
Kokkolanseutu ry      
     
       
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 
YLEISTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ 
 
Jyty Kokkolanseutu ry on STTK:hon kuuluvan Ammattiliitto Jytyn 
paikallisyhdistys. Yhdistyksessämme oli tilanteen 11.11.2021  mukaan 
varsinaisia jäseniä 260. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu 5 
jäsentä ja puheenjohtaja. 

 
1. EDUNVALVONTA 
1.1. Toiminnan linjaukset 

Tavoitteena on lisätä jäsenmäärää. Edunvalvontaan kuuluvat VES- ja 
TES –asiat, oikeusapuasiat, työelämän kehittämisasiat, työ- ja 
sosiaalilainsäädäntö, kuntatalouskysymykset tutkimuksineen ja 
selvityksineen. Huomioimme toiminnassamme myös ruotsinkielisten 
jäsentemme palvelun. 

 
 
1.2. Tavoitteet 

Yhdistyksen tärkeimpinä tavoitteina ovat työpaikkojen säilyttäminen ja 
oikeuden mukainen palkkaus.  

 

 
1.3. Työhyvinvointi 

Työolojen sekä työtehtävien vaikutus jäsenten jaksamiseen on 
huomattava. Yhdessä työnantajan kanssa yhdistyksemme pyrkii 
edistämään henkilökunnan työhyvinvointia ja luomaan hyvän, 
terveellisen ympäristön työn tekemiseen.  

 
 
1.4. Luottamustoiminta 

Luottamusmiesten toimikausi on 1.1.2021 – 31.12.2024. 
 

 Luottamusmiehinä toimivat Irma Weckman (plm/kaupunki), Johanna   
Ojanperä (plm/Soite), Jaana Heikell (vara plm, lm) ja Leila  Keski-Oja 
(plm/K-P:n koulutusyhtymä) ja Mari Bergdahl (vara lm/K-P:n 
koulutusyhtymä). 

 
 



 
1.5. Yhteistoimintaelimet  

SOITE:n yhteistyötoimikunnan edustajana sekä VATE yhteistoimintaelin 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
poliittisessa seurantaryhmässä toimii Johanna Ojanperä. 
Kokkolan kaupungin yhteistyöryhmässä ja sivistystoimen 
kehittämisryhmässä toimii Irma Weckman.  
K-P:n koulutusyhtymän yhteistoimintaryhmässä toimii Leila Keski-Oja. 

 
 
2. KULTTUURI- JA VAPAA-AJANTOIMINTA 
       Yhdistys järjestää ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden 
        osallistua erilaisiin tapahtumiin ja osallistuu niiden kustannuksiin. Vuoden   
        aikana tehdyistä esityksistä päättää hallitus. 

 
2.1. Jäsenedut  
        
       Viiden (5) euron alennus (etu 1 krt/kk) seuraaviin: 
 

- Kokkolan alueen kulttuuritilaisuudet 
- Elokuvaliput 
- Urheilutapahtumat (Hermes, Tiikerit, Nibacos, KPV ja GBK)  
- Hieroja- ja jalkahoitokäynnit  
- Laivamatka Tankar/Köpmanholmen 

  
Hallitus päättää erilaisista uusista etuisuuksista, jotka ovat voimassa 
määrätyn ajan. 

 
 
 

       TAPAHTUMAT 2022 
 
Hallitus päättää vuoden aikana järjestettävistä 
tapahtumista myöhemmin vallitseva koronavirustilanne 
huomioiden. 

 
 
 
 
          KOULUTUKSET 
  

Jytyliiton järjestämiin koulutuksiin osallistujille 25 %:n omavastuu 
koulutuspaketista. 
 

 



 
3. TIEDOTUSTOIMINTA  
    Yhdistys käyttää tiedottamisessaan pääsääntöisesti s-postia ja yhdistyksen   
    nettisivuja (https://kokkola.jytyliitto.net/ ) .Tiedotusvastaava lähettää viestit  
    suoraan jäsenille. Yhdistyksellä on Facebook -sivut. 

 
 
4. TALOUS   
    Toiminta perustuu siihen jäsenmaksun osuuteen, jonka liitto palauttaa  
     yhdistykselle. Ko. summalla rahoitamme edunvalvontaa sekä kulttuuri- ja  
     vapaa-ajan toimintaa. Opiskelijajäsenmaksun suuruus on 0 eur.  
     Kannatusjäseniä ei yhdistyksessämme ole. 

https://kokkola.jytyliitto.net/

