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Johdanto
Jatkamme aktiivista toimintaa edelleen, vaikkakin Korona- tilanne vaikeuttaa sitä.
Jäsenten jaksamista pidetään yllä ja kuunnellaan toiveita virkistystoiminnasta läpi vuoden.
Super nuorille ja opiskelijoille järjestetään jokin retkipäivä tai tapahtuma heidän toiveitaan
kuunnellen.Tarkoituksena olisi saada nuoria lisää mukaan ammattiosaston aktiiviseen toimintaan.

Kaikille jäsenille järjestetään myös yhteinen retki, joka jäänyt toteutumatta jo kahtena vuonna 
koronan vuoksi.

Hallitustoiminta
Hallituksen jäsenet pyritään kouluttamaan tehtäviinsä, tiedotustoiminta tapahtuu Whattsapp- 
ryhmän kautta.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Puheenjohtaja kutsuu sen koolle hyvissä ajoin.
Järjestäytymiskokouksessa mietitään kokouksien päivämäärät.
Puheenjohtaja valmistelee kokouksen asiat hyvin etukäteen ja sihteeri laittaa hallituksen jäsenille
etukäteen luettavaksi asiat, joten kokouksessa ei mene niihin niin paljon aikaa.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

Palkkioita emme maksa enää kenellekään hallituksen jäsenelle. Varaamme joka toinen vuosi 
määrärahan talousarvioon hallituksen virkistäytymistä varten.

 Kilometrikorvaukset maksetaan hallitus- ja koulutustoiminnasta tarpeen mukaan matkalaskua
vastaan. Nekin täytyy muistaa ilmoittaa tulorekisteriin kuukauden sisällä maksamisesta.

Jäsenhankinta
Kaikilla työpaikoilla jäsenhankintaa tehostetaan ja lähihoitajaopiskelijat pyritään saamaan
SuPerin jäseniksi. Yhdysjäsenet tehostavat SuPerin näkyvyyttä jakamalla esitteitä ja julisteita
työpaikoilla. Tällä hetkellä meillä jäseniä 101, joista 20 Supernuorta.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta
Mirva Kuronen toimii Siunsoten Juuan yksiköiden pääluottamusmiehenä. Häneen voi ottaa yhteyttä
sähköpostilla tai kiireellisissä asioissa puhelimitse.
Siunsoten Juuan kuntakohtaisena luottamusmiehenä toimii Sirkka Vaakanainen ja Tetriaho/Tetritupa
yksityissektorilla Sirpa Nevalainen.
Kuntakohtainen pääluottamusmies  on tarkoitus saada heti, kun halukas vaan löytyy. Siihen asti  
ao:n puheenjohtaja toimii neuvottelijana.
Suhdetoiminta
Liiton toimistoon ollaan aktiivisesti yhteydessä mm. edunvalvontaan liittyvissä asioissa.
Siunsoten ammattiosastojen puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti.
Naapurikuntien SuPerin ammattiosastojen kanssa pyritään miettimään yhteistä toimintaa.

Koulutustoiminta
Ammattiosaston uusien toimihenkilöiden toivotaan osallistuvan liiton järjestämiin koulutuksiin,
ainakin Aktiivinen ammattiosasto I olisi tärkeä jokaisen hallituksen jäsenen käydä. Koulutukset ovat
siis ilmaisia, joihin kuuluu majoitus, ruoka , matkat ja opetus.
Kaikkien jäsenten toivotaan hakeutuvan ilmaisiin koulutuksiin ja myös digikursseille. Kursseille
pääsee ilmoittautumaan omien jäsensivujen kautta.
Puheenjohtaja osallistunee puheenjohtajapäiville, sekä luottamusmies ja puheenjohtaja osallistunee
työmarkkinapäiville.



Tiedotustoiminta
Tiedotustoimintaa pyritään lisäämään sosiaalisessa mediassa. Hallituksen Whatsapp- ryhmä toimii
hyvin ja sitä jatketaan edelleen. Sähköpostia laitetaan kaikille jäsenille avoimesti. Tiedotetaan
muutoksista, mitä hallituksen kokouksissa päätetään.
Kevät-syyskokous ilmoitukset lähetetään työpaikkojen ilmoitustauluille hyvissä ajoin,
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoitukset laitetaan myös ammattiosaston omille
nettisivuille ja ao:n Fb-sivuille, lisäksi laitetaan viestit sähköpostilla jokaiselle jäsenelle kenellä
tiedot ajantasalla. Ammattiosastonaktiivit kutsuvat jäseniä myös henkilökohtaisesti kokouksiin.

Sosiaalinen toiminta
Muistamme ensi vuoden 50-ja 60-vuotta täyttäviä jäseniä pienellä lahjalla ja kukkasilla.
Myös eläkkeellejääviä muistamme lahjalla ja kukkasilla, kun vaan saamme tiedon heistä.

Yhteisöllinen toiminta
Kevät / syyskokous - ja retkitoiveita otetaan mielellään vastaan pitkin vuotta. Sp:tä voi laittaa
sihteerille ja kaikille hallituksen jäsenille. Ensimmäisessä hallituksenkokouksessa 2022 päätetään
kevätkokouspaikka.
Kokouksissa SuPer tarjoaa ruuan jäsenilleen. 
Suunnitellaan kevät/kesä tapahtumaa/retki jäsenten toiveita kuunnellen. Super nuorille ja 
opiskelijoille erikseen jokin retki, johon haetaan toimintaraha-avustusta. 

Taloudellinen toiminta
Ammattiosasto ei peri jäsenmaksua. Tuloina ovat jäsenmaksupalautteet, ja mahdolliset omavastuut
retkistä. Kirjanpito on tuloslaskelma Oy tilitomistolla Vaarojen sanomien toimistossa.
Puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja sihteerillä on tilinkäyttöoikeudet ja he maksavat laskut ja 
vievät kuitit tilitoimistoon ja tilitoimisto tekee tilinpäätöksen.
 Saldo 24.11.2021 on 3293,01euroa
Vuoden 2021   lopussa ammattiosastolla lienee rahaa tilillä n.2050 euroa riippuen 2021 vuoden 
loppumenoista.

Vuoden 2022 lopussa  talousarvion mukaan  rahaa tilillä 830 euroa.


