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JHL:n edustajiston sääntömääräinen syyskokous
1
Hallinnon jäsenten vaihdokset
1.1

Edustajisto myönsi Vesa Isomöttöselle eron hallituksen jäsenyydestä
1.1.2021 alkaen ja valitsi hänen tilalleen hallituksen jäseneksi Eija
Rannanpään 1.1.2021 alkaen.

1.2

Edustajisto myönsi Vesa Isomöttöselle eron Raseborg-säätiön hallituksen
jäsenyydestä 1.1.2021 alkaen ja valitsi hänen tilalleen Raseborg-säätiön
jäseneksi Eija Rannanpään 1.1.2021 alkaen.

1.3

Edustajisto myönsi Timo Jelekäiselle eron edustajiston jäsenyydestä
1.9.2020 alkaen ja kutsui hänen tilalleen edustajiston jäseneksi Jouni
Jokisen 11.11.2020 alkaen.

2
Työmarkkinakatsaus

Edustajisto merkitsi puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen
työmarkkinakatsauksen tiedoksi.

3
Ilmoitusasiat
3.1

Edustajisto merkitsi henkilöstömuutokset tiedoksi.

4
Edustajiston ja hallituksen palkkioesitys 1.1.2021 alkaen
Edustajisto päätti edustajiston jäsenten kokouspalkkioksi 120€/kokous ja
edustajiston asettamien työryhmien kokouksista samoin 120€/kokous.
Puheenjohtajan kuukausipalkkio päätettiin nostaa 400€/kk ja
varapuheenjohtajien kuukausipalkkiot 350€/kk.
Edustajisto päätti hallituksen kokousten kokouspalkkioksi 100€/kokous
hallituksen jäsenille, varajäsenille sekä edustajiston puheenjohtajistolle.
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio päätettiin nostaa 250 euroon/kk.
5
Syyskokousaloitteet

Edustajisto hyväksyi aloitteiden vastaukset liitteen mukaisena aloitteiden 17, 9, 11 ja 12 osalta. Aloitteet 8 ja 10 hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

6
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Edustajisto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021 kokouksessa
esitetyin muutoksin.
7
Jäsenmaksut vuonna 2021
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6.1

Edustajisto päätti vuoden 2021 varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 1,05
%.

6.2

Edustajisto päätti ammattia harjoittavan jäsenen vuoden 2021 jäsenmaksun
suuruudeksi 20 euroa/kk.

6.3

Edustajisto päätti vuoden 2021 minimijäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa
kultakin täydeltä kuukaudelta sekä ainoastaan eläketuloa saavan jäsenen
minimijäsenmaksuksi 8 euroa kultakin kuukaudelta.

8
Yhdistyksille palautettava osuus jäsenmaksusta vuonna 2021
Edustajisto päätti jäsenyhdistyksille vuonna 2021 palautettavaksi osuudeksi
jäsenmaksusta 20 %.
9
Talousarvio vuodelle 2021
Edustajisto hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 esityksen mukaisesti.
10
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n uudet säännöt
Edustajisto hyväksyi säännöt esityksen mukaisesti.
11
JHL:n vaalijärjestys vuoden 2022 edustajistovaaleja varten
Edustajisto hyväksyi vaalijärjestyksen vuoden 2022 edustajistovaaleja
varten esityksen mukaisesti.
12
Raideammattilaiset JHL ry:n uudet säännöt
Edustajisto hyväksyi säännöt esityksen mukaisesti.
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