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	Yleistä


		Eurajoen JHL:n yhdistys on jatkanut perinteistä toimintaansa
		Yhdistyksen toiminta on ollut toimintasuunnitelman mukaista

	Edunvalvonta


	
Aktiivista läsnäoloa kuntaliitoksen myötä tulleisiin erilaisiin edunvalvonta-neuvotteluihin, mm. palkka-asiat.

työsuojeluorganisaatiossa; Pirjo Kalli-Nurmi
yt-toimikunnassa; Martti Viinamäki
JHL:ssa: Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien alueellisessa-, sekä valtakunnallisessa verkostossa Miia Malila

Yhdistyksen luottamusmiehinä ovat toimineet:

Koulutyötekijöiden luottamusmies Irja Suoyrjö
Perhepäivähoitajien luottamusmies Tarja Mäntysaari
Vanhainkodin luottamusmies Pirjo Kalli-Nurmi
Tuntipalkkalaisten luottamusmies Pirjo Kalli-Nurmi
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien luottamusmies Miia Malila


3 Jäsenistö

Jäsenistä miehiä 22 ja naisia 180 yhteensä 202 (2016)

Ikäjakauma: nuoret 17-29 v  20 henkilöä, 30-39 v  45 henkilöä, 40-49v 35 henkilöä, 50-59v 52 henkilöä , 60-64v 26 henkilöä ja yli 65 v 24 henkilöä (syyskuu 2016).

Jäsenistö koostuu mm. seuraavista ammattiryhmistä:
Ammattimiehet, jätehuolto, kirjastohenkilöstö, kodinhoito ja avopalvelu, koulutettu hoitohenkilöstö, lastenhoito, kunnallistekniikka, opetus- ja sivistystoimi, kulttuurihallinto, ruokahuolto, siivoushenkilöstö, sosiaalitoimen johto hallinto ja valvonta, teknisen alan valvonta ja työnjohto, terapiahenkilöstö, toimistohenkilöstö, tutkimustekninen ja avustava henkilökunta sotealalla, urheilun ja vapaa-aikalaitoksen ja paikkojen valvonta, vapaa-aikatoimen johto, hallinto ja ohjaus, varastohenkilöstö, virasto- ja laitospalveluhenkilöstö, yleishallinto ja opiskelijat sekä eläkeläiset. 

		4  Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti; kevätkokous pidettiin 21.4.2016, paikkana oli Eurajoen uusi kirjasto, läsnä oli 10 yhdistyksen jäsentä ja syyskokous pidettiin 23.11.2016, paikkana oli Eurajoen kunnanvirasto, läsnä oli 10 yhdistyksen jäsentä. Kevätkokouksessa oli kirjastonjohtaja Ilona Lahdenranta esittelemässä uutta kirjastoa.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 3 kertaa + järjestäytymiskokous. 
Syyskokous 23.11.2016 klo 18.00
Hallituksen kokous 16.11.2016 klo 18.00
Hallituksen kokous  21.9.2016 klo 18.00
Kevätkokous 21.4.2016 klo 19.00
Hallituksen kokous  21.4.2016 klo 18.00
Järjestäytymiskokous 26.1.2016 klo 18


		5  Yhdistyksen hallitus

	Hallituksen jäsenet

Jäsen				Varajäsen
Tarja Mäntysaari			Jenna Qvickström
Ritva Kuusisto			
Soili Veijonaho
Martti Viinamäki
Pirjo Kalli- Nurmi
Irja Suoyrjö
Miia Malila
Sanja Viskari
Leena Lehtola
Juha Uusi-Uola
Seija Raitanen

	Puheenjohtaja			Irja Suoyrjö
Varapuheenjohtaja			Martti Viinamäki
Sihteeri				Miia Malila
Talouden ja jäsenasiahoitaja		Seija Raitanen
Opintosihteeri			Ritva Kuusisto
Nuorisotiedottaja			Sanja Viskari
Pääluottamusmies			Pirjo Kalli-Nurmi
Varapääluottamusmies			Martti Viinamäki
Koulutyötekijöiden luottamusmies		Irja Suoyrjö
Perhepäivähoitajien luottamusmies		Tarja Mäntysaari
Vanhainkodin luottamusmies		Pirjo Kalli-Nurmi
Tuntipalkkalaisten luottamusmies		Pirjo Kalli-Nurmi
Koulunkäynnin sekä aamu- ja 		Miia Malila
iltapäivätoiminnan ohjaajien luottamusmies 
Työsuojeluvaltuutettu 4- vuotinen kausi
Pirjo Kalli-Nurmi

Toiminnantarkastajat			
Jouko Hannula
Sinikka Raitanen
Varalla
Hannele Sievers


13.2. hallituksen pikkujoulut, Porin suomalainen klubi ja Porin teatterissa esitys ”Sukuvika”.
25.11. hallituksen pikkujoulut Rauman jäähallissa.

		6  Hallituksen apuelimet
	Yhdistyksellä ei ole apuelimiä


		7  Luottamusmiehet

Pääluottamusmies			Pirjo Kalli-Nurmi
Varapääluottamusmies			Martti Viinamäki
Koulutyötekijöiden luottamusmies		Irja Suoyrjö
Perhepäivähoitajien luottamusmies		Tarja Mäntysaari
Vanhainkodin luottamusmies		Pirjo Kalli-Nurmi
Tuntipalkkalaisten luottamusmies		Pirjo Kalli-Nurmi
Koulunkäynnin sekä aamu- ja 		Miia Malila
iltapäivätoiminnan ohjaajien luottamusmies 


			8  Jaostot

Yhdistyksellä on vapaa-aikajaosto, johon kuuluivat Sanja Viskari, Irja Suoyrjö ja Juha Uusi-Uola.

	 Opinto- ja koulutustoiminta


Yhdistyksen opintokerhot:
Ei omia opintokerhoja

Eurajoen ja Luvian hallitusten yhteiset koulutustilaisuudet: 
Vuojoen kartano 30.1. ja Luvian vanhustentalojen kerhohuone 27.8.
	Miia Malila osallistui ammatillisille päiville Jyväskylässä 9.-10.3.16
Osallistuminen muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin:
Puheenjohtajaverkosto
Aluetoimiston järjestämät koulutukset
Yhdistysten johdonpäivät
Ammatilliset opintopäivät
Ammattiala jäsenillat

	Harrastus- ja kulttuuritoiminta


la 27.8. perinteinen saunailta Lahdenperässä. Saunomista, uimista ja iltapalaa. Saunaillassa arvottiin 2 lahjakorttia kuntokortin palauttaneiden kesken.
ti 8.11. sairaskassan tiedotustilaisuus kunnanvirastolla klo 18.00.
la 19.11. lasten pikkujoulut Ikaalisten kylpylässä. Osallistujia n. 30.
la 3.12. pikkujoulut, teatteriesitys Herrasmieshuijarit klo 18 Rauman kaupunginteatterissa ja sen jälkeen ruokailu ravintola Ankkurissa. Osallistujia 50.
Elokuviin on päässyt ilmaiseksi koko vuoden Eurajoki-salissa.
Lapin Patolampiteatteriin on päässyt puoleen hintaan, osallistujia 4
Kuivalahden kesäteatteriin on päässyt puoleen hintaan, osallistujia 3
			

			11  Tiedotus- ja julkaisutoiminta


Työpaikan ilmoitustauluista ovat huolehtinut Ritva Kuusisto.
Yhdistyksellä on facebook-sivu, jossa on tiedotettu kokouksista ja tapahtumista.
Yhdistyksellä on vuosisopimus paikallislehti Raumalaisessa.

	Edustukset


Työsuojeluorganisaatiossa: työsuojeluvaltuutettu
Yt-toimikunnassa: varapuheenjohtaja
SAK:ssa ei edustusta
Muissa järjestöissä ja yhteisöissä ei edustusta



	Yhteistyö muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa


Porin KTV sairauskassan kanssa ollaan aika ajoin oltu yhteydessä jäsenyyden alkamisesta vuoden 2017 alussa.
Luvian JHL:n hallituksen kanssa tehty erinäistä yhteistyötä



	Taloudellinen asema


Yhdistyksen taloudellinen tilanne vakaa
Muistettu yhdistyksen jäseniä heidän merkkipäivänä JHL:n viirillä ja/tai lahjalla tai pelkällä kortilla

	Loppukatsaus

Toiminta on ollut aktiivista yhdistyksen rakenteen kokoon nähden.










