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Johdanto 
 

Turun Kunnallisvirkailijat ry on julkaissut 75-vuotishistoriikin vuonna 1993. Historiikin lopussa on lista mm. 

yhdistyksen puheenjohtajista, jäsenmäärästä ja luottamusmiehistä. Historiikkia selaillessani ajattelin, että 

siihen pitäisi täydentää ainakin puheenjohtajat viimeisen 25 vuoden ajalta. Tämä ajatukseni hiukan laajeni 

ja tulos on tässä. Tässä siis yksi sukupolvi, 25-vuotta, lisää yhdistyksemme historiaan. 

Jokainen sukupolvi on oman aikakautensa lapsi. Katsomme asioita omasta näkökulmasta. Tässä hetkessä, 

yhdistyksemme täyttäessä 100 vuotta, risteävät eri sukupolvien matkat, nykyisten, jo pois lähtevien ja vasta 

tulevien.  Tämän historiikin olen kirjoittanut omasta näkökulmastani. Mielenkiinnolla olen lukenut 

yhdistyksemme pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja tiedotteita useiden vuosien varrelta. Mitä tekstit 

kertovat meistä ja toiminnastamme, kun emme ole enää itse niistä kertomassa? 

Tätä käsillä olevaa historiikkia ei ole painettu, toisin kuin 75-vuotisjuhlahistoriikki. Koska tätä ei ole 

oikoluettu eikä asiatarkastettu, ajattelin että sähköisessä muodossa olevaa teosta on helpompi korjata 

virheitä löydettäessä. Lukijat voivat lähettää minulle (tai yhdistyksemme toimistoon) oikaisupyyntöjä, jos 

löytävät asiavirheitä tai korjattavaa. 

Yhdistyksemme pitkässä ja tapahtumarikkaassa historiassa olisi aihetta useampaan opinnäytetyöhön. Sitä 

kautta ehkä saisi hiukan laadukkaamman ja tarkemman teoksen. Tuntui, että oma aikani ei riittänyt 

tutkimaan kaikkea materiaali, joka oli saatavilla. Toivon kuitenkin, että tästä teoksesta on monelle iloa 

muistellessa menneitä, tai suunnitellessa tulevia. 

 

 

Elina Kajanto 

pääluottamusmies/järjestelmäasiantuntija 

Jyty Turku ry/Turun kaupunki  

 

 

Tällä hetkellä tämä on versio 1/2018: korjauksia ei ole vielä tehty 
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Edunvalvonta 25 vuoden aikana 
Jäsenten edunvalvontaa paikallisesti hoitavat luottamusmiehet, yhteistoimintaryhmien jäsenet ja 

työsuojeluorganisaatiossa mukana olevat. Heidän tärkeää tehtäväänsä tukee liiton tarjoama koulutus.  

Tällä hetkellä kuulutetaan kovasti paikallisen sopimisen perään. Julkisella puolella on kuitenkin jo pitkät 

perinteet paikallisesta sopimisesta. Työaikaan liittyviä paikallisia sopimuksia sekä henkilöstön siirtoon 

liittyvät sopimukset ovat yleisimpiä paikallisia sopimuksia. Aika ajoin on tehty myös säästösopimuksia. 

Luottamusmiehet 

Yhdistyksellä on ollut oma päätoiminen pääluottamusmies vuodesta 1991. Sitä ennen Turun alueella oli 

TVK-V:n yhteinen pääluottamusmies. TVK-V koostui KVL:stä, Tehystä, AOL:stä ja SuPerista. 

Pääluottamusmies on toiminut päätoimisena aina vuoteen 2018 asti, jolloin jäsenmäärän putoamisesta 

johtuen kaupunki vähensi pääluottamusmiehen työajan neljään päivään viikossa. Huolimatta siitä, että 

jatkuvat organisaatiouudistukset vievät yhä suuremman ajan pääluottamusmiehen tehtävistä. Yhdistyksellä 

on onneksi ns. riviluottamusmiehiä jokaisella toimialalla, isommilla toimialoilla useampi. Luottamusmiehet 

toimivat oman työnsä ohella, mutta ovat tärkeä linkki toimialan ja pääluottamusmiehen välillä. Lista 

luottamusmiehistä löytyy tämän teoksen lopusta. 

Vaihdokset pääluottamusmiehissä ovat tapahtuneet eläkkeelle siirtymisten kautta. Viimeisin 

pääluottamusmiesvaihdos vuonna 2013 tapahtui kuitenkin yllättäen, kun kesälomien jälkeen saimme 

tiedon pääluottamusmies Tapsa Ruususen kuolemasta. Luottamusmieskausi oli kesken ja 

varapääluottamusmiehen oli astuttava varsinaiseksi pääluottamusmieheksi kylmiltään. Muissa vaihdoksissa 

lähtevä pääluottamusmies on pystynyt perehdyttämään uutta pääluottamusmiestä.  

Marja-Liisa Jernström jäi eläkkeelle vuoden 2003 alussa, oltuaan pääluottamusmiehenä yli 10 vuotta. 

Hänen seuraajasta käytiin vaalit Leena Lehtosen ja Anja Mantereen välillä. Molemmat olivat kaupungin 

sosiaalitoimesta. Anja Mantere valittiin pääluottamusmieheksi ja hänen jäätyä eläkkeelle vuoden 2009 

alussa pääluottamusmieheksi tuli Tapsa Ruusunen Turun Ammattikorkeakoulusta. Nykyinen 

pääluottamusmies Elina Kajanto on sivistystoimialalta. 

Luottamusmieskausi on ollut aluksi kaksi vuotta. Pääluottamusmies Anja Mantere ehdotti, että 

luottamusmieskaudet olisivat neljä vuotta, koska aika on muuttunut muutenkin hektiseksi ja kestää aikaa 

ennen kuin uusi luottamusmies perehtyy asioihin. Liitto muuttikin luottamusmieskauden nelivuotiseksi, 

vuodesta 2009 alkaen. Kun uusien maakuntien piti aloittaa vuoden 2019 alussa, liitto päätti 

luottamusmieskaudeksi jälleen kaksi vuotta 2017-2018. Maakuntauudistus kuitenkin lykkääntyi. 

2000-luvulla yhä tärkeämmäksi ovat tulleet pääluottamusmiehen vetämät luottamusmiesten yhteiset 

palaverit. Luottamusmiespalavereissa on usein kuultu mitä ko. luottamusmiehen toimialalle kuuluu. 

Vuodesta 2016 alkaen on katsottu tarpeelliseksi yhdistyksen pääluottamusmiesten yhteiset palaverit, joihin 

siis osallistuu kaupungin yhtiöiden ja ulkoistetun toiminnan pääluottamusmiehet sekä kaupungin 

pääluottamusmies. 
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Luottamusmiespalaveri yhdistyksemme toimistolla toukokuussa 2018. Tällä kertaa paikalle pääsivät 

luottamusmiehet hyvinvointitoimialalta, sivistystoimialalta ja kaupunkiympäristötoimialalta. Käsittelyssä 

mm. kaupungin yhteistyötoimikuntaan tulevat asiat. 

1990-luvulla nimettiin työyhteisöihin jäsenasiamies, joka toimi linkkinä jäsenten ja yhdistyksen välillä ja 

mm. huolehtia ajantasaiset yhdistyksen ilmoitukset työyhteisön ilmoitustaululle. Yhdistyksen hallitus 

tarkisti jäsenasiamiespisteitä ja jäsenasiamiehiä pitkin vuotta. Vuonna 1996 päätettiin jäsenasiamiehen 

nimen muuttamisesta yhdysjäseneksi ja jatkossa yhdistyksen jäsenhankinta- ja koulutustyöryhmän tuli 

huolehtia jäsenasiaverkostosta. Yhdyshenkilöiden tehtävät loppuivat pikku hiljaa, kun jäsenet saavutettiin 

nopeasti suoraan sähköpostitse ja työpisteiden paperi-ilmoitustaulut katosivat. Nykyajan jäsen seuraa 

nettiä ja käyttää sähköpostia. 

Joissakin Jyty-yhdistyksissä on alettu uudestaan nimeämään työyksiköihin jäsenasiamiehiä. Tällä kertaa 

heitä nimitetään mm. Jyty-agenteiksi, joiden tehtävänä on toimia työpaikoilla jäsenten lähitukena. Agentit 

eivät ole välttämättä luottamusmiehiä. Nähtäväksi jää tuleeko Jyty Turulla olemaan tulevaisuudessa Jyty-

agentteja. 

Yhteistoiminta 
Vuonna 1994 tuli voimaan valtakunnallinen yhteistoimintasopimus. Yhteistoiminta koko kaupungin tasolla, 

useimmilla hallintokunnilla ja työpaikkatasolla oli vakiinnuttanut asemansa jo aikaisempien 

yhteistoimintasäännön ja työpaikkademokratiasäännön pohjalta. Valtakunnallinen sopimus määritteli 

tarkemmin mitä asioita piti henkilöstön kanssa käydä läpi ennen varsinaista päätöksentekoa. Myös 

paikallisesti tehtiin yhteistoimintasopimuksia. 

Varsinainen Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan vuonna 2007. 

Lakia on päivitetty vuosina 2012, 2013, 2016 ja 2017.  Kaupunginhallitus hyväksyi edelleen voimassa olevan 

yhteistoiminta- ja työsuojeluasioita koskevan menettelytapaohjeen tammikuussa 2013. Ohjeen mukaan 

yhteistoimintaorganisaatiosta päätetään kaupungin yhteistyötoimikunnassa, jota vetää kaupunginjohtaja ja 

jäseninä ovat pääluottamusmiehet. Työnantajien edustajina toimikunnassa ovat myös 

apulaiskaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, työhyvinvointipäällikkö, hallintoryhmän johtaja sekä 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Toimialajohtajat osallistuvat kokouksiin, kun 

kokouksessa käsitellään toimialaa koskevia asioita. 

Kaupungin yhteistyötoimikunnan lisäksi yhteistoimintaelimiä on toimialoilla. Näihin ammattiyhdistykset 

nimeävät työntekijöiden edustajat, jotka kuitenkin edustavat koko henkilöstöä, eivät pelkästään oman 
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järjestönsä henkilöstöä. Edustajat ovat usein kyseisen sektorin luottamusmiehiä, mutta voivat olla myös ns. 

rivijäseniä. Tällä hetkellä yt-elimissä ovat seuraavat jytyläiset: 

- yhteistyötoimikunta: Elina Kajanto, vara Päivi Oikarinen 

- konsernihallinnon ja palvelukeskusten yt-ryhmä: Nanna Dragneva, vara Jan Grannas 

o it-palvelut: Mikko Poikela, vara Marja Gråsten 

o haloke: Tuula-Marja Mantere, vara: Päivi Aaltonen 

o työllistämispalvelukeskus: Jan Grannas, vara Leena Salo 

- kaupunkiympäristötoimiala: Reijo Niemi, vara: Kaisa Kauma-Laula 

- hyvinvointitoimiala: Jaana Paukku, vara: Sari Kaarttinen 

o perhe- ja sosiaalipalvelut: Tiina Ahlroos, vara: Susanna Mäkinen 

o terveyspalvelut: Satu Sinijärvi, vara: Jaana Nuutila 

o vanhus- ja vammaispalvelut: Marja Koivisto, vara Leila Järvinen  

o hyton hallinto: Sari Kaarttinen, vara: Jaana Lehtilä 

- sivistystoimiala: Elina Kajanto, vara: Kaisa Perämäki 

o varhaiskasvatus: vara: Ritva Mäntynen 

o perusopetus: Pia Lindgren, vara: Kaisa Perämäki 

o lukio: Tuula Rossi, vara Hanna Kraemer 

o ammatillinen: - 

o ruotsinkielinen: Tuula Aali 

o siton hallinto: vara: Elina Kajanto 

- vapaa-aikatoimiala: Päivi Oikarinen, vara: Riitta Virtanen 

Työsuojelu 

Työsuojeluorganisaation jäsenet eivät toimi ay-järjestönsä nimissä vaan hoitavat koko henkilöstön 

työsuojeluasioita. Työsuojeluorganisaatiossa yhdistyksemme jäsenet ovat olleet hyvin mukana, joko 

työsuojeluvaltuutettuina tai työsuojelutoimikunnan jäseninä. Keskusviraston/konsernihallinnon 

työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna on toiminut perinteisesti jytyläinen ja uskon tämän perinteen 

jatkuvan tulevista muutoksista huolimatta. Tai juuri muutoksista johtuen.  

Turun kaupungilla toimii paikallisia työsuojelu- ja työympäristösopimuksen asioista käsittelevä 

neuvottelukunta ns. PASOK. Sen tehtävänä on neuvotella työsuojeluorganisaatiosta, 

työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä sekä työsuojeluvaaleihin liittyvistä periaatteista. Toimikunnan 

jäseninä ovat työnantajan edustajina työhyvinvointipäällikkö sekä henkilöstöjohtaja ja jokaisesta 

ammattijärjestöstä kaksi edustajaa. Jytystä toimikunnan jäseninä ovat perinteisesti toimineet 

pääluottamusmies ja varapääluottamusmies ja heidän varajäseninään nimetyt luottamusmiehet.  

Vuoden 2018 alussa alkaneella 4-vuotiskaudella toimivat seuraavat jytyläiset Turun kaupungin 

työsuojeluorganisaatiossa (nimeä ei ole mainittu henkilöltä, jolta ei ole saatu julkaisulupaa):  

- Konsernihallinnon ja palvelukeskusten työsuojelutoimikunta: työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu 

Päivi Lindström (vuodesta 2002), työntekijöiden 1. työsuojeluvaravaltuutettu Outi Niskanen 

(vuodesta 2014), toimihenkilöiden edustaja Sirpa Albrecht (toiminut vuodesta 1994) 

- Hyvinvointitoimialan työsuojelutoimikunta 1 (hallinto sekä perhe- ja sosiaalipalvelut): 

toimihenkilöiden 2. työsuojeluvaravaltuutettu Kirsi Koponen, työntekijöiden varaedustaja 

lastensuojelun intensiivisestä perhetuesta 

- Hyvinvointitoimialan työsuojelutoimikunta 2 (terveyspalvelut): työntekijöiden varaedustaja 

osastonsihteeri  
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- Hyvinvointitoimialan työsuojelutoimikunta 3 (vanhus- ja vammaispalvelut): työntekijöiden 2. 

työsuojeluvaravaltuutettu Ruut Suomela (vuodesta 2014), työntekijöiden varaedustaja Jaana 

Paukku (vuodesta 2014). 

- Sivistystoimialan työsuojelutoimikunta 1 (varhaiskasvatus): työntekijöiden varaedustaja Anne 

Grönroos (vuodesta 2014) 

- Sivistystoimialan työsuojelutoimikunta 2 (perusopetus): työntekijöiden edustaja koulusihteeri 

- Vapaa-aikatoimialan työsuojelutoimikunta: toimihenkilöiden 1. työsuojeluvaravaltuutettu Kerstin 

Paananen (vuodesta 2014), työntekijöiden varaedustaja Päivi Oikarinen (vuodesta 2006) 

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, sivistystoimiala 3:n (toisen asteen koulutus ja hallinto) ja 

vuoden 2018 alussa aloittaneen kaupunkiympäristötoimialan työsuojelutoimikunnissa ei ole jytyläistä. 

Lisäksi kaupungilla on johtava työsuojelutoimikunta. Niin toimihenkilöiden kuin työntekijöiden edustajista 

järjestettiin vaalit vuoden 2018 alussa. Jytyllä oli kaksi työsuojelussa toiminutta toimihenkilöehdokasta 

(Sirpa Albrecht ja Kerstin Paananen), mutta tällä kertaa ehdokkaat eivät menestyneet tiukassa vaalissa. 

Uuden johtavan työsuojelutoimikunnan yhdeksästä jäsenestä viisi jäsentä on maakuntaan siirtyvässä 

organisaatiossa, joko hyvinvointitoimialalla tai pelastuslaitoksella. Jos maakuntauudistus tapahtuu vuonna 

2020, niin kaupungin johtavaan työsuojelutoimikuntaan, kuin kaupungin koko työsuojeluorganisaatioon, 

tulee muutoksia kesken kauden. 

Myös Turun kaupunkiliikenne Oy:ssä on jytyläinen työsuojeluvaltuutettu. 

1990-luku: lomautuksia ja säästösopimuksia 
1990-luvulla riitti haasteita, vaikka valtakunnallisesti saatiinkin TUPO:t neuvoteltua vuosiksi 1996-97, 1998-

1999. Kaupungilla näytti olevan varat vähissä. Vuonna 1993 yhdistyksen jäsenistä oli lomautettuna 

tuotannollisista ja taloudellisista syistä keskusvirastossa, kiinteistö- ja rakennusvirastossa, koululaitoksessa 

ja terveydenhuollossa. Seuraavina vuosina tehtiin paikallisia säästösopimuksia, joiden tavoitteena oli 

säästää henkilöstömenoissa, mutta samalla taattiin irtisanomis- ja lomautussuoja henkilöstölle. Säästöjä 

haettiin organisaatiota kehittämällä ja suosimalla palkattomia lomia (mm. talkoovapaita). Lomarahat 

maksettiin vasta kun säästötavoitteisiin päästiin. Asiaa seurattiin kuukausittain työnantajan kanssa. 

Paikallinen sopimus lomarahojen leikkaamisesta irtisanottiin ja voimassaolo päättyi 28.5.1995. 

Vuonna 1994 yhdistyksemme ilmoitti liitolle seuraavat sopimustavoitteet: ansionkehitystakuu, työn 

vaativuuden ottaminen palkkausperusteeksi, kesätyöajasta ei tule luopua ilman vastiketta. Vuoden 1995 

alussa varauduttiin lakkoon, johon olisi osallistunut n. 400 yhdistyksen jäsentä (liikenne, keskusvirasto, 

terveydenhuollon toimistotehtävät, kirjasto, päivähoito, kotipalvelu, palo- ja pelastuslaitos). KVL kuitenkin 

hyväksyi valtakunnansovittelijan Jorma Reinin ns. Ota tai jätä -paketin. Osa ammattijärjestöistä meni 

kuitenkin lakkoon, jonka takia yhdistyksemme jäsenille tiedotettiin miten lakkotyöpaikoilla pitäisi 

käyttäytyä. Reinin Ota tai jätä -pakettiin kuului mm. nais- ja matalapalkkaerä, työn vaativuuden 

kehittäminen palkkausjärjestelmässä sekä toimistotyöajan kesätyöajan menettäminen, joka kompensoitiin 

130 mk/kk. 

1990-luvulla kaupunki yhtiöitti Energialaitoksensa vuonna 1995 ja Turun Puhelimen/Telelaitoksen vuonna 

1997. Näitä ennen kaupunki oli perustanut vuonna 1994 kiinteistöyhtiön, nykyiseltä nimeltään TVT Asunnot 

Oy. 

Toisinkin päin tapahtui organisaatiomuutosta. Vuonna 1994 valtion omistamat Turun teknillinen oppilaitos 

ja Turun sosiaalialan oppilaitos siirtyivät kaupungin omistukseen ja toivat yhdistykseemme uusia jäseniä. 

Myöhemmin samaiset oppilaitokset olivat Turun ammattikorkeakoulukokeilussa mukana mm.  Turun 

piirustuskoulun kanssa. Vuoden 2014 alussa Turun Ammattikorkeakoulu aloitti osakeyhtiönä ja työntekijät 

siirtyivät kaupungilta vanhoina työntekijöinä uuteen yhtiöön. 
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2000-luku: palvelujen keskittäminen 
2000-luvun alussa keskittämisen myötä syntyivät erilaiset palvelukeskukset Turun kaupungin sisälle mm. 

Talouspalvelukeskus (ns. TAPAKE), IT-palvelut, Hankinta- ja logistiikkakeskus (ns. HALOKE) ja 

Ruokapalvelukeskus Katerinki. Kaupungin sisällä siirtyi suuri määrä henkilöstöä eri toimialoilta yhteisiin 

palvelukeskuksiin.  

Turku pyrki yhtenäistämään, ulkoistamaan, uudistamaan, siirtämään tai yhtiöittämään kaupungin 

toimintoja. Yhdistyksemme antoi muiden järjestöjen kanssa useita lausuntoja ja eriäviä mielipiteitä, joissa 

peräänkuulutettiin työntekijöiden kanssa tehtävää yhteistoimintaa ja hyvän hallinnon periaatteita. 

Vuonna 2009 Turun kaupunki vaati säästöjä ja laajemminkin puhuttiin julkisen talouden syvästä 

alijäämästä. Ilmassa oli erilaisia säästöehdotuksia: TES:ssä sovittujen palkankorotusten myöhentäminen tai 

niistä kokonaan luopuminen, palkan alennus, lomarahan vaihtaminen vapaaksi tai vapaaehtoisten 

palkattomien vapaiden pitäminen. Pääluottamusmies Tapsa Ruusunen kallistui kuitenkin lomautuksen 

suuntaan. Se on toimenpide, jota työnantaja voi käyttää, jos todellakin on taloudellinen (tai tuotannollinen) 

syy. Kaupunki lomauttikin henkilöstöä, mutta mitään näkyvää säästöä siitä ei syntynyt. Lähinnä 

työilmapiirin heikkenemistä. Lomautuksen vaihtoehtona työntekijällä oli ns. talkoovapaan ottaminen, eli 

palkattoman vapaan ottaminen esim. viikoksi, jolloin kahdelta päivältä maksetaan palkka. 

2010-luku: palvelujen yhtiöittäminen 
2010-luvulla kaupunki on yhtiöittänyt urakalla palveluitaan. Ensimmäisenä yhtiöitettiin Turun oma 

joukkoliikenne (liikennelaitos), josta tuli vuonna 2010 Turun Kaupunkiliikenne Oy. Samana vuonna 

perustetiin Turun kaupungin Kiinteistöpalveluliikelaitos, johon siirrettiin muutaman vuoden toiminut 

Ruokapalvelukeskus Katerinki, kaupungin siivoustoimisto sekä kiinteistönhoito.  

Kyseinen Kiinteistöpalveluliikelaitos yhtiöitettiin vuonna 2012 Turun seudun kiinteistöpalvelut Oy:ksi. Yhtiö 

tunnetaan nykyään nimellä Arkea Oy ja yhtiöön on siirretty myöhemminkin kaupungin palveluita, mm. 

vahtimestaripalvelut hyvinvointitoimialalta ja konsernihallinnosta. Kaupungin yhtiö on laajentunut 

maakunnallisesti ja se tarjoaa ruoka- ja siivouspalveluiden lisäksi kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja 

sekä toimitilapalveluita.  

Vuoden 2013 alussa oli vuorossa Turun Sataman yhtiöittäminen. Vuoden päästä yhtiöitettiin Turun 

Ammattikorkeakoulu ja Turun Teatteri. Lisäksi vuonna 2014 kaupungin Talouspalvelukeskus siirrettiin 

Kunnan Taitoa Oy:lle. Viimeisin yhtiöittäminen tapahtui vuoden 2017 alussa kun Vesiliikelaitos yhtiöitettiin 

Turun Vesihuolto Oy:ksi. Tätä ennen vuonna 2016 oli kaupungin Turun seudun kehittämiskeskus siirretty 

Turku Science Park Oy:hyn. 

Osakeyhtiöiden lisäksi kaupunki on siirtänyt palveluitaan ja henkilöstöään Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymään: Konsernihallinnon hankinta- ja logistiikkakeskuksen Mäntymäen 

sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelut 1.4.2016 ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon 

yksiköt 1.5.2017. 

Tällaisten muutosten keskellä pääluottamusmies huolehtii, että työntekijät saavat sanoa sanottavansa 

muutoksesta, saavat tukea muutokseen ja ennen kaikkea huolehtii, että siirtyminen tapahtuu lakien 

mukaan liikkeenluovutusperiaattein. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät siirtyvät samoin ehdoin uudelle 

työnantajalle ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin esim. lomapäivien määrä sekä palkka säilyy vähintään 

samana kuin aikaisemmin.  Myös työntekijöiden tulevat eläkkeet tulee turvata. Siirtymiset ovat siinä 

mielessä sujuneet kivuttomasti, että uudet yhtiöt ovat ottaneet käyttöönsä AVAINTES:n joka on hyvin 

lähellä KVTES:iä. Ainoastaan Turku Science Parkissa ja Teatterissa on muu työehtosopimus. 
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Myös kaupungin sisällä on pyritty erilaisin keinoin tehostamaan toimintaa. Kaupunki perusti keskitetyn 

Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen (ns. HPK), johon siirrettiin toimialoilta henkilöstöä. U1- ja U2-

uudistamisohjelmiin kirjattiin myös henkilöstöltä tulleita säästö- ja tehostamisideoita. Ajauduttiin yt-

neuvotteluihinkin, mutta henkilöstön lomauttaminen katsottiin lopulta tarpeettomaksi. Henkilöstön 

vähentämiset on hoidettu eläköitymisten myötä. Tämä on kuitenkin johtanut siihen, että jäljelle jäävälle 

henkilöstölle kasaantuu usein liikaa töitä. 

Vuosikymmenen loppupuolella kaupunki valmistuu maakuntauudistukseen ja on päättänyt keskittää 

hallintoaan. Tämän järkevyyttä epäillään toimialoilla, jos omat hallintopalvelut aiotaan siirtää kauemmas 

substanssista. Vuoden 2018 alussa ns. HALOKE siirtyi konsernihallintoon yhdeksi taseyksiköksi, eikä siis ole 

enää oma erillinen palvelukeskus. Lisäksi kaksi toimialaa yhdistettiin ja niistä syntyi 

kaupunkiympäristötoimiala ja konsernihallintoon perustettiin Tilapalvelukeskus. 

Toimiva yhdistys ja jäsenet 
Paikallisyhdistys tarvitsee aina aktiivisia toimijoita. Yhdistyksemme on siitä onnekas, että halukkaita jäseniä 

on löytynyt.  

Hallitus ja erilaiset työryhmät 
Halukkuudesta toimintaan kertoo se, että useassa syyskokouksessa on hyvässä hengessä äänestetty uusista 

hallituksen jäsenistä. Joskus varajäsen on noussut varsinaiseksi jäseneksi ja joskus ihan uusi kasvo on tullut 

hallitukseen. Oman haasteensa on tuonut pyrkimys saada hallitukseen mahdollisimman kattava edustus eri 

työnantajien, toimialojen jäsenistä. Yhdistyksen puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet löytyvät tämän 

teoksen lopusta. 

Tällä kokoonpanolla yhdistyksen hallitus toimi vuonna 1994. Muutama on edelleen tänä päivänäkin 

hallituksessa mukana. Kuva on otettu Turun KVL-tiedotteesta 1/1994 
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Vuodesta 1982 lähtien on hallituksessa ollut puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet. Tätä ennen yhdistyksessä oli myös valtuusto ja johtokuntaan eli hallitukseen kuului 19 jäsentä. 

Vuosittain yhdistyksen hallitus nimeää valiokuntia ja työryhmiä. Työvaliokuntaan on aina valittu yhdistyksen 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaupungin pääluottamusmies. Vuoteen 2001 asti työvaliokuntaan 

kuului myös yhdistyksen sihteeri, mutta tämän jälkeen jäsenenä on ollut kaupungin varapääluottamusmies. 

Lisäksi on nimetty seuraavia työryhmiä: jäsenhankinta- ja koulutustyöryhmä, tiedotustyöryhmä, 

edunvalvontatyöryhmä, nuorisotyöryhmä, Päivänhovin työryhmä. Nykyään aktiivisena toimii työvaliokunta, 

joka vaaliaikana on myös vaalitoimikuntana. Työryhmien sijaan on nimetty jäsenasiainhoitaja, 

koulutusvastaava, tiedotusvastaava, nuorisovastaava. Päivänhovin työryhmän tilalle perustettiin vuonna 

2009 virkistystoimikunta, eli virkut. 

Yhdistyksen puheenjohtajasta ja pääluottamusmiehestä on koostunut neuvottelukunta, jota täydennettiin 

käsiteltävästä asiasta riippuen jaoston jäsenellä, alan edustajalla tai luottamusmiehellä. Yhdistyksellä oli 

seuraavat toimialajaostot: hallintojaosto, sosiaalijaosto, tekninen jaosto ja toimistojaosto. Vuonna 1997 

hallitus päätti, ettei jaostoja enää nimetä vaan puheenjohtaja ja pääluottamusmies sekä hallitus tapaavat 

tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita ajankohtaisissa asioissa. Näistä ei ole mitään kirjallista dokumenttia 

jäänyt jäljelle, joten ei tiedetä kuinka aktiivisesti ne toimivat.  

Oma toimisto ja tiedottaminen 
Yhdistyksemme oma toimisto on ollut joulukuusta 1985 lukien osoitteessa Yliopistonkatu 37 A 56. 

Naapuritiloissa toimii Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn aluetoimipiste ja käytämme yhteistä 

kokoustilaa. Kokoustila on yhdistyksen, mutta kalusteet liiton. Pientä pintaremonttia ajan saatossa on 

toimistommekin vaatinut: seinien maalausta, keittiön, huonekalujen, valaistuksen ja verhojen uusimista. 

Tiloihin on myös murtauduttu ja varastettu mm. kassa, kamera ja lounasseteleitä sekä rikottu huonekaluja.  

Yhdistyksen pitkäaikainen toimistonhoitaja Pirkko Sarén jäi eläkkeelle 1.10.1999, oltuaan yhdistyksen 

palveluksessa 30 vuotta. 57 hakijan joukosta kuutta haastateltiin ja valituksi tuli Mirja Hasko, joka on 

edelleen yhdistyksemme palveluksessa. 1.9.2017-31.5.2018 välisen ajan hän on kuitenkin ollut työvapaalla 

työskennelläkseen liiton jäsenrekisterissä. Tämän ajan työtehtävät on jaettu yhdistyksen hallituksen 

jäsenten kesken. 

Vuosituhannen vaihtuessa yhdistys valmisteli nimen muutosta. Turun Kunnallisvirkailijat ry  – Åbo 

kommunala befattningshavare rf.  nimi muutettiin Turun KVL ry  KTF Åbo rf. Asian tiimoilta pidettiin 

yhdistyksen ylimääräinen kokous Päivänhovin jäsenillan yhteydessä 29.8. 2000. Tammikuussa 2005 

pidettiin jälleen yhdistyksen ylimääräinen kokous sääntömuutoksen ja yhdistyksen nimen muutoksen takia. 

Tällä kertaa nimi muutettiin Jyty Turku ry, ruotsiksi käännettynä Jyty Åbo rf. 

Vuonna 2005 yhdistys pohti kovasti sähköistä tiedottamista. Tietosuojavaltuutetun toimisto muistutti, että 

luottamusmiehen lähettämät ay-tiedotteet jäsenten työsähköposteihin edellyttävät jäsenen kirjallista 

suostumusta. Nykyään jäsen itse voi päivittää suoraan jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteen, johon haluaa 

postin. Vuonna 2005 päätettiin myös tehdä yhdistykselle kotisivut. Myöhemmin virkistystoimikunta teki 

omat sivunsa. Vuonna 2018 yhdistykselle avattiin omat facebook-sivut. 

Yhdistys on julkaissut omaa Turun KVL-tiedote -lehtistä, joka on postitettu paperisena jäsenille. Vuonna 

2014 päätettiin, että Jyty uutisia Turun seudulta -lehtinen tehdään vain sähköiseen muotoon. Niille 

jäsenille, joilla ei ole jäsenrekisterissä sähköpostiosoitetta, lähetetään postissa A4-kokoinen kopioitu 

tiedote, jossa on kokouskutsu ja lyhyesti muita ajankohtaisia asioita.  
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Jäsenmäärä 
 

 

 

Sodan jälkeen yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi reippaasti. Huippuvuosi oli 1947, jolloin tuli 227 uutta 

jäsentä. Yli sadan uuden jäsenen vuosia ovat olleet 1956 ja -57, 1964 ja 1991. Yli 300 sadan jäsenen kato 

tapahtui 1970-luvun alussa, jolloin suuri joukko apuhoitajia ja lastentarhanopettajia sekä teknisiä erosi 

yhdistyksestä. 

Eläkeläisten määrä on 70-luvulta lähtien ollut yli 100. Vuosina 1980-2004 eläkeläisiä on ollut yli 200. 

Eläkeläisten määrään on varmasti vaikuttanut aktiivisesti toiminut Tervaskerho. Vuoden 2004 

syyskokouksessa päätettiin, että kaikki eläkeläisjäsenet maksavat kannatusjäsenmaksua vuoden 2005 

alusta. 7.9.2004 ajetun listan mukaan eläkeläisjäseniä oli 205, joista vain 20 maksoi kannatusjäsenmaksua. 

Kaikista eläkeläisistä aiheutui kuitenkin kuluja yhdistykselle, kun se maksoi eläkeläisillekin liiton lehden sekä 

yhdistyksen omien tiedotteiden postituksen. Kannatusjäsenmaksua alennettiin 10 €/vuosi, kun se 

aikaisemmin oli 22€/vuosi. Tästä huolimatta eläkeläisten määrä yhdistyksessämme väheni reilulla sadalla. 

Jäsenmäärä nousi 1990-luvulla epävakaiden olojen takia. Suurin osa yhdistyksemme uusista jäsenistä oli 

määräaikaisessa työsuhteessa. Pääluottamusmies Jernström kertoi, että toista sataa yhdistyksemme 

jäsentä oli ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla (Turun KVL-uutisia 3/1993). 

Vuonna 2001 siivottiin jäsenrekisteriä. Esim. 27.8.2001 hallituksen kokouksessa eronneiksi todettiin 25 

jäsentä, joista kymmeneltä eroilmoitus oli saatu jäsenmaksukyselyn vastauksena. Näillä eroamispäivä alkoi 

jo 1990-luvulta, yhdellä jopa vuodesta 1993 alkaen. Jäsenrekisterin siivouksen jälkeen on jäseniä erotettu 

jäsenmaksuvelvollisuuden laiminrikkomisen takia tasaisemmin välein. 

Yllä olevaa graafia olisi mielenkiintoista verrata kaupungin kokonaistyöntekijämäärään. Tällöin selviäisi 

kuinka suuri osuus kaupungin työntekijöistä on ollut yhdistyksemme jäseniä. Jos ja kun kaupungin 

henkilöstön kokonaismäärä vähenee, kiihtyy kilpailu jäsenistöstä eri ammattiyhdistysten välillä. Lisäksi 

Loimaan kassa eli Yleinen työttömyyskassa on vetänyt jäseniä itselleen. Pelkkä kassa ei kuitenkaan 

neuvottele työehtosopimuksista eikä anna lakkoavustusta, eikä myöskään anna kattavaa 

työsuhdeneuvontaa. Niinpä kyseisen kassan jäsenet soittelevat luottamusmiehille kuvitellen saavansa 

palvelua. Tällä hetkellä kaupungin vapautuvat työpaikat ovat usein korkeasti koulutetuille, jotka taas 

helposti haluavat profiloitua Akavaan, eivätkä STTK:hon. 
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Vuonna 2018 Jyty Turun töissä olevista jäsenistä 68 % työskentelee Turun kaupungilla. Muita Jyty Turun 

jäsenten työnantajia ovat: Turun Ammattikorkeakoulu Oy (6%), Arkea Oy (5%), Kunnan Taitoa Oy (4%), 

Turun kaupunkiliikenne Oy (4%) ja Raision kaupunki (2%). Jäseniä on myös Turun Satama Oy:ssä, TVT 

Asunnot Oy:ssä, Turun Vesihuolto Oy:ssä ja Turku Science Park Oy:ssä. Näiden lisäksi 2,5% jäsenistä 

työskentelee Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä tai yhdistyksissä. 

Noin 8%:lla jäsenistä työnantaja on joku muu kuin kaupunki tai kaupungin osittain omistama yritys. 

 

Tulevaa maakuntauudistusta ajatellen vähintään 43% Turun kaupungin palveluksessa olevista jytyläisistä 

vaihtaa työnantajaa. Siis kaikki hyvinvointitoimialalla ja pelastuslaitoksella työskentelevät. Tämä luo 

varmasti uutta haastetta edunvalvontaan ja yhdistyksen toimintaan. 

Jytyläisten ammattinimikekirjo on hyvin vaihteleva Turun kaupungilla. Eri nimikkeitä oli 135 kpl vuonna 

2017. Yleisimmät nimikkeet olivat lastenhoitaja, toimistosihteeri, ohjaaja, kodinhoitaja, koulusihteeri, 

kanslisti, lähihoitaja ja koulunkäynninohjaaja. 

Talouden pohjana jäsenmaksut 
Yhdistys on aina ollut vakavarainen yhdistys, jolla on ollut aikoinaan varaa lainata jopa liitolle. Edelleen 

yhdistys pystyy maksamaan palkkaa osa-aikaiselle toimistonhoitajalle. Jäsenmaksu on pääasiallinen 

tulonlähde yhdistykselle. Jäsenmaksu koostuu yhdistyksen osuudesta ja liiton osuudesta. Yhdistys on 

Hyvinvointitoimiala
42 %

Kaupunkiympäristötoimiala
5 %

Konsernihallinto ja 
palvelukeskukset

21 %

Sivistystoimiala
26 %

Vapaa-aikatoimiala
5 %

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
1 %

JYTYLÄISET TURUN KAUPUNGILLA VUODEN 2018 
ORGANISAATION MUKAAN
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päättänyt syyskokouksessaan oman osuutensa suuruudesta. Vuodesta 2018 eteenpäin on siirrytty 

yhtenäiseen jäsenmaksuun Jyty-yhdistysten kesken ja jäsenmaksun suuruudesta päättää liittovaltuusto. 

 

Kokonaisjäsenmaksun vaihteluväli on ollut 1,19 - 1,5 % palkasta. On huomioitava, että liiton osuuteen 

kuuluu myös työttömyyskassan jäsenmaksu, joka on myös vaihdellut. 

1990-luvulla kokonaisjäsenmaksu on ollut kaikkein suurin. Vuosina 1994-1995 1,76% palkasta, vuonna 1996 

1,6% palkasta ja 1996-1999 1,5%. Jäsenmaksua laskettiin aina vuoteen 2005 asti. Tällöin liitto korotti omaa 

osuuttaan ja yhdistys laski omaansa, jotta jäsenen kokonaisjäsenmaksu ei nousisi. Tämän jälkeen yhdistys 

joutui hiukan nostamaan omaa jäsenmaksuosuuttaan, joka on pysynyt 21,5-21,8% välillä 

kokonaisjäsenmaksusta. Vuonna 2018 yhdistyksen osuus on hiukan alle 20 %. 

Jäsenmaksuprosentti on otettu aikaisemmin vain varsinaisesta palkasta, ei esim. ilta- ja viikonloppulisistä. 

Liitto yritti jo vuonna 2008 muuttaa jäsenmaksuperustetta varsinaisesta palkasta ennakonpidätyksen 

alaiseksi palkaksi. Esitys ei kuitenkaan mennyt läpi liittovaltuustossa kuin vasta vuodelle 2013. Tällöin myös 

alennettiin jäsenmaksuprosenttia. 

Yhdistyksellä on myös vapaajäseniä, jotka on vapautettu jäsenmaksusta. Vuoden 2004 loppuun mennessä 

pystyi vielä hakemaan vapaajäsenyyttä, jonka sai, jos oli maksanut 30 vuotta ay-jäsenmaksua ja siitä 

vähintään 15 vuotta KVL:n jäsenmaksua. Liitto opasti yhdistyksiä, että jäsenen tulee anoa vapaajäsenyyttä 

yhdistyksen hallitukselta viimeistään tammikuussa 2005. Tämän jälkeen ei enää myönnetty 

vapaajäsenyyttä. Nykyään yhdistys muistaa 30 vuotta jäsenenä ollutta kukkalahjakortilla, aikaisemmin 

yhdistyksen standaardilla tai/ja historiikilla.  

Lisäksi yhdistyksellä on euromääräinen jäsenmaksu, niille henkilöille, jotka eivät saa palkkaa esim. 

äitiysvapaan, hoitovapaan, virkavapaan, opiskelun tai määräaikaisen työkyvyttömyyden takia. Hallituksessa 

käytiin läpi henkilöt, joilla on euro-/markkamääräinen jäsenmaksu. Vuoteen 2001 saakka hallituksen kirjaus 

asiassa kuului ”myönnettiin seuraavat lepäävän jäsenen oikeudet”. Euro-/markkamääräinen jäsenmaksu on 

pysynyt koko ajan 30 markassa eli 5 eurossa/kk. 

Kannatusjäsenet ovat eläkkeelle siirtyneitä yhdistyksen jäseniä, jotka haluavat tukea ja osallistua 

yhdistyksen toimintaan. Kannatusjäsenmaksu on ollut vuosina 1994-2004 130 mk/22 euroa, vuosina 2005-
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2008 10 euroa. Vuoden 2004 syyskokouksessa selvennettiin, että kannatusjäsenmaksua peritään kaikilta 

eläkeläisjäseniltä, myös vapaajäsenyyden saavuttaneilta. Vuonna 2009 kannatusjäsenmaksu nostettiin 15 

euroon ja vuonna 2013 taas laskettiin 12 euroon. Vuonna 2018 yhdistys nosti kannatusjäsenmaksun 

suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin, koska liittovaltuusto suositteli kannatusjäsenmaksuksi samaa kuin 

opiskelijajäsenmaksu, eli 36 euroa.  

Vuonna 2017 yhdistys siirtyi ns. liittoperintään. Tätä ennen jäsenmaksut olivat tulleet yhdistykselle, joka 

tilitti liiton osuuden eteenpäin. Nyt se tapahtuu toisin päin, eli jäsenmaksut menevät suoraan liitolle, joka 

siirtää yhdistyksen osuuden yhdistyksen tilille. 

Turun kaupunki on tukenut vuosittain yhdistystämme, niin kuin muitakin ammattiyhdistyksiä, raha-

avustuksella, joka on tarkoitettu kattamaan osan luottamusmiestoiminnasta aiheutuvia kuluista sekä 

virkistystoimintaan, aikaisemmin puhuttiin kesäkotitoiminnasta. Lisäksi nykyisen työ- ja 

virkaehtosopimuksen mukaan työnantajan tulee hankkia luottamusmiehelle tarvittavat työvälineet.   

Tekniikan kehittyessä on aika ajoin jouduttu määrittelemään mitkä ovat luottamusmiehen tarvitsemat 

työvälineet. Vuonna 1997 kaupunki päätti hankkia pääluottamusmiehille kännykät.  Kaupunki ei kuitenkaan 

maksanut puhelimesta aiheutuneita kuluja. Yhdistys päätti maksaa puhelinmaksut ja pääluottamusmies 

maksoi omien puheluidensa katteeksi 25 markkaa/kk ja heinäkuulta puhelut erittelyn mukaan. Tällä 

hetkellä kaupunki maksaa myös puhelinkulut. Vuonna 2004 päätettiin, että pääluottamusmiehen 

pöytäpuhelin vaihdetaan kaupungin sisäiseksi puhelimeksi ja vanha liittymä irtisanotaan. Yhdistyksemme 

toimistolla olevan pääluottamusmiehen pöytäpuhelimen kaupunki otti pois samaan aikaan kuin muissakin 

kaupungin työpisteissä luovuttiin pöytäpuhelimista.  

Myös yhdistyksen toimistoon on 25 vuoden aikana monenlaista tekniikkaa hankittu: puhelin kuulokkeilla ja 

kirjanpito-ohjelma, virustorjuntaohjelma, internet-yhteys. Vuonna 2009 hallituksessa jopa keskusteltiin 

kannettavien tietokoneiden hankkimisesta hallituksen jäsenille. Ensimmäisen kannettavan yhdistys hankki 

kuitenkin vasta vuonna 2017 ja vain yhdistyksen sihteerille. 

Virkistystä ja yhteenkuuluvuutta 
Jo yhdistyksen syntyvaiheessa yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin ”aikaansaada suurempaa vireyttä 

kunnallisella työalalla ja virkistää vastuun- ja yhteisyydentunnetta Turun kunnallisen virkamieskunnan 

keskuudessa”. Yhdistys on kautta aikojen järjestänyt jäsenilleen virkistystä eri muodoissa. 

Naisvaltaista jäsenistöä on osallistunut Naisten Kuntovitonen-urheilutapahtumaan ja Osaava nainen -

messuille. Yhdistys on tukenut jäseniään joko hankkimalla lippuja tai jakamalla osallistujille esim. liiton 

lippiksen tai t-paidan. 

Juhlia pitkin vuosikymmeniä 
75-vuotias yhdistys juhli juhlakokouksessa marraskuussa vuonna 1993 Ravintola Alabaman auditoriossa. 

Tapahtuman avasi yhdistyksemme puheenjohtaja Raija Joutsia. Juhlapuheen piti liiton puheenjohtaja 

Katriina Perkka-Jortikka. Tilaisuudessa julkistettiin yhdistyksen historiikki ja jaettiin ansiomerkkejä. Turun 

työväenyhdistyksen soittokunta vastasi musiikkitarjonnasta ja kokouksen jälkeen tarjolla oli coctail-buffet. 

Historiikkia sai ostaa myöhemmin 40 mk hintaan. 



15 
 

Huomionosoituksia saaneet yhdistyksen aktiivit 

        

Yhdistyksen puheenjohtaja Raija Joutsia ja liiton puheenjohtaja Katriina Perkka Jortikka. Toisessa kuvassa 

yhdistyksen puheenjohtaja kiittää historiikin tekijää Eero Auvista. 

80-vuotisjuhlat vuonna 1998 pidettiin Päivänhovissa olkihattu ja kävelykeppi -teemalla. Moni jäsen 

seuralaisineen olikin käyttänyt mielikuvitustaan asukokonaisuudessaan. Juhlapuheen piti liiton 

puheenjohtaja Katriina Perkka-Jortikka ja Laulavat mestarit esittivät kuorolaulua. Vuosisadan alun 



16 
 

pitopöydän nauttimisen jälkeen Hannu Hänninen ja Kari Koivun orkesteri vastasivat tanssimusiikista. 

       

Kaupungin tervehdystä henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuomiselta ja apulaiskaupunginjohtaja Timo Kvistiltä 

ovat vastaanottamassa varapuheenjohtaja Lauri Koivula, puheenjohtaja Kirsti Kari ja pääluottamusmies 

Maija-Liisa Jernström. Juhlapuheen piti liiton puheenjohtaja Katriina Perkka-Jortikka. 

 

  

Saadut lahjarahat 

lahjoitettiin edelleen 

Vuorelan erityiskoululle. 

Lahjoitusta 

vastaanottamassa rehtori 

Hannele Mustonen. 
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85-vuotias yhdistys juhli juhlakokouksella illallisineen 

marraskuussa 2003 Ravintola Alabamassa. Juhlapuheen 

kokouksessa piti liiton puheenjohtaja Markku Jalonen ja 

musiikista vastasi VPK:n puhallinorkesteri. 

 

Liiton puheenjohtaja Markku Jalonen ja yhdistyksen hallituksen 

jäsen Lauri Koivula 85-vuotisjuhlissa.  
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90-vuotisjuhlat vuonna 

2008 pidettiin 

Päivänhovissa kesäkuun 

alussa nauttien 

merellisestä 

pitopöydästä. Liiton 

puheenjohtaja Merja 

Ailus piti juhlapuheen. 

Erikoisansiomerkki 

annettiin 

pääluottamusmies Anja 

Mantereelle ja 

ansiomerkin sai 28 

aktiivista jäsentä. Turku-

seuran murreosasto 

esiintyi ja lopuksi 

tanssittiin Hupilupa-

orkesterin tahdissa. 

 

Liiton puheenjohtaja Merja Ailus ja Päivi Vahtera juhlatunnelmissa. 

Puheenjohtajisto 90-v juhlissa Päivänhovissa, Tiina Kortekuru, Raija Joutsia, Lauri Koivula, Hilkka Kulju, Kirsti 

Kari. 
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95-vuotisjuhlat pidettiin Turun kaupungintalolla vuonna 2013. Useamman puhujan joukossa oli myös 

aikaisemmin pääluottamusmiehenä toiminut Anja Mantere.  

   

Musiikki ja hyvä ruoka kuuluvat jytyläiseen juhlintaan. Musiikista vastasi tällä kertaa Aninkaisten 

rytmiorkesteri (kuvaaja Sirpa Nypelö) 

             

Liiton tervehdyksen tapahtumaan toi Lounais-Suomen aluehallituksen puheenjohtaja Päivi Alho Porista ja 

Turun kaupungin tervehdyksen väistyvä henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen ja uusi henkilöstöjohtaja 

Sinikka Valtonen. ( kuvaaja Sirpa Nypelö) 
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Kunniamerkin saajat yhteispotretissa: Juhlan alussa oli vielä pientä jännityksen poikasta havaittavissa 

pääluottamusmies Tapsa Ruususen, yhdistyksen puheenjohtajan Sari Kaarttisen, yhdistyksemme 

virkistystoimikunnan puheenjohtajan Marja Koiviston sekä Lounais-Suomen alueen järjestöasiamies Merja 

Kantosen kasvoilla. (kuvaaja Sirpa Nypelö) 

100-vuotisjuhlat pidetään Radisson Blun edustustiloissa Aurajoen rannalla toukokuussa. Tarjolla jälleen 

yhdistyksemme jäsenille maittava illallinen. Tällä kertaa Maailman pienimmän bilebändin musiikin 

siivittämänä sekä Runoryhmä Allien esityksestä nauttien. 

Kansainväliset suhteet 

 

Göteborgilaiset vieraat tapamaassa Turun ruotsinkielistä opetusta vuonna 1996. Keskellä Turun 

ruotsinkielisen opetustoimen johtaja Bo Rosenberg ja hänen sihteerinsä Hely Grönlund, joka toimi myös 

luottamusmiehenä. 
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Yhdistyksellä on ollut hyvin tiiviit välit Turun ystävyyskaupunki Göteborgiin ja sen virkamiesyhdistykseen. 

Sodan jälkeen 1940-luvulla Göteborgista tuli yhdistykselle monenlaista avustuspakettia, ruokaa ja vaatteita. 

Yhdistyksen jäsenet vierailivat vuorovuosin toistensa luona aina vuoteen 1998 saakka. Göteborgilaiset 

saivat myös vuokrata mökkejä Päivänhovista. Vuoden 1999 keväällä Göteborgista ilmoitettiin, että 

vastavierailu heille ei onnistu, koska läänimuutoksen takia heillä on ollut suuri jäsenkato. Näin ollen 

päätettiin, ettei toistaiseksi jatketa jäsenvierailuja Göteborgin ja Turun välillä. 

Nykyään kansainväliset ay-suhteet hoitaa liitto, joten paikallisyhdistyksen toiminnassa kansainvälisyys 

näkyy lähinnä huviretkinä naapurivaltioihin ja koulutusristeilyinä. 

Päivänhovi 
Turun kaupunginvaltuusto antoi yhdistykselle vuokralle Axel Wiklundin perikunnalta hankkimansa 

pitsihuvilan vuonna 1944. Ruissalossa osoitteessa Pikku-Pukintie 89 oleva alue nimettiin Päivänhoviksi. 

Tarkoituksena oli tarjota jäsenille kesäkotitoimintaa. Ajan saatossa alueelle rakennettiin myös pieniä 

majoitusmökkejä, joita jäsenet saivat vuokrata käyttöönsä. Kesäkotitoiminnan pyörittämistä varten 

yhdistyksellä toimi kesäkotitoimikunta, jonka vastuulla oli huvilan, mökkien ja koko alueen kunto.  

Päivänhovin toimintakausi oli yleensä toukokuulta syyskuulle. Se käynnistettiin kevättalkoilla ja se päättyi 

syksyisin jäseniltaan. Alueella olevien vuokramökkien lisäksi vuokrattavissa oli muutama 

asuntovaunupaikka. Pitsihuvilaa sai vuokrata erilaisia juhlia varten, mutta se oli myös mökkivuokralaisten 

käytössä, ns. olohuoneena ja tarvittaessa keittiönä. Lisäksi Päivänhovissa oli tarjolla maksuttomat saunat 

keskiviikkoisin ja lauantaisin. Pitsihuvilaa ja saunatupaa vuokrattiin myös ulkopuolisille, esim. kaupungin eri 

työyksiköille (mm. henkilöstökeskukselle) ja toisille ammattiyhdistyksille (TYKSin KVL:läisille ja OAJ:lle). 

Perinteisesti siellä pidettiin myös tapaaminen Turun poliittisten päättäjien tilaisuus. 

Aina ei jälleen vuokraaminen sujunut odotetusti ja esim. vuonna 2001 jouduttiin vuokrarästejä siirtämään 

ulosottoon. Usein Päivänhovin menot (henkilöstökulut, kalusto ja huolto, kiinteistövakuutus, sähkökulut, 

siivoustarvikkeet, jäätelöt, vesimaksu, puhelinkulut) olivat suuremmat kuin tuotot (mökki-, sali-, 

saunavuokrat, polkupyörien ja asuntovaunupaikkojen vuokrat, grillipuut ja kaasugrilli). Toiminta ei ollut 

rahallisesti tuottavaa, mutta henkisesti varmasti monelle jäsenelle antoisaa. 

Oman mausteensa toimintaan antoi lähettyvillä pidettävä Ruisrock sekä Tall Ships’ Races. Ohi purjehtivat 

suuret purjelaivat houkuttelivat Päivänhoviin parisen sataa ihmistä ja tarjolla oli myös lohisoppaa, kahvia ja 

pullaa. Niin yhdistyksen jäsenet kuin vieraat saivat nauttia pitsihuvilasta kauniissa Ruissalon saaressa. 

Päivänhovi oli kaunis paikka ja antoi usealle jäsenelle unohtumattomia muistoja.  

Monelle olikin kova kolaus, kun kaupunki ilmoitti vuonna 2008, että vuokrasopimus on päättymässä 

maaliskuussa 2009 ja kaupunki on nostamassa vuokraa reilusti tai mahdollisesti myymässä pois koko 

paikan. Kysymyksiä nousi ilmaan paljon: mihin hintaan kaupunki on vuokraamassa tai myymässä; mikä on 

kiinteistön maan vuokra; onko mahdollista saada kaupungin avustusta; mitä tapahtuu yhdistyksen 

omistamille mökeille; jos päädytään kiinteistön ostoon, kuinka suuria kunnossapitotoimenpiteitä tarvitaan; 

miten vesi- ja jätehuolto toimii. Yhdistyksemme taholta neuvottelijoina olivat yhdistyksemme 

puheenjohtaja Tiina Kortekuru, varapuheenjohtaja Esko Toivonen ja pääluottamusmies Anja Mantere. 

Ankaran pohdinnan jälkeen yhdistys päätti luopua Päivänhovista. 

2009 oli viimeinen kesä Päivänhovissa. Syksyllä järjestettiin irtaimiston huutokauppa. Peitto- ja 

tyynylahjoitus annettiin mm. Sillankorvalle, joka on kaupungin omistuksessa oleva päihdeongelmaisille 

tarkoitettu väliaikaismajoituspaikka. Katkerana Päivänhovin toimikunta ennusti jäsenkatoa. Sen suurempaa 

jäsenkatoa ei kuitenkaan tapahtunut. Jäsenmäärä väheni vuodesta 2009 vuoteen 2010 kymmenellä 

jäsenelle, (aikaisempana vuotena (2008-2009) 34:llä) ja seuraavana vuotena (2010-2011) seitsemällä. 
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Päivänhovista luopuminen oli raskas ratkaisu, mutta oikea. Yhdistyksemme päätehtävä on palkansaajan 

edunvalvonta. 

 

Päivänhovista tehtiin kuvakollaasi, joka annettiin muistoksi Päivänhoviaktiiveille toiminnan päättyessä. 

Virkistystoimikunta 
Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen aukeaa.  Päivänhovin tilalle toivottiin yhdistyksen järjestettävän vastaavaa 

paikkaa, jossa voisi uida ja saunoa ja mahdollisesti jäsenille olisi tarjottava taloudellista lomatukea. Uusi 

virkistystoimikunta aloitti 15.10. 2009. Toimikunnassa oli paljon uusia kasvoja. 11 jäsenestä neljä oli 

aikaisemmassa Päivänhovin toimikunnassa. Suunniteltiin Taidemuseo-käyntiä, jäsensaunaa 1.6-31.8., 

jäseniltaa Rudolfina-laivalla, koko perheen tapahtumaa, sirkusta, kokkikurssia ja eri liikuntalajeihin 

tutustumista, teatterimatkaa. Alkuvaiheessa varsinaisten jäsenten lisäksi toimikuntaa osallistui yhdistyksen 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaupungin pääluottamusmies ja varapääluottamusmies.  

Nuorista Tervaskerhoon 
Yhdistyksen eläkeläisten kerhon kokous pidettiin 29.11.1966. Kerho nimettiin Tervaskerhoksi, mm. silloisen 

kokoontumispaikan mukaan, joka oli lähellä Tervatoria. 

Vuonna 2000 Tervaskerho mainosti Turun KVL:n tiedotteessa näin: Kokoonnumme Ruusukorttelissa, joka 

kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Tällöin kahvin juonnin lomassa keskustellaan tulevan kuukauden 

ohjelmasta. Tapaamiseen ja kuukauden ohjelmaan nimetään aina kaksi vastuuhenkilöä. Erikseen laaditussa 

lehtisessä kerrotaan tarkemmin kuukauden ohjelmasta, joka yleensä koostuu kolmesta tapahtumasta: 

lounas jossakin sovitussa paikassa, tutustuminen johonkin laitokseen tai museoon sekä kahvilatapaaminen. 

Tervaskerho on vieraillut lähes kaikissa Turun kaupungin vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Teemme mm. 

kevätretken Naantaliin tutustuen nähtävyyksiin lounaan ja kahvin ohella. Syksyllä Ahvenanmaan risteily. 

Aikaisemmin olemme tehneet teatterimatkoja, mutta tällä hetkellä ikärakenteemme alkaa olla niin korkea, 
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ettemme ole saaneet tarpeeksi lähtijöitä kokoon. Toivoisimme hiljattain eläkkeelle siirtyneitä mukaan 

toimintaamme, sillä alle 7-kymppisiä ei joukostamme juuri löydy. 

 

Tervaskerhon viimeinen kokous 7.5.2008 Ruusukorttelissa. 

Tervaskerho ehti toimi 42 vuotta. Tervaskerholaisten viimeinen kerhotilaisuus pidettiin 7.5.2008 

Ruusukortteissa. Osallistujia oli 5 kpl: Sirkka Wuokko, Paula Riihiranta (toimi hallituksen jäsenenä 1971-

1983), Leena Vihervirta, Eeva Malmijärvi ja Iris Waurio. 

Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että mukaan 

houkutellaan myös nuoria, uusia jäseniä. Yhdistys onkin nimennyt 

nuoriso- ja opiskelijavastaavia, jotka ovat järjestäneet mm. 

elokuvailtoja ja osallistuneet mahdollisuuksien mukaan erilaisiin 

opiskelijatapahtumiin. Lisäksi on järjestetty sadonkorjuujuhlia, joiden 

ohjelma on painottunut lapsille. Näin huomioitu nuoret perheelliset 

jäsenet. 
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Yhdistyksen toimihenkilöt 1994-2018 
Listauksiin on laitettu samalla henkilölle alkava tieto aikaisemmasta historiikista, jos henkilö on toiminut 

samassa tehtävässä jo ennen vuotta 1994.  

Puheenjohtajat 
Osastosihteeri   Raija Joutsia  1992-1994 

Osastosihteeri   Kirsti Kari  1995-2003 

Toimistosihteeri   Tiina Kortekuru 2004-2012 

Etuuskäsittelijä  Sari Kaarttinen 2013 

HR-assistentti   Sirpa Nypelö  2014-2017 

Järjestelmäkoordinaattori  Sari Kaarttinen 2018- 

Varapuheenjohtajat 
Osastosihteeri   Kirsti Kari  1992-1994 

Lastenkodinjohtaja  Lauri Koivula  1995-2006 

Hankitsija   Esko Toivonen  2007-2010 

Toimistovirkailija  Maiju Sinisalo  2011 

Etuuskäsittelijä  Sari Kaarttinen 2012, 2014 

HR-assistentti   Sirpa Nypelö  2013 

Kotihoidon palveluesimies  Outi Virtanen  2015- 

Sihteerit 
Palkanlaskija   Sari Heinonen  1993-2000 

Jyty Turun toimistonhoitaja  Mirja Hasko  2001-2017 

Sovellusneuvoja  Nanna Dragneva 2018 

Rahastonhoitajat 
Kanslisti   Ritva Virala  1994-1997 

Turun KVL:n toimistonhoitaja  Pirkko Sarén  1998-1999 

Turun KVL:n toimistonhoitaja  Mirja Hasko  2000- 

Varsinaiset tilintarkastajat 
Laskentatarkkaaja/Taloustarkastaja Timo Kangas  1988-1999 

Pääkassanhoitaja  Tuula Haarala  1992-1995 

Kirjanpitäjä   Terttu Puisto  1996-2009 

Kirjanpitopäällikkö  Sirpa Lehtonen 2000-2002 (vara 1999) 

   Marjo Ekman  2003-2005 

   Kristiina Mattila 2006 

   Leila Grönros  2007  

   Elina Rostedt  2008-2010 

Vuoden 2009 syyskokouksessa hyväksyttiin uudet mallisäännöt yhdistyksen käyttöön. Sääntöjen mukaan ei 

tarvittu kuin yksi tilintarkastaja ja hänelle vara. Näin ollen vuonna 2010 toimi vain yksi tilintarkastaja ja 

varalle oli valittu Heli Luhta. 

Vuonna 2011 uudistui yhdistyslaki, jonka mukaan yhdistyksen tulee valita tilintarkastajaksi ja 

varatilintarkastajaksi KHT- tai HTM- tilintarkastaja tai KHT- tai HTM- yhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan 

tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Vuodesta 

2011 alkaen tilintarkastajana on toiminut HTM Tilintarkastusyhteisö Audit Control Oy. 
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Jyty Turun hallituksen jäsenet ja varajäsenet  
(aakkosjärjestyksessä sukunimi & etunimi, ammattinimike, vuodet) 

Armio Soile  toimistosihteeri 1986-1990, vara: 1991-1996 

Dragneva Nanna sovellusneuvoja 2015-2018 

Eklund Timo  ostaja  1994-1999 ,2012-2018 vara: 2000-2011 

Elo Pertti  suunnitteluinsinööri 1978-1987, vara: 1989-1995 

Grönroos Anne johdon sihteeri vara: 2016-2018 

Harinen Marketta kotipalveluohjaaja 1984-1993, vara: 1994-1996 

Heinonen Sari  henkilöstöasiainhoitaja 1992-2008,2017-2019,vara:2009-11,2013-2015 

Helle Maarit  rahoitussihteeri vara: 2009-2017 

Hellman Jaana  linja-autonkuljettaja vara:2012-2017 

Huhtala (Juhola) Kaija kanslisti  vara: 1996-2004 

Huhtala Seija  toimistonhoitaja 1993-2004 

Iljin Marco  tietohuoltosuunnittelija 2005-2007 

Järvinen Jaana  järjestelmäasiantuntija 2003-2017 

Kaarttinen Sari etuuskäsittelijä 2007-2012, vara: 2017 

Kajanto Elina  järjestelmäasiantuntija vara: 2011-2013, 2018- 

Kari Kirsti  osastosihteeri  1995,1996 

Kiveinen Markus pienryhmäkodin johtaja vara: 2007-2009 

Kiuru Birgitta  sosiaaliohjaaja 1995-2012 

Koivisto Marja  kodinhoitaja  vara 1993 

Koivula Lauri  lastenkodinjohtaja 1993-2006 

Kortekuru Tiina toimistonhoitaja 2000-2003, vara: 1997-1999 

Koski Tiina  hankesuunnittelija 1993-1994 

Lappalainen Leena kartoittaja  vara: 1996-2006, 2007 

Leandersson Anne-Maija kanslisti  vara:1993-1999 

Lehtilä Jaana  järjestelmäkoordinaattori 2017-2019 

Leino Anita  palvelusihteeri vara 2017-2019 

Mantere Anja  palkanlaskija  1995-2006, vara:1994 

Marjamäki Taru koulusihteeri  vara: 2012-2014 

Marttila Leena kanslisti  2011-2013, vara 2005-2010 

Marttila (Varjonen) Mervi  kanslisti/lainasihteeri vara: 1997-2005 

Maunu Elina  hallinto- ja taloussihteeri 1993-2002 

Mäki Harri  linja-autonkuljettaja vara: 30.3.2010-2017 

Mäkinen Marita kirjaaja  vara: 1994-1996 

Nypelö Sirpa  HR-assistentti  2012-2013 

Oikarinen Päivi asiakaspalveluohjaaja 2017-2018, vara: 2016 

Oksanen Jutta  kotipalveluohjaaja  vara 1995-2000 

Paalijärvi Maija etuuskäsittelijä vara: 1995-2012 

Paju Sari  lähihoitaja  vara: 2013-2015 

Pietilä Timo  lastenkodinjohtaja 1999, 2007-2015 vara: 2000-2006 

Poikela Mikko  it-suunnittelija vara: 2017-2019 

Ramstedt Anita toimistonhoitaja vara: 2006-2008 

Roivas Marjo  kanslisti  vara 1994-1995, 2008-2010 

Suutari (Mattila) Arja talouspalvelusihteeri vara: 2008-2013, 2017-2019 

Ruusunen Tapsa ATK-suunnittelija 1996-2013 

Sahlström Kaarina kanslisti  vara 1993-1995 
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Sinisalo Maiju  henkilöstösuunnittelija  2009-2011, 2013-2018 vara: 1997-2008 

Suomela Ruut  kanslisti  vara 2013-2018 

Takkinen Päivi  perheohjaaja  2016 

Tanninen Tuula avopalveluohjaaja vara: 2001-, 2005-2012 

Toivonen Esko  hankitsija  2004-2011 

Ulmanen Marja palkanlaskija  vara 1993-1994 

Varho Hilkka  pääkäyttäjä  2008-2013, vara: 1996-2007 

Virala Ritva  kanslisti   1993-2010, vara: 2011-2013 

Virtanen Outi  kotihoidon palveluesimies 2013-2018 

Virtanen Tuula kanslisti  1993-1995 

 

Pääluottamusmiehet 1994-2018 
25 vuoden aikana on kaupunki yhtiöittänyt palveluitaan runsaasti. Erillisissä yhtiöissä toimivat omat 

pääluottamusmiehet. 

Turun kaupunki 
Ohjaaja    Maija-Liisa Jernström 1994-2002 

Palkanlaskija    Anja Mantere  2003-2008 

Atk-suunnittelija  Tapsa Ruusunen 2009-2013 

Järjestelmäasiantuntija   Elina Kajanto  1.8.2013-2018 

Arkea Oy, vuodesta 2012 
(käyttänyt myös nimeä Turun seudun kiinteistöpalvelut Oy) 

Sinisalo Maiju   2012-2018 

Kunnan Taitoa Oy, vuodesta 2014 
Suutari (ent. Mattila) Arja  varaluottamusmies: 2015-2018 

varsinaiset luottamusmiehet toisista Jyty yhdistyksistä 

Oy Turku Energia, vuodesta 1995 
Haarala Tuula   1994-1996 

Krannila Riitta   vara: 1995-2002 

Hämäläinen Maija  1997-2002 

Raision kaupunki 
Luhta Heli   1.12.2011-31.7.2013 

Korhonen Merja  1.8.2013-2018 

Turun Ammattikorkeakoulu Oy, vuodesta 2014 
(Mukana ollut välillä myös Turun Ammatti-Instituutti) 

Ruusunen Tapsa  1999-2013  

Solin Tarja   vara: 1999-2006 

Haataja Anneli  vara: 2007-2008 

Leivo Heli   2014-2018 

Nypelö Sirpa   vara: 2014-2018 
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Turun Kaupunkiliikenne Oy, vuodesta 2010 
(Aikaisemmin liikennelaitos ja joukkoliikenne) 

Pinomäki Mauri  1994 

Kanerva Tarja   1995-1998; vara: 14.3.1994 alk. 

Markkanen Kimmo  1999-2004 

Lehtonen Eero  vara: 1999-30.4.2000 asti  

Laitila Maritta   vara: 1995-1998, 1.5.2000 alk.-2008 

(Sinisalo Maiju  2005-2008) 

Hellman Jaana   2010-2018  

Mäki Harri   vara: 2010-2018  

Turun Puhelin Oy, vuodesta 1997 
(Aikaisemmin Telelaitos) 

Virtanen Anneli  1994, vara: 1995-1998 

Sario Anna-Maija  1995-1998, vara: 1994 

Turun Satama Oy, vuodesta 2013 
(Aikaisemmin Turun satama, Turun satamaliikelaitos) 

Eklund Timo   1994-2000, 2002-2018, vara: 2001 

Eivola Terttu   vara: 1994 

Toivonen Esko   vara: 1995-2000 

Arffman Anne   2001 

Luhta (ent. Lehtinen) Heli  vara: 2003-21.3.2010 

Kaijansalo Heli   vara: 2013-2016 

Turun Vesihuolto Oy, vuodesta 2017 
(Aikaisemmin Turun Vesiliikelaitos/Turun vesilaitos/Turun vesi- ja viemärilaitos) 

Haarala Tuula   1994 (myös Energialaitos)  

Varho Hilkka   1995-1998, vara: 1994, 1999-2008 

Ruokonen Teija  vara: 1995-1998 

vuosina 1999-2016 kaupungin ympäristö- ja kiinteistötoimialan luottamusmiehellä 

Ketonen Maarit  2017-2018 

TVT Asunnot Oy, vuodesta 1994 
(Aikaisemmin Turun Vuokratalot Oy – Kiinteistö Oy Lehtolaakso) 

Toivonniemi Minna  1995-2002  

Leino Merja   2003-2012, vara: 2001-2002 

Virtanen Anne   2013-2018  

Laine Annika   vara: 2013-2016 

Saarinen Heli   vara: 2017-2018 

Varsinais-Suomen liitto 
Nyström Keijo   1995 

Karttunen Marjatta/Marja  vara: 1995-1996 

Heinonen (ent. Kenakkala) Irma 1996-30.9.2006 

Kaukonen Tuula  1.10.2006-2008, vara: 1997-2006 

Karlström Leena  1.11.2009-2013, vara: 1.10.2006-2008 
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Turun kaupungin luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet 1994-2018 
Turun kaupungilla on Jytystä useampi luottamusmies pääluottamusmiehen lisäksi. 25 vuoden 

aikana on kaupunki ehtinyt yhdistää hallintokuntia/toimialoja ja nimetä yksiköitä uusilla nimillä. 

Organisaatiouudistukset loivat oman haasteensa alla olevan luettelon tekoon. Luottamusmies on 

merkitty koko kaudelle, vaikka hän olisi ollut äitiys-/vanhempainvapaalla. Koska 

varaluottamusmiehet toimivat eri yksiköissä kuin luottamusmiehet, he hoitavat samoja tehtäviä 

kuin varsinaisetkin luottamusmiehet. 

Turun konsernihallinto ja palvelukeskukset 
Aikaisemmin keskushallinto/keskusvirasto, revisiotoimisto ja pysäköinninvalvonta. Luottamusmiehiä on yksi 

kaudessa. 

Maunu Elina   1994-2004, vara: 2005-2012 

Mäkinen Marita  vara: 1994-2004 

Ramstedt Anita  2005-2008 

Järvinen Jaana   2009-2012, vara: 2013 

Marttila Mervi   2013-2016 

Mantere Tuula-Marja  vara: 2014-2016 

Dragneva Nanna  2017-2018 

Grannas Jan   vara: 2017-2018 

Turun kaupunkiympäristötoimiala ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Aikaisemmin mm. kiinteistötoimiala, ympäristötoimiala, Turun vesiliikelaitos, Varsinais-Suomen 

aluepelastuslaitos/kiinteistö- ja rakennustoimi, pelastustoimi, vesilaitos/rakennusvirasto ja 

kiinteistövirasto, palolaitos; mukana myös jätelaitos ja ajoittain pysäköinninvalvonta. Aluksi 

luottamusmiehiä on ollut kolme kaudessa, vuodesta 1999 alkaen kaksi ja vuodesta 2009 alkaen 

luottamusmiehiä on yksi kaudessa. 

Tamminen Marjatta  1994-2008 (kiinteistövirasto: mm.  kansliaosasto) 

Kortekuru Tiina  1994 (hallinto-osasto) 

Toivonen Esko   1994 (talo-osasto) 

Moilanen Tea   vara: 1994 

Mattila (nyk. Suutari) Arja  1995-1998 (hallinto-osasto), vara: 1994, 1999-2006 

Sinisalo Maiju   1995-2011 (jätelaitos 2007-2008)  

Kumpulainen (ent. Katajainen) Ritva vara: 1995-1998 

Kauma Kaisa   vara: 1995-1998  

Koskentaka Liisa  vara: 1995-1998 

Kottonen Soile  vara: 2007-2012 

Dragneva Johanna  2012 

Rasimus Katja   2013-2018 

Loponen Tuula  vara: 2013-2018 

Turun hyvinvointitoimiala 
Aikaisemmin erikseen sosiaalitoimi ja terveystoimi/terveydenhuolto. Luottamusmiehiä kolme kaudessa, 

vuosina 1999-2012 luottamusmiehiä on ollut neljä kaudessa. Erilaisten toimistotyöntekijöiden lisäksi 

luottamusmiehiä mm. lastenkodeista ja vanhuspalveluista. 

Surakka Hilkka   1994-2002 

Mantere Anja   1994-2002 
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Ajalin Kirsi-Marja  vara: 1994 

Suomela Ruut   1994-1996, 2005-2006, vara: 1997-2004, 2017-2018 

Tanninen Tuula  1997-2004, vara: 2005-2006 

Lehtonen Leena  1999-2012 

Koski Pauli   vara: 1999 

Koponen Kirsi   vara: 1.1.2001-30.11.2001 

Laine Sirpa   vara: 1.12.2001-2012 

Vetriö-Lindholm Terhi  2003-2012, vara: 1994-2002 

Marttila Leena  2003-2016, vara: 1995-2002 

Virala Ritva   vara: 2003-2012 

Vuorinen Virpi   2007-2008, 2013, vara: 2009-2012 

Kiuru Birgitta   vara: 2007-2012 

Huhtanen Irmeli  2009-2012, vara: 2003-2008 

Vuorinen Virpi   2013-2016, vara 2009-2012 

Kaarttinen Sari  2013-2018 

Kapanen Katri   vara: 2013-2016 

Koivisto Marja   2014-2018, vara: 1994-1996, 2013-2016 

Takkinen Päivi   vara: 2014-2016 

Järvinen Leila   vara: 2015-2018 

Paukku Jaana   2017-2018 

Ahlroos Tiina   vara: 2017-2018 

Turun sivistystoimiala 
Aikaisemmin koulutoimi/opetustoimi, johon siirrettiin mm. varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus. 

Vuodesta 2013 lähtien kaksi luottamusmiestä. Kaikki luottamusmiehet ovat toimistotyöntekijöitä joko 

hallinnosta tai kouluilta. 

Huhtala Seija  1994, 2001-2004 

Grönlund Hely  1995-2000 

Roivas Marjo  2005-2006, vara: 1994-2004 

Kaskinen Tiina  2007-2008  

Karilainen Päivi 2009-11.9.2011  

Kajanto Elina  12.9.2011-1.8.2013, vara: 2005-11.9.2011  

Paukku Jaana  1.8.2013-2014, vara: 2012-31.7.2013  

Nurmi Jaana  vara: 2013-2016  

Suomela Katja  1.11.2013-2016 vara: 2013-31.10.2013, 2017-2018  

Aali Tuula  23.5.2014-2016, vara: 2013-22.5.2014, 2017-2018 

Grönroos Anne 2017-2018 

Perämäki Kaisa 2017-2018 

Turun vapaa-aikatoimiala 
Aikaisemmin nuoriso-, liikunta-, kulttuuritoimi, mukana myös kuluttajaneuvonta. Yksi luottamusmies 

kaudessa. 

Aho Leena  1994-2012 

Santamäki Sinikka vara: 1994-1998 

Eronen (ent. Stowe) Mari vara: 1999-2002 

Lehtinen Pirjo  vara: 2003-2004, 2009-2016 

Heikkilä Riitta  vara: 1.1.2005-30.4.2005 
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Laaksonen Taina vara: 1.5.2005-2008 

Oikarinen Päivi 2013-2018 

 

Lähteet 
Auvinen Eero: Turun Kunnallisvirkailijat ry – Åbo Kommunala Befattningshavare rf 1918-1993, 75-

vuotishistoriikki. Painettu 1993 Turun kaupungin painatuskeskuksessa 

Yhdistyksen hallituksen, työvaliokunnan, vuosikokousten pöytäkirjat ja toimintakertomukset. 

Yhdistyksen julkaisema Turun KVL-tiedote, nykyään nimeltään Jyty-uutisia Turun seudulta. 

Haastattelut mm.: Anja Mantere, Inkeri Huhtanen, Merja Kantonen, Mirja Hasko 
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