Tehyn Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen Kouvolan alueen ao 401 ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Johdanto
Ammattiosaston tehtävänä on paikallisesti neuvotella ja vaikuttaa jäsenten palvelusehtojen ja työolojen
parantamiseksi, sekä tukea toimialueen luottamusmiesten ja muiden henkilöstön edustajien työtä.
Kymsoten myötä alueen viiden ammattiosaston yhteistyö on tiivistynyt entisestään ja tätä hyvää ja rakentavaa
yhteistyötä jatketaan myös vuoden 2020 ajan.
Tehyn Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen Kouvolan alueen ammattiosaston jäsenistö työskentelee
pääsääntöisesti Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, nuoriso- ja lastenpsykiatrian poliklinikoilla Kotkassa ja
Kouvolassa, yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla Kotkassa ja Kouvolassa, Huslab näytteenottopisteissä Kouvolan
alueella, Hus kuvantamisen yksikössä Kouvolassa sekä Kymsoten eri asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan
yksiköissä Kymenlaakson alueella.
Tehyn toiminnan painopisteet vuodelle 2020 ovat:
-

Jäsenten etuja edistävä liittokierros

-

Jäsenten aseman turvaaminen ja parantaminen soteuudistuksessa ja rakennemuutoksessa

-

Järjestäytymisen edistämien

-

Tehyn kestävä talous

Painopisteet otetaan huomioon ammattiosaston vuoden 2020 toiminnassa.

Jäsenhankinta
Jäsenmäärä on ollut kasvussa koko vuoden 2019 ajan. Pyritään edelleen lisäämään jäsenmäärää vuoden 2020
aikana.
Jäsenhankinnan menetelmiä → aktiiviset yhdysjäsenet osastoilla ja työpisteissä, näkyvyys ilmoitustauluilla, hyvän
me hengen edistäminen, aktiivinen asioihin tarttuminen.
Tutor-toiminta, virkistystoiminta.
Kuka toteuttaa: Koko hallitus, yhdysjäsenet
Budjetointi: Toimistokulut, jäsenhuolto
Mahdollisia kulueriä: Jalkautuminen yksiköihin, tervetulolahjat, tilaisuudet

Edunvalvonta
Ammattiosaston edustajat neuvottelevat paikallisesti työnantajan edustajien kanssa kaikista niistä asioista, jotka
paikallisesti on sovittavissa.
Kymsoten Tehyn luottamusmiesorganisaatio muodostuu kolmesta päätoimisesta pääluottamusmiehestä sekä 9
alueluottamusmiehestä.
Kuka toteuttaa: Luottamusmiehet yhdessä Kymsoten Tehyn ammattiosastojen hallitusten kanssa
Budjetointi: Neuvottelu- ja kokouskulut ja edunvalvonta n. 30% kokonaisbudjetista

Tiedotus
Ammattiosasto tiedottaa jäsenistöään tulevista muutoksista, tilaisuuksista, koulutuksista ja virkistystapahtumista
sähköpostin, sosiaalisen median ja ammattiosaston kotisivun avulla. Tiedotuskanavista Facebook luo helpon
kanavan keskusteluun ja viestimiseen jäseniltä jäsenille

Kuka toteuttaa: Tiedotussihteeri, jäsensihteeri, koko hallitus, yhdysjäsenet
Budjetointi: Toimistokulut
Hallinto
Ammattiosaston hallitukseen kuuluu 8 varsinaista- ja 8 varajäsentä + puheenjohtaja. Ammattiosaston hallitus
kokoontuu 11 kertaa vuodessa päättämään ammattiosastoon liittyvistä asioista. Hallituksen kokousten lisäksi
pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Tilitoimisto hoitaa ammattiosaston kirjanpidon yhteistyössä
taloudenhoitajan kanssa. Hallitus pitää kerran vuodessa kokousta vapaamuotoisemman kehittämispäivän, jossa
yhdessä kehitetään toimintaa ja suunnitellaan tulevaa.
Budjetointi: Palkkiot, kokouskulut, matka- ja päivärahakulut. Kokonaisbudjetista n. 30%
Virkistystoiminta
Ammattiosasto järjestää jäsenille virkistystoimintaa erilaisten tapahtumien ja retkien muodossa.
Virkistystoimintaa suunnitellaan jäsenistön kanssa yhdessä sekä kevät- että syyskokouksessa ja kuuntelemalla ja
huomioimalla jäsenistön toiveita ja ajatuksia pitkin vuotta. Ammattiosaston 50- ja 60 -vuotta täyttäviä muistetaan
syksyllä 2020 järjestettävällä illanvietolla. Virkistystoiminnalla lisätään jäsenistön yhteenkuuluvuutta ja tietoutta
Tehyn toiminnasta.
Suunnitelmissa on järjestää yksi tapahtuma keväällä, kesällä sekä syksyllä. Tapahtumia mietittäessä kuunnellaan
jäsenistön ehdotuksia ja järjestetään äänestyksiä ammattiosaston nettisivuilla.

Kuka toteuttaa: Koko hallitus
Budjetointi: Jäsenhuoltokulut, Kokonaisbudjetista n. 30%

Koulutus
Ammattiosasto järjestää ajankohtaista koulutusta tarpeen mukaan. Koulutukset järjestetään esimerkiksi
jäseniltoina ja varsinaisten kokousten yhteydessä.

Kuka toteuttaa: Koko hallitus
Budjetointi: Toimistokulut, jäsenhuoltokulut, matka- ja päivärahat. Kokonaisbudjetista n. 10%

Yhdysjäsentoiminta
Tavoitteena ammattiosastolla on saada toimivat yhdysjäsenet (yksi yhdysjäsen per toimipiste) joka
toimipisteeseen, jossa ammattiosaston jäseniä työskentelee. Osassa toimipisteitä yhdysjäsen on myös
ammattiosaston hallituksen jäsen. Jatketaan vuoden 2020 suunnitelmaa yhdysjäsentoiminnan aktivoinnista niin,
että jokaisella osastolla / toimipisteessä on vähintään yksi yhdysjäsen.
Ammattiosasto järjestää yhdysjäsenillan. Kannustetaan yhdysjäseniä osallistumaan Tehyn järjestämiin
koulutuksiin, joista yhdysjäsenet saavat työkaluja omaan toimintaansa yksiköissään.
Kuka toteuttaa: Koko hallitus
Budjetointi: Kokous- ja neuvottelukulut ja jäsenhuoltokulut

Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Ammattiosasto toimii yhteistyössä alueen muiden Tehyn ammattiosastojen, sekä muiden ammattiliittojen
paikallistoimijoiden ja työnantajan kanssa neuvotellen.
Kuka toteuttaa: Koko hallitus, puheenjohtaja, luottamusmiehet
Budjetointi: Neuvottelu- ja kokouskulut

