASIAT:
Koronasta johtuen Suomen hallituksen linjaamien suositusten mukaisesti vapuksi suunniteltu Levin retki
jäi toteuttamatta ja jäsenille palautettiin maksetut osallistumismaksut takaisin. Loppu vuodeksi ei voitu
järjestää mitään am. syistä johtuen. Myöskään lippuja ei myyty jäsenille mihinkään kohteisiin.

VAPAA-AJAN KIINTEISTÖT
Vapaa-ajan kiinteistöjen vuokrahintoja korotettiin yhdistyksen syyskokouksessa ja tehtiin tarkennuksia
Ukkohallan osalta hintakausiin.
Koronasta huolimatta molempien kiinteistöjen vuokra-aste oli korkea koko vuoden ja niitä hoidettiin ja
huollettiin normaaliin tapaan.

Jäsenmäärä oli 31.12.2020 yhteensä 1 934 kpl, joista naisia oli 1 194 kpl ja miehiä 740 kpl.
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