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YLEISTÄ:
Vuoden aikana hallitus kokoontui aktiivisesti ja sen ydintoiminta pysyi hyvänä.
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö hoitaa täysipainoisesti edunvalvontaa. Yhdistyksellä on myös edustus
Hailuodossa ja seurakunnan alueella.
Vuosi 2017 oli vaalien aikaa ja kuntavaaleissa yhdistys oli aktiivisesti tukemassa oman yhdistyksen
ehdolla olevia jäseniä. Yhteiskuntavaikuttamisen osalta kuntavaaleilla on keskeinen merkitys
keskusteluyhteyden ylläpidossa kunnan ja julkisen työn päätäntäpolitiikkaan. Yhdistykselle saapui
muutama vaalitukihakemus kunnallisvaaleihin. Hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti
kunnallisvaaleja varten myönnettiin 250:n euron tuki yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen jäsen Seppo
Karjalainen sai saamallaan äänimäärällä varavaltuutetun paikan.
Edustajistovaalit olivat vuoden 2017 aikana suuressa merkityksessä ja aktiivista työtä yhdistyksen
jäsenten eduksi tähän asiaan tehtiin. Lopputuloksena yhdistyksen jäsenistä kaksi pääsi
edustajistovaaleissa läpi ja toinen henkilöistä saatiin neuvoteltua JHL:n hallitukseen. Edustajistoon
tulivat valituksi Karita Alanko ja Seppo Karjalainen. Karita Alanko valittiin myöhemmin Liiton
hallitukseen.
Loppuvuoden osalta edessä olivat myös luottamusmiesvaalit kaikilla osa-alueilla sekä yhdistyksen
hallituksen muodostaminen uudelle kaudelle 2018-2019.
Muutoksia tapahtui myös alueorganisaatiossa runsaasti vuoden aikana, kun eläköitymisiä tuli
merkittävien toimijoiden keskuudesta. Oulun aluetoimiston aluepäällikkö jäi eläkkeelle ja yhteisjärjestön
toisen järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja jäi myös eläkkeelle. Selkeästi koko toimintakentässä oli
nähtävissä muutoksia toimijoiden vaihtumisen johdosta ja niiden vaikutuksia päästään arvioimaan
vuoden päästä.
Maakuntauudistuksen edetessä ammattiyhdistystoiminnan sekä järjestötoiminnan muutos yleisesti
tulee muuttamaan olennaisesti nykymuotoista toimintaympäristöä ja tämän vuoksi yhdistys pyrkii
toimimaan yhteiskuntavaikuttajana maakuntauudistuksen edetessä.
Yhdistyksen vapaa-ajan asuntoja ylläpidettiin ja huollettiin sovitun mukaisesti. Varauskäytänteet ja
toimintatapa vapaa-ajan osiossa aloittaa uuden linjan mukaisesti 2018 vuoden aikana. Vapaa-ajan
toimikunta itsessään lakkautetaan ja siirretään hallitukselle keskitetysti hoidettavaksi vapaa-ajan
toiminnot. Varauskäytänteet ja muutoksen varausjärjestelmiin on syyskokouksessa sovittu siirrettävän
vuoden 2018 aikana liukuvana.
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HALLITUKSEN KOKOONPANO JA KESKEISET PÄÄTÖKSET

Varsinaiset jäsenet:
Markus Lepinoja (puheenjohtaja), Tommi Korhonen (varapuheenjohtaja), Maarit Siltala (sihteeri),
Hannele Laaksonen (toimistonhoitaja), Leena Härmä (vapaa-ajantoimikunnan PJ), Karita Alanko, Arto
Panuma, Vesa Huittinen, Janne Antinoja, Seija Kuha, Riitta Hietala, Kari Breilin ja Kaarina Sauvola.
Varajäsenet:
Kirsti Mettovaara, Seppo Karjalainen, Anu Kujala, Keijo Palo-oja ja Mika Mäkelä.
Kutsuttuina kokouksiin: Pekka Mettovaara (työsuojeluvaltuutettu) ja Päivi Nissilä (Hailuodon kunnan
luottamusmies).
Jatkettiin vapaa-ajantoimikuntaa, jonka puheenjohtajana ja koolle kutsujana toimi Leena Härmä ja muut
jäsenet olivat Riitta Hietala, Keijo Palo-oja, Mika Mäkelä, Arto Panuma, Hannele Laaksonen ja Markus
Lepinoja. Vapaa-ajantoimikunta suunnitteli jäsenille toimintaa ja ne tuotiin hallituksen päätettäväksi
hallituksen kokouksiin.
Syksyllä päätettiin, että vapaa-ajantoimikunta sulautettaisiin hallitukseen ensi vuoden alusta ja se tulisi
jatkamaan jaoksena. Reissujen ja matkojen koordinointia ja matkajärjestelyjä hoitaisi Leena Härmä
edelleen.
Syyskokouksessa päädyttiin pienentämään hallituksen kokoa seuraavalle kaudelle. Päätettiin, että
puheenjohtajan lisäksi varsinaisia jäseniä tulisi olemaan 10 ja varajäseniä 5.
Lisäksi päätettiin jatkaa yhteistyötä MOV tilintarkastus Oy:n kanssa jatkossakin.
Talousarvion perusteella päädyttiin korottamaan Vipukan vuokraushintoja, jotta ne vastaisivat nousseita
käyttökustannuksia. Yhdistyksen jäsenten osalta korotus olisi 5 euroa, muiden JHL:n jäsenten osalta 10
euroa ja ulkopuolisten osalta 20 euroa.
Työväenlehtiedut päädyttiin pitämään entisellä tasollaan eli 15:sta eurossa.
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JÄSENASIAT:

Jotta jäsenasioita kyettäisiin hoitamaan entistä paremmin, nostettiin toimistonhoitajan työaika
kokoaikaiseksi vuoden alusta.
16.1 pidettiin ylimääräinen yleiskokous, jossa vahvistettiin yhdistykseen saapuneet
edustajistovaaliehdokkaat. Ehdokkaita vahvistettiin yhteensä 21.
Jäsenistölle postitettiin maaliskuussa jäsenkirje, jonka painopiste oli yhdistyksen edustajistovaalien
esittelyssä. Hallitus päätti ottaa käyttöön kannustinpalkkion, jolla saataisiin äänestysaktiivisuus
mahdollisimman korkeaksi. Päätettiin arpoa äänestäneiden kesken tabletti, jonka arvonta suoritettiin
JHL:n jäsentietojärjestelmän kautta. Lenovo-tabletin voitti Aimo Arvola, jolle palkinto luovutettiin
syyskokouksessa.
Toinen jäsenkirje valmisteltiin ja postitettiin jäsenille lokakuussa.
Jäsenpalautteiden perusteella toivottiin yhdistyksen kautta saatavia Rion elokuvalippuja edullisempaan
jäsenhintaan. Hallitus teki päätöksen, että yhdistys ottaa kokeiluun elokuvateatteri Rion lippuja.
Käytänteeksi sovittiin, että toimistonhoitajalta noudettaisiin vaihtolippuja, jotka vaihdettaisiin
varsinaisiin lippuihin Valkeassa. Lisäksi sovittiin, että lippuja luovutettaisiin kerralla max 5 lippua / jäsen.
Hallitus päätyi rajoittamaan Edenin ja Hoplopin lippujen hankintaa ja päätti rajata etuuden 20 kpl / vuosi
/ jäsen ja kertaostojen määrä päädyttiin pitämään ennallaan.
Yhdistys järjesti vapuksi reissun Leville, johon osallistui 60 henkilöä. Syksyllä järjestettiin teatterimatka
Kemiin. Mukaan mahtui 50 ensimmäistä ilmoittautujaa. Molemmat reissut saivat jäseniltä hyvää
palautetta.

VAPAA-AJAN KIINTEISTÖT
Ukkohallan sisäportaat olivat tulleet tiensä päähän ja Ukkohallan huoltoyhtiö oli todennut, ettei niitä
kannattanut enää korjata ja turvallisin vaihtoehto olisi uusia portaat kokonaan. Hallitus päätti hankkia
uudet portaat sekä niihin lapsiportit. Portaat asennettiin paikoilleen joulukuussa.
Ukkohallaan päätettiin hankkia uudet sängyt patjoineen sekä kaapit kahteen makuuhuoneeseen
syysloman aikana.
Jäsenet kokivat Vipukan varauskäytänteet hankalaksi ja hallitus päätti uudistaa varauskäytänteet
nykyaikaisempaan muotoon. Päädyttiin laatimaan yhdistyksen kotisivuille varauskalenteri, josta olisi
helppo todeta milloin mökki on vapaana. Päädyttiin laatimaan talvi- ja kesäkausille omat, jolloin
kesäkausi olisi varattavissa 1.5-30.9 väliselle ajalle 1.3 lähtien. Talvikausi olisi 1.10-30.4, joka tulisi
varattavaksi 1.8 lähtien.
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Hallituksen kokouksia järjestettiin yhteensä 11, joista päätösvaltaisia olivat kaikki. Näiden lisäksi
järjestettiin 3 yleistä kokousta eli tammikuussa ylimääräinen yleiskokous, huhtikuussa Kevätkokous ja
marraskuussa Syyskokous.

Jäsenmäärä oli 31.12.2017 yhteensä 2250, joista naisia oli 1417 ja miehiä 833.
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