JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL ry
HALLITUS 27.9.2018

Päätösmuistio 10/2018

1

HALLITUKSEN KOKOUS 27.9.2018
1. Edunvalvonta-asiat
Hallitus merkitsi tiedoksi:
- puheenjohtajan ajankohtaisen katsauksen
- informaation liiton järjestöllisestä valmistautumisesta poliittiseen
työtaisteluun irtisanomislakia vastaan - #viimeinenniitti.
2. Hallinnolliset asiat
Hallitus päätti Oulun seudun aluetoimistoalueen Oulun ja Kajaanin toimipisteiden
yhdistämisestä 1.1.2019 alkaen siten, että aluetoimiston toimipiste sijaitsee
Oulussa. Oulun ja Kajaanin toimipisteiden henkilökunta siirtyy Oulun
toimipisteeseen.
Hallitus päätti liiton toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän
lomatoimintaselvityksen perusteella seuraavaa:
Liitto jatkaa yhteistyötä Hyvinvointilomat ry:n, Palkansaajien Hyvinvointi- ja
terveys ry:n ja SAL- lomapalvelujen kanssa nykyisessä laajuudessa.
- Liitto jatkaa lomatoimintapalveluja nykyisessä laajuudessa viikkoosakkeiden osalta. Vuokraustoiminnan omavastuuhintoja tarkistetaan siten
että omistukset eivät tuota liitolle taloudellista tappiota.
- Liitto kehittää toimintaa omistuksessaan olevan Koskenpään
lomakohteessa.
- Liitto päättää myydä seuraavat kohteet vuoden 2019 aikana: Medvastö, Levi
2, 7 ja 8, Suojala. Ensisijaisesti kohteita markkinoidaan ja myydään ensiksi
liiton yhdistyksille ja tämän jälkeen vapaille markkinoille. Kohteiden varausja vuokraustoimintaa toteutetaan suunnitellusti kunnes kohteet on myyty.
- Lomakeskus Livohkan osalta tehdään eri vaihtoehtoihin perustuva selvitys
toukokuun loppuun 2019 mennessä:
-

Hallitus päätti liiton toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän
koulutustoimintaselvityksen perusteella seuraavaa:
-

asetetaan kurssien kokonaismääräksi vuosittain 350 - 400 kpl
jatketaan toiminnan ja talouden toimenpiteitä mm. matkustussäännön
päivitys
lisätään koulutuksen vaikuttavuutta mm. kutsumalla suunnitelmallisesti
uudet lm:t, tsv:t ja pj:t koulutuksiin
hyödynnetään uutta teknologiaa opetuksessa
lisätään koulutusta alueella
haetaan aktiivisesti hankerahaa uusien koulutusten järjestämiseen ja
kehittämiseen
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3. Ilmoitusasiat
Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
Seuraavat yhdistykset ovat aloittaneet yhdistysten sääntöjen 18 § mukaiset
purkutoimet:
o Oriveden seudun JHL ry (320). Jäsenet ja varat siirretään MänttäVilppulan JHL ry:lle (293).
o Simon JHL ry (539). Jäsenet ja varat siirretään Meri-Lapin JHL ry:lle
(052).
o Raideammattilaisten osasto 21 JHL ry (1021). Jäsenet ja varat siirretään
Raideammattilaisten osasto 32 JHL ry:lle (1032).
o Raideammattilaisten osasto 95 JHL ry (1095). Jäsenet ja varat siirretään
Raideammattilaisten osasto 70 JHL ry:lle (1070).
-

Oikeustapausselostukset 25-31/2018.
Työvaliokunnan 19.9.2018 kokouksen päätökset.

4. Seuraava kokous
Hallituksen seuraava kokous ja jalkautus pidetään 18.10.2018 JHL:n
keskustoimistolla.

