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JYTY HEINOLA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
 

Koronapandemia sävytti edelleen lähes koko vuoden toimintoja ja 
kokouksia, koulutuksia ja tapahtumia jouduttiin sen vuoksi siirtämään, 
järjestämään erityisjärjestelyin tai perumaan kokonaan. 
 
Hyvinvointialuevalmistelu on aiheuttanut edelleen hämmennystä ja 
sen etenemistä on seurattu yhdistyksen hallituksen kokouksissa. 

   
Edunvalvonta  Paikallisneuvotteluita käytiin mm. 

o hälytys-, kutsuraha- ja vuoronvaihto asiat 
o yleistyöaika liukumilla, liukuvan työajan ehtojen soveltami-

nen 1.11.2022 alkaen 
o työaikapankki 
o järjestelyvaraeräneuvottelut sekä TVA-uudistus TOI, ASI, 

ICT 
o korona-ajan korvaukset 
o työvuorolistojen yhdistäminen / kotihoito ja asumispalvelut 
o kliinisen lisätyön korvaaminen suun terveydenhuolto 
o työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö 

  
 Uusi luottamusmieskausi alkoi vuoden alusta. 
   
Jäsenmäärä Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa: 
 
  Työvoimajäsenet  180 

Eläkeläisjäsenet 11 
Yhteensä  191 

 
Hallitus  Launia Eija   puheenjohtaja 
   
  Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 
 
  Utriainen Anne  Hietanen Katri 
  Vesterinen Päivi  Kaikkonen Maria 
  Virtanen Anne (varapj)  Ståhlström Mervi 
  Ylönen Teija  Virtanen Tarja  
  Lepinsalo Teija  Nurmi Tanja 
     
Muut toimihenkilöt Hietanen Katri sihteeri 
  Lepinsalo Teija tiedottaja 
  Nurmi Tanja taloudenhoitaja 
  Ylönen Teija nuorisovastaava  
       
  Toiminnantarkastajat    
  Vuorela Ella  ja Koivu Kirsi 
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Kokoukset Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja yhden kerran pidettiin sähkö-

postikokous. Hallitus käsitteli vuoden aikana kokouksissaan yhteensä 
86 asiaa. 

 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Teamsin välityksellä 6.5.2021. 
Kokoukseen osallistui 14 jäsentä ja puhetta johti Eija Launia. Syys-
kokous pidettiin 1.12. Ravintola Kymenkartanossa. Kokoukseen 
osallistui 23 jäsentä ja puheenjohtajana toimi Eija Launia. 
  
 

Luottamusmiehet Pääluottamusmies Pirjo Elfvengren  
   Varapääluottamusmies Eija Launia 
 
   Alue  Luottamusmies  
   Toimisto ja hallinto Eija Launia    

Sosiaali ja terveys  
(sis ruoka ja siivous) Pirjo Elfvengren  
Hyvinvointi, elinvoima ja 
tekniikka  Jukka Venemies  
 
2M-IT Oy  Sirpa Roviomaa 
   

Muu edustus Henkilöstöedustus toimialojen johtoryhmissä: 
yhteiset palvelut Pirjo Elfvengren, jäsen 5.9.21 asti 
yhteiset palvelut  Pirjo Elfvengren, varajäsen 6.9.21 alk 
lupa- ja valvonta Pirjo Elfvengren, vara 
sosiaali- ja terveys Pirjo Elfvengren jäsen 6.9.21 alk 
 
kaupunginjohtajan jory Pirjo Elfvengren, vara 
 
yt-neuvottelukunta  Pirjo Elfvengren jäsen 
  Eija Launia vara 
 
Lisäksi Pirjo oli hyvinvointialueen väliaikaisessa yhteistoimintaelimes-
sä varajäsenenä ja palvelutuotannon työryhmässä varsinaisena joi-
den lisäksi hän oli myös Heinolan kaupungin hyvinvointialueuudistus-
työryhmässä.  

   
Jytyn liittovaltuuston jäsen  Eija Launia   
 
Tulevaisuustyöryhmän jäsen Teija Ylönen  

 
Jäsenmaksut Jäsenmaksu oli 1,32 % ja euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk. Kanna-

tusjäsenmaksu 36€. 
 
       

Koulutukset, kurssit ja tapaamiset 
 
 Luottamusmiehet ovat osallistuneet liiton järjestämään luottamus-

mieskoulutukseen seuraavasti:  
 
 10.2. LM teemakurssi teknisten sopimus (Elfvengren) 
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 27.4. LM ja pj neuvottelupäivä (Elfvengren) 
 19.5. Avaintes neuvottelupäivät (Roviomaa) 
 12.-13.10. LM teemakurssi, paikallinen sopiminen (Elfvengren) 
 14.-15.10.  LM teemakurssi TVA (Elfvengren) 
 3. - 4.11. LM ja pj neuvottelupäivä (Launia) 
    

Lisäksi on osallistuttu mm. seuraaviin liiton järjestämiin tapahtu-
miin/koulutuksiin: 
 
18.-19.9. Hyvinvointipäivät (Alaputto ja Selonen) 
19.11. Aluetapaaminen (Launia ja Ylönen) 
20.- 21.11. Yhdistyspäivät (Elfvengren, Launia, Utriainen, Vesteri-

nen, Virtanen, Ylönen) 
15.12. Taloudenhoitajien webinaari (Nurmi) 
 

Launia ja Ylönen ovat osallistuneet myös useampaan 
teamsin välityksellä käytyyn aluetapaamiseen vuoden ai-
kana. 

  
Kulttuuri ja vapaa-aika  
 
 Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti yhdistyksen 

järjestämille matkoille ja tapahtumiin, jotka voitiin koronarajoitukset 
huomioiden toteuttaa. 

  
 29.10. Keilailta, 24 osallistujaa 
 12.11. Waitress - Unelmien resepti, Lahden teatteri, 45 
   osallistujaa 

    
Tiedottaminen Yhdistyksen tiedotuksen pääkanava ovat omat kotisivut: 

www.jytyheinola.fi, joilla pyritään palvelemaan jäsenistöä tiedottamal-
la Jytyliiton ja yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 
      
Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista on nettisivujen lisäksi tiedo-
tettu ilmoitustauluilla ja sähköpostilla. Sääntömääräisistä kokouksista 
on ilmoitettu Itä-Häme –lehdessä. 

 
  

Hallitus   


