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Toiminta ja tavoite Toimenpide Toimintakertomus  2011 

Kokoustoiminnot (laaja asiantuntemus)  
- Sääntömääräiset jäsenkokoukset 
 
 
 
- Hallituksen kokoukset 
 
- Työpaikkojen jäsenkokoukset 

(luottamusmieskokoukset) 
 

kokouskutsut  
Motiivi-lehti, sähköposti ja 
osaston www-sivut 
 
 
sähköposti ja osaston 
www-sivut  
 

Kevätkokoukseen 30.3.2011 osallistui 20 jäsentä. Kokouksen jälkeen 
ruokailtiin ravintola Popinossa. 
Ylimääräinen jäsenkokous nimenmuutoksen takia pidettiin 24.5.2011 
Kiipulassa ja syyskokoukseen 25.11.2011 Hämeenlinnassa osallistui 29 
jäsentä. 
 
Hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja Mirja Lehtonen, sihteeri Anne 
Heikkinen, taloudenhoitajana Nina Lietsa ja jäseninä Kati Innala, Leena 
Lehtinen, Juha Pulli, Martti Rekola, Keijo Saarto, Oili Satokangas ja Hannu 
Viluksela (varapj.) Varajäseninä olivat Merja Puhakka ja Kirsi Seppälä. 
Tilintarkastajina toimivat Airi Mattila ja Mervi Eerola.   
 
Hallituksen kokouksia on ollut 11 vuoden aikana ja käsiteltyjä asioita on ollut 
126 pykälän verran. Kolme hallituksen kokousta pidettiin 
sähköpostikokouksina. 
 
Kiipulan luottamusmies on järjestänyt kaksi työpaikkakokousta.   

Virkistystoiminta 
- Liiton aluetoimiston järjestämät 

tapahtumat    
 

- Omat tapahtumat 
liikuntatapahtumat, jäsentapaaminen, 

Kutsut sähköpostiin, 
JHL:n Kaupunkifestifaali 
”Hyvinvointi kuuluu 
kaikille”, Helsinki 
 
  

 
Kaupunkifestivaalia markkinoitiin jäsenille, mutta yhteistä matkaa sinne ei 
järjestetty. Joitakin jäseniä osallistui tapahtumaan.   
 
      

Kulttuuritoiminta 
-  TSL:n tapahtumat, teatteri- ja 

konserttimatkat 

Jäsenille maksetaan 
kulttuuritukea hallituksen 
ohjeen mukaan 

Kulttuuritukea on maksettu 32  jäsenelle.  Jäsenelle on maksettu 10 € 
kulttuurituki teatteri-, konsertti- tai urheilutapahtuman lippua vastaan. Tämä on 
ollut jäsenten keskuudessa kiitelty menettelytapa jäsenetuna.  

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuosi 
  

 Yhdistyksen 60-vuotisjuhla järjestettiin 29.10.2011 Idänpään torpalla 
Hämeenlinnassa. Kaikki jäsenet kutsuttiin joko sähköpostitse tai 
henkilökohtaisella kirjeellä. Kunniavieraiksi kutsuttiin entisten puheenjohtajien 
lisäksi liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta, kansanedustaja Tarja Filatov ja 
työnantajana Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Juhani Törmä. Vieraita saapui 
kaikkiaan n. 70. Tanssimusiikkia soitti hyvä RockPopCafe (Jani Reijomaa) 
orkesteri ja Rengon pitopalvelun tarjoilema ateria oli maittava. Juhlaan 
osallistuneilta jäseniltä on saatu hyvää palautetta ja kiitosta onnistuneista 
juhlista.    
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Juhlien järjestelytoimikuntaan kuuluivat Lehtinen Leena, Haarahiltunen Sami, 
Paulin Kati, Sajalahti Seija; Heikkinen Anne. 

Koulutus (Liiton ja aluetoimiston, TSL:n 
koulutusohjelman mukaan)  
 
 

Jäsen käyttämästä 
vapaapäivästä maksetaan 
10 € kurssipäiväraha. 
 

Puheenjohtaja on kouluttautunut yhdistyksen johtamistehtäviin. 
Yhdistysjohdon päiville ovat osallistuneet puheenjohtaja ja sihteeri. TSL 
Janakkalan opintojärjestö järjesti yhdistystoiminnasta iltakurssin Turengissa ja 
siihen osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri.    

Tiedotus 
- Hml Kaupunkiuutiset ja Motiivi 
- kotisivut  
-  jäsenkirje, uuden jäsenen tervehdys 

Tied.sihteeri Kati Innala Jäsenkokouksista on ilmoitettu Motiivissa ja Hämeenlinnan kaupunkiuutisissa. 
Yhdistyksen kotisivujen olemassaoloa on mainostettu jäsenille, koska 
vaikuttaa siltä, ettei jäsenistö tiedä kotisivujen olemassaoloa. Jäsenkirjeitä ei 
ole lähetetty paperimuodossa; sähköpostitse on lähetetty kaikille jäsenille 
tiedotteita. Uusille jäsenille lähetetään tervetuloa –esite ja pieni jäsenlahja.  

Edunvalvonta 
- yhteistyöjärj. jäsenmaksut (työssäolevien 
jäsenten määrästä TSL,   

 TSL:n Janakkalan opintojärjestössä on yhteyshenkilönä ollut Mirja Lehtonen, 
alueryhmän jäsenenä on ollut Oili Satokangas ja liiton hallituksen jäsen Anne 
Heikkinen. Puheenjohtaja on verkostoitunut Etelä-Suomen alueen muiden 
puheenjohtajien kanssa.    

Palkkiot toimihenkilöille päätös jäsenkokouksessa Palkkiot on maksettu syyskokouksen päätöksen mukaan.  

Jäsenten muistaminen (50 v., 60 v. 70 v.) 
Jäsenmateriaali (JHL-materiaali)  

 Yhdistys on lähettänyt 50-vuotis-, 60-vuotis- ja 70-vuotisonnittelut jäsenille 
(yht. 25 henkilöä).  
Jäsenille on hankittu liiton pieniä tuotteita jaettavaksi tapahtumissa ja 
jäsenkokouksissa.  

Muut toimisto- ja sekalaiset kulut 
- pankkikulut 

 Kokousasiakirjoja ei tulosteta valmiina osallistujille. Käytämme yhä enemmän 
sähköpostia. Arkistoitavat pöytäkirjat tulostetaan ja allekirjoitetaan, 
kirjanpitoon otetaan kopiot pöytäkirjasta.  

   

 JÄSENTIEDOT 
   
Yhdistyksen tulot saadaan liitosta 
jäsenmaksupalautuksena.  
 

 Jäsenmäärä 31.12.2011 oli 349  (nuoria, alle 35 v. oli 47 henkilöä, 
vapaajäseniä, eläk. 77).      
  

 Jäseniä 349 (miehiä 46/naisia 303) 
vanhin jäsen 96v ja nuorin 19v 
Jäseniä liittyi vuonna 2011  43 kpl  
Jäseniä erosi/erotettu  tai siirtyi/siirretty toiseen yhdistykseen 29 kpl 
Merkkipäivämuistamisia 25 kpl (50, 60 ja 70v)  
Yhdistyksessä jäseniä 16 eri sopimusalalta 
 
 
 

 


