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Toimintakertomus 2007
Ammattiyhdistysliike vietti satavuotisjuhliaan. Suomen ammattijärjestö
perustettiin Tampereella vuonna 1907. Myöhemmin nimi vaihdettiin Suomen
Ammattiyhdistysten keskusliitoksi vuosiksi 1930-1969. Sen jälkeen nimi
muuttui Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestöksi ja lyhenne SAK on tullut
tutuksi ammattiyhdistysaktiiveille ja muillekin kansalaisille. SAK järjesti
aktiiveille juhlaristeilyn tammikuussa 2007 ja valtuusto kokoontui juhlavasti
Tampereella huhtikuussa. Elokuussa oli Helsingissä koko järjestöväen juhla
”Leipää ja sirkushuveja” -teemalla.
Turussa tapahtui historiaa ammattiyhdistystoiminnassa. SAK:n
paikallisjärjestöt Turun Ammatillinen Paikallisjärjestö (TAP) ja Turun Seudun
Ammatillinen Paikallisjärjestö (TSAP) päättivät lopettaa monen kymmenen
vuoden erillistoimintansa ja liittää voimansa yhteiseen toimintaan.
Maaliskuussa valittiin uudet kansanedustajat neljävuotiskaudeksi.
Kokoomus voitti vaalit ja Suomeen tuli porvarihallitus. Hallituksessa ovat
myös Suomen Keskusta, Ruotsalainen kansanpuolue ja Vihreät.
Kokoomus lupasi vaalikamppailun aikana hoitajille 500 euron
palkankorotuksen.
Syksyllä neuvoteltiin uudesta työmarkkinasopimuksesta. Muut kunta-alan
neuvottelussa mukana olleet sopivat virka- ja työehtosopimuksesta, mutta
Tehy jäi sopimuksen ulkopuolelle vaatimaan Kokoomuksen lupamaa 500
euroa. Tehy otti työtaistelukeinoksi joukkoirtisanoutumisen. Eduskunta sääti
poikkeuslain, jolla olisi pakotettu sairaanhoitajat työhön. Irtisanoutumiset
eivät toteutuneet ja hoitajat tekivät sopimuksen.
Meidän sopimuksemme solmittiin vuosiksi 1.10.2007.- 31.1.2010 ja
ensimmäinen palkankorotus oli 1.10.2007 3,4 % tai vähintään 54 euroa.
Joulukuussa 2007 maksettiin lisäksi 270 euron suuruinen kertaerä eli ns.
kinkkuraha. Seuraavat yleiskorotukset ovat 1.9.2008 2,4 % ja 1.9.2009 2,4
%. Sopimukseen kuuluu myös muita tasokorotuksia ja paikallisia
järjestelyvaroja.
Euroviisut järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran toukokuussa. Tero
Pitkämäki heitti itsensä keihäänheiton maailmanmestariksi ja hänet valittiin
myös vuoden urheilijaksi. Virpi Kuitunen oli maastohiihdon maailmanmestari
2007. Kimi Räikkösestä tuli Formula 1:n maailmanmestari.

Vuonna 1947 syntyi Suomen kaikkien aikojen suurin ikäluokka. He täyttivät
60 vuotta. Kyseisenä vuonna syntyneet kuuluvat ns. suuriin ikäluokkiin.

HALLITUS
Vuosi 2007 oli kahdeksi vuodeksi valitun hallituksen toinen toimintavuosi..
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa ja pöytäkirjaan
kertyi pykäliä 175. Hallituksen kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Turun
yliopistollisen keskussairaalan henkilökunta JHL, yhdistys 114 vuokratuissa
tiloissa Koulukatu 17:ssä.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ravintola Galaxissa 24 jäsenen
ollessa läsnä. Sääntömääräinen syyskokous oli uudessa
kaupunginkirjastossa 28 jäsenen ollessa läsnä.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä heidän osallistumisensa kokouksiin:
Rauni Niinimäki

puheenjohtaja

14

Jaana Digert

tiedottaja

14

Paula Laitonen

taloudenhoitaja/

Jäsenet:

työväenlehtiasiamies
Silve Kangas

12
11

Annele Mamia

yhdistyksen pääluottamusmies

11

Tea Mattila

kansainvälisten asioiden hoitaja

5

Leena Numminen

yhdistyksen varapääluottamusmies

7

Tuire Poutia

varasihteeri

12

Elina Renko

varapuheenjohtaja

11

Merja Siren

sihteeri

6

Kari Valtonen

jäsenasioiden hoitaja

12

Varajäsenet:
Sirpa Laine

5

Riitta Kuusinen

opintosihteeri

14

Mervi Krusberg

nuorisovastaava

5

Merja Berg

9

Edvina Hafizovic

13

LUOTTAMUSMIEHET
Luottamusmiehet oli valittu toimikaudeksi 2006-2007
Yhdistyksen pääluottamusmies Annele Mamia
Yhdistyksen varapääluottamusmies Leena Numminen
Laitoskohtaiset luottamusmiehet:
Kaupunginkanslia: Merja Siren, varalla Sirpa Lehtonen
Kaupunginkirjasto: Mervi Krusberg, varalla Maija Karjalainen
Sosiaalikeskus: Rauni Niinimäki, varalla Tea Mattila
Terveystoimi: Leena Numminen, varalla Riitta Kuusinen

TILINTARKASTAJAT JA VARATILINTARKASTAJAT 2007
Tilintarkastajat
Airi Lehmusto , kaupunginkanslian henkilöstökeskus
Sinikka Lehtiö, kaupunginkanslian talouskeskuksesta
Varatilintarkastajat
Aino Lähteenmäki, kaupunginkansliasta
Merja Salmela, sosiaalikeskuksesta

RYHMÄT
SOPIMUSRYHMÄ
Sopimusryhmään ovat kuuluneet kokoonkutsujana Annele Mamia, jäseninä
Edvina Hafizovic, Riitta Kuusinen, Mervi Krusberg, Sirpa Laine, Tea Mattila,
Leena Numminen, Merja Siren ja Kari Valtonen.
Sopimusryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.
Vuoden merkittävin asia edunvalvonnassa oli 1.10.2007 alkanut uusi
sopimuskausi. JHL:n tavoitteena oli saada edelleen kuntapuolelle keskitetty
sopimus, kun AKAVA ja STTK olivat liittokohtaisen ratkaisun kannalla.
Työnantajan tarjous sisälsi mm. lisääntyvää paikallista sopimista ja työajan
pidentämistä. Nämä uhkat väistyivät ja sopimukseen päästiin siten, että uusi
sopimuskausi on 1.10.2007 – 31.1.2010. Sopimus ei sisältänyt merkittäviä
tekstimuutoksia. Ensimmäinen korotus oli sekalinjainen 3,4 % tai vähintään

54 €, sitten joulukuun palkanmaksun yhteydessä maksettava 270,00 €
kertaerä.
Sopimuksen mukaan seuraava korotus on 1.3.08 järjestelyvaraerä 0,5 %
sekä II-kalleusluokan poistumisen ja palkkahinnoitteluliitteisiin tehdyt eräät
rakenteelliset muutokset, jonka kustannusvaikutus koko sopimusalalla oli
vähintään 8,2 %. Muutos koskee mm. TOI 01 hinnoittelukohtaa. Seuraavat
yleiskorotukset tulevat %-perusteisena 1.9.2008 ja 1.9.2009. Sopimus ei
sisältänyt merkittäviä tekstimuutoksia.
TEHY ei lopulta hyväksynyt kunnallista yleissopimusta vaan irtaantui siitä
työtaistelukeinonaan joukkoirtisanoutumiset. Syksy oli hyvin kiivasta
neuvotteluaikaa eduskunta ja maan hallituskin pääsivät tästä taistelusta
osallisiksi. Lopulta TEHY teki oman liittokohtaisen sopimuksen vasta
marras-joulukuun vaihteessa.
Paikallisesti saatiin viimein käyntiin kaupunkitason työn vaativuuden arviointi
TVA, jota yhdistyksemme on ollut aktiivisesti vaatimassa jo pitkään. Se
tulee valmistumaan viimeistään maaliskuussa 2008 ja sitä kautta
saavutettavaan palkkojen yhdenvertaisuutta voidaan arvioida käytännössä
vasta myöhemmin.
Turun seudun tulkkikeskuksen henkilökunta vakinaistettiin 13,5 vuoden
jälkeen 1.10. alkaen.
Monia yhdistyksemme jäseniä on koskettanut merkittävästi
Talouspalvelukeskuksen (TAPAKE) toiminnan käynnistyminen tammikuun
1 päivänä. Työnantajamme nykylinjauksessa kaiken toiminnan
keskittäminen ja palvelukeskuksien perustaminen on käynnissä.
Ruokapalvelukeskuksen ja hankinta- ja logistiikkakeskuksen selvitys- ja
valmistelutyöt saatiin päätökseen ja ne aloittivat toimintansa v. 2008 alussa.
Käynnissä on myös henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelu.
Myös hallintokuntia yhdistetään, suurin tällä saralla on sosiaali- ja
terveystoimien yhdistäminen. Yhteisen suuren viraston on tarkoitus aloittaa
2009.
OPINTO- JA VIRKISTYSRYHMÄ, VIRKE
Virke –ryhmään ovat kuuluneet kokoonkutsujana Riitta Kuusinen, jäseninä
Merja Berg, Jaana Digert, Silve Kangas, Paula Laitonen, Tuire Poutia ja
Elina Renko.
Virkeryhmä kokoontui neljä kertaa.
Kuluneen vuoden aikana yhdistyksen hallitus on VIRKE –ryhmän
valmistelemana järjestänyt jäsenilleen useita tapahtumia, huomioiden niin
lapsiperheet kuin eläkeläisetkin. Yhdistys tuki mm. teatterimatkoja
maksamalla linja-auton kustannukset ja tukemalla sisäänpääsymaksuja.
Tapahtumat vuonna 2007 osallistujamäärineen:
Vko 8 hiihtolomalaisille Kylpylä Caribia, osanottajia oli 9 aikuista ja 11 lasta.
9.3. Turun kaupunginteatteri Thorin vasara, osanottajia 39.

25.3. Tarmon Näyttämö Lapualaisooppera, osanottajia 38.
5.4. alkaen tanssistudio Afifassa oli mahdollisuus tutustua mm. joogaa,
vatsatanssiin, rentoutumiseen, rivitanssiin, keppijumppaan ja löytää näin
itselleen uusi liikuntamuoto työssä jaksamiseen. Kaikkiaan lajeja oli
kokeiltavana 10.
5.4. ja 11.4. kaupungin kotitalousneuvonnassa kaksi ruokakurssia
miespuolisille jäsenillemme, osanottajia oli yhteensä 8.
21.4. kukkaloistoa ihailemaan Puutarhamessuille Helsinkiin osallistui 24.
10.6. Taideretki Tuusulan Rantatielle, käynti mm. Lotta-museossa,
Halosenniemessä, Jean Sibeliuksen Ainolassa, Martta Wendelinin
taidemuseossa, osanottajia oli 28.
20.6 ja 31.7. kesäteatteria Aboa Vetus & Ars Nova museon pihalla,
Klassikkokaraoke, osanottajia 50.
5.8. oli vuorossa teatteriesitys jäsenistön perheiden suosimassa
Vartiovuoren kesäteatterissa , Peter Pan, osanottajia oli 200.
9.8. käynti Turun Taidemuseossa katsomassa turkulaisen Harro Koskisen
näyttelyä, osanottajia 11.
20.10. Syysseminaari Ruissalon kylpylässä, luennoitsijana oli mm.
Varsinais-Suomen aluetoimistosta Maaret Laakso kertomassa uudesta
työehtosopimuksesta sekä Ruissalon kylpylästä Heli Karjalainen
kertomassa työkyvyn ylläpitämisestä. Osanottajia oli 24.
17.11. Turun kaupunginteatterissa Föribeat, joka kertoi Turussa 1960 –
luvulla olleista nuorisojengeistä, osanottajia oli 91.
15.12. Tammisaaren joulumarkkinoilla, osanottajia 30.
3 Suurta Turussa:
31.3.- 1.4. oli yhdistyksemme vuoro järjestää kolmen suuren kaupungin
toimistoyhdistysten, Helsingin, Tampereen ja Turun, tapaaminen.
Tilaisuus pidettiin JHL:n yhdistys 36 tiloissa Yliopistonkatu 2.
Tapaamisen aiheina oli mm. palvelukeskuksien toiminta. Turussa Tapake
aloitti viimeisenä. Liitosta Maila Tikkanen oli kertomassa meille
vuorovaikutuksesta työelämässä.
Esillä oli myös työsopimusneuvotteluissa esiintuotu työajan pidennys ja
paikallinen sopiminen. Tämän pohjalta yhdistyksemme lähetti kirjeen
liittoon, jossa otimme kielteisen kannan työajan pidentämiseen sekä
suhtauduimme kriittisesti paikallisen sopimisen lisäämiseen.
YHDISTYKSEN EDUSTUKSET
•

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto edustajiston jäsen 2007-2011
Leena Numminen

•

Turun Yhteisjärjestön JHL edustajisto 2007
Varsinaiset jäsenet
Rauni Niinimäki, Annele Mamia, Leena Numminen
Varajäsenet
Silve Kangas, Kari Valtonen, Elina Renko

•
•

Turun Yhteisjärjestön JHL hallitus
Rauni Niinimäki, Annele Mamia, Leena Numminen
Turun Yhteisjärjestön JHL työjaosto
Leena Numminen, jäsen
Annele Mamia, varajäsen
Rauni Niinimäki, varajäsen

Varsinais-Suomen toimistoalan verkostossa
•

Jaana Digert ja Annele Mamia

