
 
 

  

 
Toimintakertomus 2009 
 
 

Vuosi 2009 oli yhdistyksemme juhlavuosi. Toiminnan vuosia on nyt 40. Juhlim-
me koko vuoden järjestämällä erilaisia tapahtumia. Juhlavuosi huipentui Turun 
VPK:n talolla 17.10.2009 yhteiseen vuosijuhlaan. Toimittaja Päivi Istala piti juh-
laesitelmän naisten tasa-arvon muuttumisesta. 
 
Turun kaupungin talous oli kuralla. Yhteistoimintakokouksia oli tiheään tahtiin. 
Virkamiehet ehdottivat lamatalkoita. Esitys oli talkoovapaista, lomarahoista luo-
pumisista tai lomautuksista. Järjestöjen edustajat neuvottelivat eri vaihtoehdois-
ta. Valtuusto teki päätöksen ja hallintokunnat toteuttivat talouden säästötoimen-
piteet tilanteensa mukaan. Kaikki lomautettiin, mutta sikainfluenssapandemian 
takia lomautukset peruttiin sosiaali- ja terveystoimessa. Opetustoimessa lomau-
tukset toteutettiin vain osittain. 
 

Turun kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa 2009/2010 Tilastokeskuksen 
väestönmuutosten kuukausitilaston ennakkotietojen mukaan 176 055, kasvua 
oli 473 henkeä edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna. Muunkielisten määrä 
kasvoi edelleen ja oli vuoden 2009 lopussa noin 12 465 (7,1 % väestöstä), kas-
vua oli noin 665 henkeä edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna. 

Turun työttömyysaste oli vuoden 2009 joulukuussa 13,6 % (9,9 % joulukuussa 
2008). Joulukuun lopussa 2009 työttömien määrä oli Turussa 11 909, joka oli    
3 325 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 7 105 ja naisia         
4 804. Miesten osuus vuodessa tapahtuneesta työttömien määrän lisäyksestä 
oli 69 %. 

Edunvalvonta ja kuluttajaneuvonta siirtyi valtiolle kunnilta 1.1.2009. 
Elatustuen maksatus siirtyi kunnilta Kelalle 1.4.2009. 
 
Suomessa oli ensimmäisen kerran naisten jalkapallon EM-kisat  23.8.-10.9.09. 
Suomen joukkue osallistui, mutta ei menestynyt. Osa otteluista pelattiin Turus-
sa. Samassa yhteydessä Turku allekirjoitti vetoomuksen rasismin ehkäisemi-
seksi. Rasismi on jalkapallon ongelma, mutta se on myös maailmanlaajuinen 
yhteiskunnallinen ongelma. Kitkemällä rasismi jalkapallokentiltä vaikutetaan 
samalla myös suuren yleisön asenteisiin. 
 
SAK:n puheenjohtajaksi valittiin Lauri Lyly. 
 
Europarlamenttivaalit pidettiin 7.6.2009, äänestysprosentti jäi alhaiseksi. 
 

Vuoden 2009 aloitti jo edellisenä vuonna alkanut taloudellinen kriisi. Tämän rat-
kaisuksi valtioiden johtajat aloittivat laajat tukitoimet jotka rahoitettiin velkarahal-
la. Mahdollisena pidettyä talouden täyttä romahdusta ei tapahtunut, mutta talous 
supistui voimakkaasti. Vuoden tärkeisiin ilmiöihin kuului myös sikainfluenssa-
pandemia. Tauti löytyi maaliskuussa Meksikosta. Kesäkuussa WHO julisti tau-
din pandemiaksi ja länsimaat valmistautuivat rokottamaan koko väestönsä. Ro-
kotukset sujuivat hyvin ja tauti osoittautui ainakin syystalvella 2009 pelättyä lie-
vemmäksi. Tautiin kuoli vuonna 2009 maailmanlaajuisesti yli 10 000 ihmistä.  

USA:ssa aloitti virkakautensa ensimmäinen musta presidentti Barack Obama. 

  

 

Turun kaupungin toimistoalan henkilöstö JHL 
yhdistys 476 

 
 



 
 

 

Hallitus 
 

Vuosi 2009 oli kahdeksi vuodeksi valitun hallituksen toinen toimintakausi. 
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden aikana 12 kertaa ja pöytäkirjaan 
kertyi pykäliä 150. Hallituksen kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin henkilökunta JHL yhdistys 114:ltä vuokratuissa tilois-
sa (Koulukatu 17 A). 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Linnateatterissa (Linnankatu 31) ja läs-
nä oli 42 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Turun Seudun Osuus-
pankin tiloissa (Maariankatu 4) ja läsnä oli 20 yhdistyksemme jäsentä. 
 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ja heidän osallistumisensa kokouksiin: 
 
Niinimäki, Rauni puheenjohtaja 10 
 
Jäsenet: 

  

Digert, Jaana tiedottaja 12 
Kangas, Silve sihteeri 11 
Krusberg, Mervi  0 
Kuusinen, Riitta opintosihteeri 9 
Laitonen, Paula taloudenhoitaja, työväenlehtiasiamies 10 
Mamia, Annele yhd. pääluottamusmies 8 
Numminen, Leena yhd. varapääluottamusmies 7 
Renko, Elina varapuheenjohtaja 9 
Sarjomaa, Ilpo  5 
Valtonen, Kari jäsenasioidenhoitaja 11 
 
Varajäsenet: 

  

Gröndahl, Pia  7 
Lehtonen, Sirpa  12 
Valo, Soili  0 
Berg, Merja varasihteeri 5 
Hafizovic, Edvina kansainvälisten asioiden vastaava, ko-

kousjärjestäjä 
 

11 
 
 

Yhdistyksen jäsenhankkija 
 
Lauri, Rauha 
 
 

Luottamusmiehet 
 

Luottamusmiehet oli valittu toimikaudeksi 2008-2009: 
 

� Yhdistyksen pääluottamusmies Annele Mamia. 
� Yhdistyksen varapääluottamusmies Leena Numminen. 

 
Laitoskohtaiset luottamusmiehet: 
 

� Keskushallinto: (kaupunginkanslia, palvelukeskus, revisiotoimisto, sisäi-
nen tarkastus ja Turun seudun kehittämiskeskus): Merja Siren, varalla 
Sirpa Lehtonen. 

� Kaupunginkirjasto: Mervi Krusberg, varalla Soili Valo. 
� Sosiaali- ja terveystoimi SoTe: 



 
 

� Ent. sosiaalivirasto Tea Mattila, varalla Rauni Niinimäki 
� Ent. terveystoimi Leena Numminen, varalla Riitta Kuusinen. 

 

Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 2009 
 

� Varsinaiset tilintarkastajat Tuire Poutia ja Tuija Vienonen. 
� Varatilintarkastajat Sinikka Lehtiö ja Paula Muurinen. 

 
 

Ryhmät  
 

Sopimusryhmä 
 

Sopimusryhmään ovat kuuluneet kokoonkutsujana Annele Mamia, jäseninä Pia 
Gröndahl, Mervi Krusberg, Sirpa Lehtonen, Leena Numminen, Ilpo Sarjomaa ja 
Kari Valtonen. 
 
Vuonna 2008 kaupunginjohtaja Pukkisen ja talousjohtaja Mäkisen julkaisema ta-
lousohjelman yksityistämistavoitteet ovat olleet edelleen kuluneena vuonna 
2009 organisaatiouudistusten taustalla etenkin ns. kovalla sektorilla. Joukko 
kaupungin yksiköitä on muutettu liikelaitoksiksi ja vanhoja liikelaitoksia on perus-
tettu uudelleen muuttuneen lainsäädännön vuoksi. Organisaatiomuutosten on 
suunniteltu tästä jatkuvan siten, että liikelaitoksista seuraavassa vaiheessa pe-
rustetaan osakeyhtiöitä. 

 
Merkittävä yhdistyminen jäsenistömme kannalta oli 1.1.09 aloittanut sosiaali- ja 
terveystoimi, SoTe. Näin suurten organisaatioiden yhdistyminen hakee vielä pit-
kään toimintatapojaan eri sektoreilla, mikä luonnollisesti näkyy työntekijöiden ar-
jessa. 

 
Vuotta 2009 varjosti maailman laajuinen talouslama, pahin sitten vuoden 1930, 
sanottiin jossain uutiskatsauksessa. Tämä heijastui meihin Turun kaupungin 
työntekijöihin 14 pv:n lomautuksella tai vapaaehtoisella 10 pv:n talkoovapaalla. 
Lopulta koko SoTe jätettiin lomauttamatta ja opetustoimessakin lomautusaikaa 
lyhennettiin. Kun lomautuspäätökset oli kevään aikana tehty ja lomautusilmoi-
tusten jakaminen alkoi, olimme varautuneet kyselyihin mm. työttömyysturvan 
suhteen. Tilanne säilyi kuitenkin rauhallisena, ainoastaan pieneksi jääneet työt-
tömyyskorvaukset aiheuttivat jälkikäteen kyselyjä ja mielipahaa. Useiden koh-
dalla korvaus jäi sovitelluksi päivärahaksi. 

 
Valtuustoryhmien väliseen sopimukseen perustuvan henkilöstöohjelman mu-
kaan Turun kaupungin henkilöstöä tulee vähentää 200 henkilötyövuoden verran 
vuodessa valtuustokauden 2009 – 2012 ajan. Vuoden 2009 lopussa kaupungin 
työntekijöitä oli n. 13 000.  Kaupunginhallitus päätti 16.12.09  jatkaa hallinnon 
tehostamishanketta ja jo kesällä päätetyn toiminnan tehostamisen lisäksi hallin-
tohenkilöstöä tulee  päätöksen mukaan vähentää 15% syyskuun 2009 tasosta 
vuoteen 2014 mennessä, kaikkiaan n. 1 000 – 1 200 henkilöä. Henkilökunnan 
vähentämistavoitteet, korkea työttömyysaste ja maan hallituksen ajama työurien 
pidentäminen eläkeikää nostamalla ovat lisänneet työelämän epävarmuutta. 

 
Sopimuskauden viimeisenä vuonna tuli kaksi palkankorotuserää. 1.5.09 paikal-
linen järjestelyerä 0,3 % jaettiin osittain  tehtäväkohtaisiin palkkoihin työnvaati-
vuuden mukaan. Henkilökohtaisiin lisiin tuli 1.9.09 yleiskorotus 2,4 %. 
 
 
 
 



 
 

 
Opinto- ja virkistysryhmä, Virke 

 
Virke-ryhmään ovat kuuluneet kokoonkutsujana Riitta Kuusinen, jäseninä Merja 
Berg, Jaana Digert, Silve Kangas, Edvina Hafizovic, Paula Laitonen, Elina Ren-
ko ja Soili Valo. Virke-ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. 
 
Kuluneen vuoden aikana yhdistyksen hallitus on Virke – ryhmän valmistelemana 
järjestänyt useita tapahtumia huomioiden niin lapset kuin eläkeläiset. Tilaisuuk-
siin olisi mahtunut enemmänkin jäsenistöä. 
 
Tapahtumat osallistujamäärineen:  

� 19.2.09 tehtiin hiihtolomaretki Piikkiöön Tuorlan Planetaarioon, mukana 
oli 26 henkilöä. 

� 13.3.09 matkustimme Tampereelle Työväenteatteriin katsomaan Her-
rasmieshuijarit, mukana 44 henkilöä. 

� 16.5.09 seurasimme Turun kaupunginteatterissa esitystä Ronja Ryövä-
rintytär, mukana oli 17 henkilöä. 

� 6.6.09 teimme perheretken Sastamalaan Perheet pihalle -tapahtumaan 
ja Herra Hakkaraisen talolle, mukana oli 30 henkeä. 

� 10.7. ja 7.8.09 olimme Naantalin Emma-teatterissa katsomassa Viiviä ja 
Wagneria. 

� 26.7.09 jäsenet perheineen olivat katsomassa Kolmea Muskettisoturia 
Vartiovuoren kesäteatterissa, mukana oli 264 henkilöä. 

� 23–29.9.09 tutustuimme Osaava Nainen messuille, 58 henkilöä oli ryh-
mälipulla mukana. 

� 17.10.09 kokoonnuimme Turun VPK:n talolle yhdistyksen 40-vuotis-
juhlaan, mukana oli lähes 140 henkilöä. 

� 11.12.09olimme katsomassa Turun kaupunginteatterissa Laulavat sade-
pisarat, mukana oli 58 henkilöä. 

 
 

Yhdistyksen edustukset 
 

� Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL edustajisto 2007-2011: Leena 
Numminen. 

� Turun Yhteisjärjestö JHL: Leena Numminen, puheenjohtaja. 
� Turun yhteisjärjestö JHL edustajisto: varsinaisina jäseninä Annele Ma-

mia, Leena Numminen ja Rauni Niinimäki, varalla Kari Valtonen, Elina 
Renko ja Silve Kangas. 

� Turun Yhteisjärjestö JHL hallitus: Tea Mattila, Annele Mamia ja Riitta 
Kuusinen. 

� Turun Yhteisjärjestö JHL työjaosto: Leena Numminen. 
� Turun Yhteisjärjestö JHL vapaa-aikajaos: Riitta Kuusinen. 
� Turun Yhteisjärjestö JHL hallinto- ja kulttuurisektorin 1.luottamusmies: 

Leena Numminen. 
� Varsinais-Suomen toimistoalan verkosto: Jaana Digert ja Pia Gröndahl.  

  
Kulunut vuosi 2009 oli yhdistyksemme 40:s toimintavuosi. Yhdistyksemme vuo-
sijuhlaa vietettiin Turun VPK:n juhlasalissa 17.10.2009. Juhlaan kutsuttiin henki-
lökohtaisella kutsulla kaikki yhdistyksemme jäsenet, joista kutsuun vastasi 126 
jäsentä sekä yhdistyksemme vanhat puheenjohtajat Hannu Suhonen ja Terttu 
Knuutila sekä Turun Yhteisjärjestö JHL:n pääluottamusmies Marja Vyyryläinen. 
Juhlaan oli kutsuttu lisäksi Turun kaupungin edustajana henkilöstöjohtaja Marja 
Salmi-Tuominen, liiton edustaja, JHL:n Varsinais-Suomen aluetoimiston alue-
johtaja Maaret Laakso, unohtamatta yhteistyöyhdistystemme edustajia.  
 



 
 

 
Puheenjohtajamme Rauni Niinimäki ja sihteerimme Silve Kangas olivat vas-
taanottamassa kaikki juhlaan saapuneet. 

Avauspuheessaan puheenjohtajamme Rauni Niinimäki sanoi osuvasti mm. että 
on hyvä aika juhlia nyt, kun ei tiedetä onko meitä enää kymmenen vuoden pääs-
tä. Kaupunkihan on ulkoistamassa paljon toimintojaan ja tämä tulee koskemaan 
rankasti myös toimistoväkeä.  

Yhdistys on ollut koko toimintansa ajan aktiivinen. Olemme kokoontuneet rat-
komaan työpaikka-asioita, opintoasioita sekä laatineet kannanottoja lehtiin ja 
radioon. Vuosien kuluessa on tehty liittoon erilaisia aloitteita ja olemme käyneet 
viemässä terveisemme suoraan liittoon. Näihin vuosiin mahtuu satoja virkistys-
tapahtumia: teatterikäyntejä, kylpyläretkiä, laivamatkoja, huvipuistokäyntejä, 
museovierailuja ja jopa sieniretki. 

Työnantajan Turun kaupungin kanssa on pitänyt tehdä säästösopimuksia, loma-
rahat ovat olleet vaarassa. Työpaikat on aina kuitenkin turvattu, vaikka kaikkia 
säästötavoitteita ei kuitenkaan ole saavutettu. Nyt ovat menossa lomautukset. 
Tässä tilanteessa ei tiedetä miten tarina jatkuu. 

Kaupungin tervehdyksen toi henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen ja liiton 
tervehdyksen aluejohtaja Maaret Laakso. 
 
Liitto oli yhdistyksen anomuksesta myöntänyt kunniajäsenyyden kahdelle yhdis-
tyksemme konkarille, Annele Mamialle ja Silve Kankaalle. Aluejohtaja Maaret 
Laakso ojensi kunniajäsenille diplomin ja kultaisen ansiomerkin. 
 
Yhdistyksen hallitus oli päättänyt muistaa yhdistyksessä aktiivisessa toiminnas-
sa mukana olleita jäseniämme muistolahjalla. Muistolahjan, Kalevala-korun, juh-
lassa saivat Raija Kaipe, Silve Kangas, Annele Mamia, Rauni Niinimäki, Leena 
Numminen, Elina Renko, Tuulikki Salonen, Kari Valtonen ja Anna-Liisa Sjö-
roosille (jolle lahja toimitettiin myöhemmin hänen ollessa estyneenä saapumaan 
tilaisuuteen). 
 
Juhlaesitelmän piti toimittaja Päivi Istala aiheena naisten tasa-arvoinen asema. 
Istala käsitteli asiaa aina v. 1800 loppupuolelta nykypäivään mielenkiintoisesti. 
Hän totesi, että paljon on saavutettu, mutta viime vuosina tasa-arvokeskuste-
luun ja toimintaan on tullut taantumaa. 
 
Ennen buffet-ruokailua Silve Kangas kävi lyhyesti läpi yhdistyksen alkutaipaletta 
ja kertoi tekeillä olevasta yhdistyksen historiikista.  Historiikki taitaa olla liian hie-
no nimi ja nimeksi ehkä sopisi paremmin ”Mitä kaikkea on tapahtunut neljässä-
kymmenessä vuodessa”.  Paikalla oli kaksi henkilöä, jotka olivat olleet läsnä yh-
distyksen perustamiskokouksessa: Sinikka Lehtiö ja yhdistyksen ensimmäiseen 
hallitukseen valittu Sylvi Laurell.  
 
Kari Valtonen oli tehnyt yhdistyksen valokuva-arkistosta dvd-esityksen. Kuvat 
pyörivät koko juhlan ajan valkokankaalla. Moni jäsen löysi itsensä eri tilaisuuk-
sissa otetuista valokuvista. 
 
Ruokailun ja kahvin jälkeen oli vielä yllätyksenä Turun Ylioppilasteatterin esitys. 
Kevennystä juhlaan toi Ari Rantanen laulullaan Rantarolex – orkesterinsa säes-
tyksellä. Turussa kun oltiin, niin juhlan aluksi he esittivät Matti ja Teppo Ruoho-
sen tutun sävellyksen ”Kaiken takana on nainen” naisvaltaiselle juhlaväelle ja 
lopuksi ”Mä koko päivän töitä teen”. Väliin laulettiin Kultaista nuoruutta ja kau-
nista naista. 
  

 


