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  TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

Hallitus on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan 6.4.2020 ja esittää 
kokouksessa hyväksytyn toimintakertomuksen kevätkokouksessa 27.4.2020. 
 

 
Järjestötoiminta 

 
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 31.12.2019. 293 jäsentä  
 
Jäseniä on liittynyt toimintavuoden 2019 aikana 13, eronneita 12 . 
 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti; kevätkokous 
29.4.2019, paikkana oli Lounatuuli läsnä oli 12 yhdistyksen jäsentä. Syyskokous 
pidettiin 25.11.2019, paikkana oli valtuustosali, läsnä oli 16 yhdistyksen jäsentä. 
Syyskokouksessa oli vieraina Terhi Heikkilä ja Sonja Kokko. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui 12 kertaa.  
Hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja Tarja Huhtamella, varapuheenjohtaja Virpi 
Liuska, sihteeri Anne Tanhua, taloudenhoitaja Piiku Marin, Keijo Huhtamella, 
Petri Kettinen, Pauliina Sinitokka ja Paula Vikeväkorva 
Hallituksen varajäsenet: Eija Huhtamella, Tiina Arhipoff , Sisko Kiviniemi, Marjo 
Kiviniemi 
 

 
Yhdistyksen tilin- ja/tai toiminnantarkastajina ovat toimineet Eila Kämäräinen ja 
Eira Oikarinen 
 
Hallituksen kokouksiin osallistuneet 2019 

Nimi 7.1. 11.2 24.2 25.3 8.4. 27.5. 18.6. 12.8. 16.9. 7.10. 4.11. 16.12  

Huhtamella Tarja x x x x x x x x x x x x 

Liuska Virpi x x x x x x x x x x x x 

Marin Piiku x x x x x x 
 

x x x x x 

Tanhua Anne x x x 
 

x x x 
 

x x x x 

Huhtamella Keijo x x x x x x x 
  

x x x 

Kettinen Petri 
  

x x 
 

x 
 

x 
 

x x x 

Vikeväkorva Paula x x x x x x x 
 

x x x 
 Sinitokka Pauliina x 

 
x 

  
x 

  
x 

     
            Kiviniemi Marjo 
    

x 
       Huhtamella Eija 

            Arhipoff Tiina x 
 

x x x x x 
 

x 
  

x 

Kiviniemi Sisko 
  

x x 
 

x x x 
 

x 
 

x 

Ruth Taskinen 
     

x x 
 

x x 
  Tikkanen Kirsi-Maria x 

  
x 

    
x 

  
x 

Vuoriaro Kaija x 
  

x 
   

x 
 

x x x 
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Jäsenhankinnan ja järjestäytymisen edistämiseksi tehdyt toimenpiteet: 
 
Koulutiedotusta on yhdistyksen toimesta tehty 1 (yhdessä)  
 
 Työpaikkakäynnit 2019 
 
 14.1 Ala-aste, koulunkäynnin ohjaajat 
 15.1 Tekninen, Radiopaja, Perhepäivähoito omassa kodissa ja toisen kotona, 
uimahalli, Inarin koulun iltapäivätoiminta, Inarissa Samisagg   
14-15.1 Mukana työpaikkatapaamisissa oli Aluetoimitsija Tuija Ahven 
 11.6 Ruokapalvelukeskus, mukana Aluetoimitsija Terhi Heikkilä 6 Päivähoito 2 
yksikköä 
 15.8 Taitoa, eläkejuhlat 
 3.9 Koivikon palvelukeskus 
29.10 Saamelaisalueen koulutuskeskus Sakk, Inarin koulun iltapäivätoiminta 
 5.11 toimintakeskus, ruokapalvelukeskus ala-aste, päivähoidon 
vuororyhmäyksikkö. Mukana Aluepäällikkö Sanna-Mari Sala 
 26.11uimahallin valvoja, Männikkö, Koivikon palvelukeskus, urheilutalo, 
ruokapalvelukeskus. Mukana oli Aluetoimitsija Terhi Heikkilä  ja Järjestäjä Sonja 
Kokko 
26.11 ruokapalvelukeskuksen joulupuuro-kutsu 
 
Luottamusmies tapaamiset 2019 
 
 28.1 Kaija ja Virpi 
 11.2 Tapaamispäivälle siirrettiin yhdistyksen hallituksen kokous 
 27.3 Kaija ja Virpi 
 17.4 Keijo, Kirsi-Maria, Piiku ja Virpi 
 29.5 Piiku, Kirsi-Maria, Ruut ja Virpi 
 19.8 Piiku, Kaija, Keijo Eija ja Virpi 
 21.10 Kaija, Ruut, Keijo, Eija ja Virpi 
 18.11 Keijo, Piiku, Ruut, Kirsi-Maria ja Virpi 
 
  
Yhdistyksen tapahtumia on ollut keilaus tapahtuma Saariselällä, 14 jäsentä 
osallistui keilaamiseen, 17 osallistui ruokailuun Petronellassa. Inarinjärven risteily 
katamaraanilla, 34 henkilöä osallistui tapahtumaan., mukana järjestötoimija Visa 
Tammi Jhl. 
Hallituksen koulutus Visa Tammi.  
 
Yhdistyksemme yhteistyö muiden yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa on 
toteutunut (hankkeet, vierailut) 
- Tarvittaessa olemme olleet yhteydessä muihin järjestöihin ja yhdistyksiin. 
- Koulutiedottaja on vieraillut SAAK:ssa. 
 Pääluottamusmies on tavannut jäseniä vierailemalla työpaikoilla.  
- Lapin aluetoimiston kanssa olemme tiivistäneet yhteistyötä. Tapaamisia ja 
yhteydenpito on enemmän.   

 - Vapaiden valtakunta koulutus Kultahipussa 15.1.2019 Keijo, Eira O,  Virpi, 
Anne, Tiina, Soile T, Paula, Marjo  
 - JHL:n Lapin alueen Yhdistysjohdon neuvottelupäivät 19-20.1.2019 
 Rovaniemellä Hotelli Pohjanhovissa mukana: Virpi, Petri, Keijo,  Anne, 
Tarja, Paula ja Marjo 
 - Yhdistyksemme oli mukana Vapaiden Valtakunta tapahtumassa 14.2.2019 
 S-Market Vaskoolilla jossa jaettiin suklaasydämiä ja muistutettiin 
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 käyttämään äänioikeutta tulevissa eduskuntavaaleissa paikalla  olivat: 
Tarja, Paula, Petri, Anne ja Keijo 
  
 
- Yhdistyksen hallituksenkoulutus 23-24.2.2019 kunnantalo (Visa Tammi) 
23.2 Läsnä: Virpi, Anne, Piiku, Pauliina, Tiina, Keijo, Tarja, Paula, Petri 
24.2 Läsnä: Edellisten lisäksi Sisko 
- Yhdistyksemme osallistui S-market Vaskoolissa Naisten päivä- tapahtumaan jakamalla 
naisille Suffeleita ja samalla muistutimme heitä käyttämään äänioikeuttaan 
eduskuntavaaleissa. 
 - Yhdistyksemme osallistui 8.4.2019 Vapaiden Valtakunnan vaaliauto kiertueeseen S-Market 
Vaskoolin pihassa jossa mukana oli myös Eduskuntavaali ehdokkaita Lapin alueelta. Olimme 
paistamassa makkaraa ja tarjoilemassa kahvia ja kertomassa kuinka tärkeää on äänestää. 
Mukana oli : Tarja ja Paula 
- Puheenjohtaja Tarja Huhtamella osallistunut JHL Liiton hallituksen kokouksiin Helsingissä 
28.2  27-28.3  25.4  (23.5 Edustajisto)  13.6  29.8  (25-26.9 Oulussa jossa myös työpaikka 
vierailut.)  24-25.10  (13-14.11 Edustajisto) 12.12  sekä JHL Lapin Alueryhmän kokouksiin 
20.5 ja 20.9 sekä Valtakunnallinen Alueryhmä tapaaminen/koulutus 6-7.11 Vantaalla. 
- 6.5. 2019  Yhdistyksen hallituksen koulutus "Mikä on hyvä kokous ?" JHL Webinaari  Läsnä: 
Tarja, Anne, Tiina, Piiku 
- Puheenjohtaja Tarja Huhtamella on ollut JHL:n vetovuorossa ajalla 1.4-30.11.2019 mukana 
kunnanjohtoryhmässä henkilöstöedustajana ja varalla Pääluottamusmies Virpi Liuska, 
kokouksia on ollut 11 sekä 22.5 USO-seminaari, 4.6 Kuntastrategia seminaari, 6.6 USO-
Seminaari,  28.8 Kuntastrategia seminaari,  23.10 Kuntastrategia seminaari.  
- Mattojärven mökillä pidetty puu-/siivoustalkoot 7.9 ,28.9 sekä 7-10.3 
- JHL:n Lapin alueen Yhdistysjohdon neuvottelupäivät 21-22.9.2019 Tornio mukana: Tarja, 
Keijo, Petri, Paula, Virpi, Marjo ja Sisko 
- Henkilötietojen käsittely yhdistyksen jäsenvastaavana 24.9 osallistunut Piiku, Virpi, Keijo, 
Kirsi-Maria ja Kaija 
 - Levillä Kasvatusalojen opintopäivät 5-6.10.2019 Mukana: Anne, Virpi, ja Heli. M   
 - JHL:n "Talkoot on ohi" kiertue Rovaniemellä 14.10.2019 meiltä mukana: Eija Huhtamella 
 - Sanna-Mari Sala vieraili kokouksessa 7.10.2019 

 
Yhdistyksen toimintaan ja toimintaympäristöön ovat kohdistuneet seuraavat 
muutokset 

   8.3.19 Pääministeri Juha Sipilän (keskusta) hallitus erosi,  
  maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu tältä osin päättyi.  
  Valmistelu vei valtakunnallisesti resursseja, voimia ja aikaa.  
  Syksyn aikana neuvottelimme Inarin Vanhusten ja Eläkeläisten 
  Tuki ry.n henkilöstön siirtymisestä Inarin kunnan palvelukseen 
   1.1.20 alkaen. Osa henkilöstöstä sekä dementiapuoli siirtyikin 
  Männikön palvelukotiin, toiset jäivät asumispalvelu Koivikkoon. 
  Irtisanomisia ei tullut.  
  Inari koululle on sisäilmaongelmien vuoksi rakennettu viipalekoulu. 
  Lisäksi koulu ja varhaiskasvatuksen toimintaa on hajautettu  
  muihin rakennuksiin. Koska matkailuala on lisännyt vuorohoidon 
   tarvetta, on Ivalon päiväkodin tilanpuutteen vuoksi Ivalon ala- 
  asteen pihapiiriin rakennettu varhaiskasvatusyksikkö vuorohoitoa 
  varten. Rakennuksessa sijaitsee myös 3 esiluokkaa.  
  Nämä muutokset ovat vaatineet henkilöstön järjestämistä  
  uudelleen työajan ja / tai -pisteiden suhteen.  
  Syksyn aikana myös Saariselälle on saatu uusi toimiva  
  vuoropäiväkoti. 
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  Matkailualan kasvaessa ja vanhusten ikääntymisen myötä  
  olemme saaneet lisää jäseniä ja kuntaan työpaikkoja. 
 
 
Työtaistelut 
   

Vuonna 2019 työtaistelutoimenpiteitä liiton toimesta on järjestetty, yhdistys ei ole 
osallistunut niihin. 
 

Edunvalvonta ja luottamusmiehet 
 
Yhdistyksemme tärkeimmät ja yhdistyksen jäsenten edunvalvontaan eniten 
vaikuttaneet muutokset vuoden aikana ovat olleet matkailualan selkeä kasvu tuo 
työpaikkoja kuntaan. Päivähoidon tarve on täten kasvanut. 
Ruokapalvelukeskuksen yksityistämisaikeet (ei toteutunut) sekä Inarin vanhusten 
ja Eläkeläisten tuki ry Koivikon kiinteistön ja henkilöstön siirtyminen Inarin 
kunnalle.  
Yhdistyksen edunvalvonnan painopistealueina ovat olleet jäsenten tapaamiset, 
jäsenhankinta ja järjestäytyminen. Luottamusmies-toiminnan kehittäminen.  
 
 
Muut edunvalvontaan liittyneet toimenpiteet … 

(esimerkiksi järjestäytymisen ja/tai työpaikkatoiminnan edistäminen, 
jaoston perustaminen tms.) 

 
Yhteiskuntavaikuttamiseen liittyneet näkyvimmät toimet ovat olleet Vapaiden 
valtakunnan toimintaan osallistuminen, koulu - ja nuorisotiedottajien saaminen 
yhdistystoimintaan mukaan, verkostotoiminnan kehittäminen ja hyödyntäminen. 

 
 Yhdistyksen luottamusmiehinä ovat toimineet:  
 Pääluottamusmies Virpi Liuska   
 Luottamusmiehet:  
 Toimistoala Piiku Marin  
 Sivistystoimi Virpi Liuska  
 vara Kirsi-Maria Tikkanen  
 Tekninen Keijo Huhtamella  
 Päivähoito Eija Huhtamella  
 Avainta Kaija Vuoriaro  

vara Erkki Kiviniemi 
 

Koulutus 
 
Koulutussuunnitelmaa ei ole ollut, koulutuksissa on käyty yhdistystoiminnan 
kehittämistarpeen ja ammatti-ala koulutusten tarjonnan mukaan. 
 

Tiedotus 
 

Yhdistys on ollut jäsentensä tavoitettavissa luottamusmieshuoneessa Kunnantalolla tiistaisin 
ja päivystämiseen on osallistunut pääluottamusmies.  
Pääluottamusmies on ollut jäsenten tavoitettavissa luottamusmieshuoneessa viikoittain. 
Jäsenasioita on ollut mm. palkkauksiin, työaikoihin, vuorotteluvapaisiin, työsopimusten 



JHL674 yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019    5 (7) 
 

tarkistuksiin, matkakorvauksiin ym työsuhteisiin ja erimielisyyksiin liittyviin asioihin. Lisäksi 
työpaikka kartoituksia ja vierailuja. 
Työpaikkakäynnit ja niissä tiedottaminen.  
Jäsenkirjeet ja jäsenlehti on toimitettu seuraavasti: Keväällä ja Syksyllä  
Yhdistyksen nettisivut ovat avautuneet 2008 ja käytössä edelleen, päivitetään jatkuvasti.  
Yhdistys on ollut sosiaalisessa mediassa aktiivinen mm. facebookissa, avoimet sivut  
Työpaikan ilmoitustauluista ovat huolehtineet alakohtaiset luottamusmiehet sekä 
pääluottamusmies.  
 

Taloudellinen asema 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut vuoden 2019 aikana hyvä.  
 
Tilinpäätös on 2850 euroa alijäämäinen. 

 
Liitteet Palkkaustyöryhmä Virpi Liuska 9.1-19, 11.2-19  
 TS-työryhmä Vars. Keijo Huhtamella vara Virpi Liuska,  27.2 Virpi Liuska 
 Kasvatuksen ja ohjausalan valtakunnan verkosto Virpi Liuska 24-26.4 
 

Tilinpäätös 
 



JHL674 yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019    6 (7) 
 
***Voit myös kirjoittaa arvioinnin suoraan toimintasuunnitelmapohjaan omaan sarakkeeseensa*  
Liitetään toimintakertomukseen ja/tai käytetään hallituksen työkaluna toiminnan arvioinnissa. 

 

 

Tapahtuma/tehtävä Tavoite Tavoitteen toteutumisen arviointi 

Järjestötoiminta 

Jäsenhankinta,  
jäsenkiinnittyminen ja 
järjestämistyö 
 

Yhdistyksen jäsenmäärää kasvoi, 
lisäsimme järjestöllistä vahvuutta 
- xx jäsentä lisää 
- huomioimme jäseniä (nuoret, uudet, 
opinnoista valmistuneet) miten? 
- järjestimme työpaikkakäyntejä, kpl 
määrä 

 - Jäseniä liittynyt xxx 
 - Tehty xxx työpaikkakäyntiä, tarvetta työpaikkakäynneille on 
edelleen 
- Ammattiin valmistuneista opiskelijajäsenistä varsinaisiksi 
jäseniksi liittyi xxx, joten yhteydenotot ja muistamiset 
onnistuivat 

Yhdistyksen toiminnan 
arviointi ja kehittäminen 

- omaYhdistys otettiin käyttöön…. 
- jäsenkartoitus ammattialat/nimikkeet, 
työpaikat, ikärakenne, jäsenmäärä 
- työpaikkakartoitus 
nykyiset/potentiaaliset, 
jäsenmäärä/työntekijämäärä 
- jaostotoiminnan tarpeita?  
- lähipalvelu yhdessä aluetoimiston 
kanssa 

-omaYhdistys otettiin käyttöön, haettiin tunnuksia? 
-kartoitukset tehty, aiheuttiko toimenpiteitä? 
-perustettiinko jaostoja? 
-lähipalvelu toteutettiin kpl? 

Järjestöllisten valmiuksien 
nostaminen 

Yhdistyksen valmiuden varmistaminen 
järjestöllisiin toimenpiteisiin 
  

Valittiin työtaisteluvastaava ja luotiin yhteyshenkilöverkosto 
työpaikoille 
Valmiussuunitelma tehty….. koulutuksia/tilaisuuksia 
järjestetty.. 

Yhteiskuntavaikuttaminen 
 

yhdistyksen jäsenten 
äänestysaktiivisuuden varmistaminen / 
ehdokkaana olevien jäsenten 
tukeminen 

kehotettiinko jäseniä äänestämään…? 
tuettiinko ehdokkaana olevia jäseniä…? 
vaalien jälkeen yhteydenpitoa on jatkettu…. 

Yhdistyksen vapaa-ajan 
toiminta 

Jäsenten sitouttaminen, uusien 
aktiivien saaminen, 
eri kohderyhmien huomiointi 

järjestetyt tilaisuudet… koulutukset… tapahtumat…jne.. 
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Tapahtuma/tehtävä Tavoite Tavoitteen toteutumisen arviointi 

Edunvalvonta 

Paikallisen ja alueellisen 
edunvalvontakyvyn 
korottaminen 

edunvalvonnan epäkohtien 
ratkaiseminen, edunvalvontaketjun 
vahvistaminen, luottamusmiesten 
yhteistyö vahvistaminen 

missä asioissa onnistuttiin (edunvalvonnan epäkohdat) 
miten vahvistettu edunvalvontaketjua? 
miten vahvistettu luottamusmiesten yhteistyötä?  
 

Yhteistyön vahvistaminen 
 

Edunvalvontaympäristön muutoksen 
hallinta yhteistyössä 

Osallistuvakto luottamusmiehet yhdistyksen hallituksen 
kokouksiin säännökisesti? 
Järjestettiin tapaamisia muiden (yhdistysten/järjestöjen/?) 
kanssa 

Luottamusmies- ja 
työsuojeluvaalit 

 Luottamusmiehiä/työsuojeluvaltuutettuja yhdistyksellä on …… 
(kplmäärä), osallistuvat liiton koulutuksiin…..? 

Koulutus 

Koulutussuunnitelman 
laatiminen 

Yhdistyksen toimihenkilöt ja 
luottamusmiehet käyvät tarvittavat 
edunvalvonta- ja järjestökoulutukset 

JHL-opiston kursseilla kävi xxx jäsentä. Kursseista erillinen 
lista. 

Jäsenkoulutukset 
 

 onko järjestetty esim. ammatillisia iltoja? ohjattu jäseniä 
opiston uusien jäsenten kurssille, ajankohtaispäiville ja 
ammatillisille opintopäiville? 

Tiedotus 

Jäsentietojen päivitys Jäsenten tavoittaminen miten toteutettu? 
Kaikkien jäsenten sähköpostiosoitteet päivitetty? 

Tiedotuskanavat kuntoon 
(ilmoitustaulut, kotisivut, 
jäsenten sähköpostiosoitteet) 

Yhdistyksen näkyvyyden 
parantaminen/tiedottaminen 

- Työpaikkojen ilmoitustauluilla/työnantajan intranetissa 
yhdistyksen yhteystiedot laitettu kuntoon, kaikilla työpaikoilla? 
 

Yhdistyksen tunnettavuuden 
lisääminen 

Yhdistyksen tunnettavuuden 
lisääminen kunnassa/alueella 

mielipidekirjoitukset, kannanotot, blogit, haastattelut….? 
 

 


