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Toiminta ja tavoite  

Kokoustoiminnot ja hallinto  
 

Kevätkokoukseen 30.3.2012 Riihimäellä osallistui 26 jäsentä. 
Kokouksen jälkeen katsottiin teatteriesitys 39 askelta.  
Syyskokoukseen 30.11.2012 Turengin VPK:n talolla pikkujoulun 
merkeissä osallistui 28 jäsentä. Pikkujoulussa nautittiin hyvä 
ateria, hallitus esitteli rentoja työasuja ja lopuksi tanssittiin elävän 
musiikin tahdissa.    
 
Hallitus piti 11 kokousta (4 kokousta sähköpostin välityksellä). 
Käsiteltäviä asioita kertyi 136 asiakohtaa.  
 
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Mirja Lehtonen, 
varapuheenjohtaja Hannu Viluksela, sihteeri Anne Heikkinen, 
taloudenhoitaja Marjo Tiainen sekä jäsenet Kati Innala, Leena 
Lehtinen, Nina Lietsa, Juha Pulli, Hanna Raiskio, Marja Raitoharju, 
Esa Toropainen ja varajäsenet Susanna Nyman ja Merja Puhakka.  
 
Yhdistykselle hankittiin Balanssi-kirjanpito-ohjelma.  
  

Yhdistystoiminta (virkistys, 
jäsentapahtumat) 

  
 

Keväällä järjestettiin jäsenille keilausilta, johon osallistui 6 jäsentä. 
Iltaan osallistui myös sellaisia jäseniä, jotka eivät ole aikaisemmin 
olleet toiminnassa mukana.  
 
Maaliskuussa oli liiton edustajistovaalit. Ehdokkaana oli 
yhdistyksen sihteeri Anne Heikkinen. Edustajistovaaleihin liittyen 
järjestettiin kaksi työpaikkatilaisuutta ja lisäksi liiton vaaliauto 
pysähtyi Kiipulassa, Perttulassa ja Turengissa. Vaaliautossa oli 
mahdollisuus äänestää. Edustajistovaalien markkinointiin hankittiin 
kuulakärkikynä jaettavaksi vaalitilaisuuksissa ja 
äänestyskannustimeksi ostokortti S-ryhmän liikkeisiin. Ostokortti 
arvottiin Itellan toimesta ja sen voitti Impi Forss.  
 
Kesäkuussa hallituksen kokouksen jälkeen oli jäsenilta 
Katismajalla (sauna ja uinti). Iltaan osallistui joitakin jäseniä.  
 
NiceRun –kuntoilutapahtumaan Hämeenlinnassa osallistui 5 
jäsentä.  
  
Linnanmäen perheretki järjestettiin elokuussa. Linja-autossa 
matkasi 50 henkilöä (jäseniä perheineen). Retki onnistui hyvin ja 
sai osallistujilta kiitosta.   
 
Kunnallisvaalien teemoja esiteltiin hallituksen kokouksessa 
syksyllä.       
 



      Toimintakertomus 2012   
      
 
    5.3.2013   
Kanta-Hämeen yksityisalat JHL ry    

 
 

Kulttuuritoiminta   
 

Yhdistyksen maksamaa 10 €/lippu –kulttuuritukea on hakenut 52  
jäsentä vuoden 2012 aikana. Tämä jäsenetu on ollut kiitelty ja 
jäsenille hyvin sopiva etu.   
  

Koulutustoiminta    Jäsenen järjestö- ja edunvalvontakoulutukseen käyttämästä 
vapaapäivästä maksetaan 10 €/pv koulutustukea.  
 
Puheenjohtaja on osallistunut puheenjohtajakoulutukseen.  
Etelä-Suomen alueen yhdistysjohdonpäiville, liittostrategian 
esittelyyn ja alueryhmän tilaisuuksiin ovat osallistuneet 
puheenjohtaja ja sihteeri. 
Sihteeri on osallistunut tilit ja talous toiminnantarkastajille –
koulutukseen.  
Tiedotussihteeri on osallistunut kotisivujen tekokurssille.  
Taloudenhoitaja on osallistunut taloudenhoidon ABC-
koulutukseen.  
Lisäksi jäseniä on osallistunut luottamusmieskoulutuksiin, 
ammatillisille opintopäiville, tilit ja talous –kurssille ja eläkkeelle 
siirtymisvalmennukseen. 
  

Tiedotustoiminta 
  
 

Uudet kotisivut otettiin käyttöön syksyllä.  
 
Jäsentiedotteita lähetetään pääosin sähköpostin välityksellä.  
Yhdistyksen tiedote ja JHL-esine lähetettiin kaikille uusille jäsenille.    
 

Edunvalvonta 
    

Edustajistovaalien menestyksen johdosta Anne Heikkinen toimii 
liiton edustajiston jäsenenä seuraavan 4-vuotisen 
edustajistokauden.  
 
Liiton syyskokoukselle tehtiin aloite siitä, että edunvalvontaa 
kehitetään ja parannetaan siltä osin, että liiton henkilökunta 
(aluetoimisto) osallistuu sellaisten työntekijöiden edunvalvontaan, 
joilla ei ole luottamusmiestä.    
 
Yhdistys osallistui TSL:n Janakkalan opintojärjestön toimintaan. 
   

Jäsenet Jäsenmäärä:  343, joista naisia 297 ja miehiä 46  
   alle 30-vuotiaita  32 henkilöä  
   nuorin jäsen 20 v. ja vanhin jäsen 97 v.  
   
Vuoden 2012 aikana  
liittyneitä 32 henkilöä ja eronneita 15 henkilöä   
toiseen yhdistykseen siirtyneitä 4 henkilöä ja erotettuja liiton 
toimesta 12 henkilöä.  
  
Merkkipäivämuistamisia     (50 v., 60 v., 70 v.)     16 kpl 
  

 


