
-Vaikka yhdistyksissa 
on ennenkin hoidettu 
asioita ammattitaitoisesti, 
on yhdistystoimijoiden 
osaaminen jatkossa viela 
merkityksellisempaa. On 
todennakoista, etta pai-
kallinen sopiminen li-
saantyy, vaikka raameis-
ta sovittaisiinkin valta-
kunnallisesti, puhui 
Kunta-alan ammattiliitto 
KTV:n Tyoelaman ke-
hittamisosaston osasto
paallikko Taina Tuomi 
Ilomantsissa lauantaina. 

Armas Harkonen 

Kunta-alan ammattiliiton Ilo-
mantsin Kunnallisten KTV ry. 
338 juhli viime lauantaina 40-
vuotista taivaltaan. Juhlallisuu-
det jarjestettiin veden aarella ja 
luonnon helmassa sijaitsevalla 
Putkelan Eramajalla, joten juh-
lailmeesta jaivat puuttumaan 
frakit, smokit ja iltapukuloisto. 
Ohjelmassa esiintyi juhlapuhu-
jan lisaksi muun muassa Moh-
kon lahja teatteritaiteelle elikka 
kylapaallikko Jorma Karkkainen 
seka tuupovaaralainen kuokka-
vieraskoomikko Pirkko Kuos-
manen. Lisaksi yhdistyksen hal-
lituksen edustajat esittelivat po-
rukan ammattialoja pantomii-
min keinoin. Ja niin kuin vanho-
jen aikojen iltamaperinteeseen 
kuuluu: lopuksi oli puolitoista 
tuntia rytmista liikehdintaa Tap-
san ja Ramin tahdissa. 

-Ilomantsin yhdistys on pe-
rustettu 20.10.1963 ja perusta-
vassa kokouksessa oli 18 jasen-
ta. Talla hetkella jasenia on noin 
450, kertoi yhdistyksen puheen-
johtaja Maire Purmonen ter-
vehdyspuheessaan. 

Puheenjohtaja ja sihteeri Pek-
ka Korhonen kertovat, etta 
yhdistykseen kuuluu muun mu
assa perhepaivahoitajia, laitosa-
pulaisia, koulujen keittiohenki-
lostoa, kotipalvelun henkilostoa, 
teknisen puolen tunti- ja kuu-
kausipalkkalaisia, maatalouslo-
mittajia ja koulunkayntiavusta-
jia. 

-Asioita siirtyy koko ajan 
entista enemman paikalliselle 
tasolle, joten yhdistyksen tar-
keimpiin tehtaviin kuuluu edun-
valvonta ja paikallisneuvottelu-
jen kayminen. Jarjestamme 
myos vapaa-ajan virkistystoi-
mintaa. Yhteytta pidamme 
muun muassa Enon ja Kontio-
lahden yhdistysten kanssa pilk-
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kikisojen ja kyykkaottelun mer-
keissa. Lisaksi keskitalven vir-
kistystapahtumiin kuuluu pikku-
joulu tai Nuutinpaivan illanviet-
to, kertoo Maire Purmonen. 

Tuupovaaran yhdistyksen 
kanssa on hynttyyt lyoty yhteen 
jo viisi vuotta sitten. Yhteistyota 
tarvitaan myos silloin, kun pai-
kallistasolta halutaan saada hen-
kiloita valtakunnallisiin ympy-
roihin. 

-Koen ammattiyhdistystoi-
minnan tarpeelliseksi. Olen jo 
toisessa polvessa hoitamassa 
naita asioita ja voin sanoa, etta 
edeltajillamme se suurin taistelu 
on ollut. Asiat ovat erilaisia 
nykyisin, ja neuvotteluja kay-
daan hyviissa seka luottamuk-
sellisessa ilmapiirissa, toteaa 
Pekka Korhonen. 

Asioihin vaikutettava 
varhaisessa vaiheessa 
Juhlapuhujan mielesta paikalli-
nen edunvalvonta tulee kaipaa-
maan uusia muotoja seutukunta-
toiminnan lisaantyessa. Han to-
tesi, etta ammattiliiton voima 
tulee esiin vain silloin, kun sen 
jasenet ovat valmiita laittamaan 
itsensa likoon tarkean asian 
puolesta. 

-Koska ay-toiminnassa on 
osaltaan kyse vapaaehtoistoi-
minnasta, pitaa ammattiliiton 
tavoitteissa tai toiminnassa olla 
jotain sellaista kipinaa, mika 
sytyttaa toimimisen halun jokai-
sessa jasenessa. Taman tulen 
sytyttaminen on ennen kaikkea 
yhdistyksen tehtava, puhui Tuo
mi. 

Tuomen mukaan entista kes-
keisemmaksi toimeksi paikalli-
sessa edunvalvonnassa nousee 
yhdistyksen herkkyys ermakoida 
omassa kunnassa tapahtuvia 
muutoksia. Paikallisella tasolla 
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on parhaimmat mahdollisuudet 
seurata, millaiset tuulet kunnan 
poliittisessa elamassa kulloinkin 
puhaltavat, minkalaisia strategi-
apapereita kunnassa valmistel-
laan - koskivatpa ne sitten 
kunnan palvelulinjauksia, hen-
kilostohnjauksia tai vaikka van-
huspoliittisia linjauksia. 

-Vaikuttaminen saattaa olla 
liian myohaista silloin, kun 
paatokset on jo tehty. Sen 
vuoksi luottamukselliset suhteet 
niin kunnallisten poliittisten 
paattajien kuin paikallisen kun-
tatyonantajan kanssa ovat hyvin 
tarkeita, totesi osastopaallikko 
Taina Tuomi. 

Nuoria kaivataan 
toimintaan 

Juhlapuhujan mielesta aatteen 
palo ohjaa tana paivana harvem-
min hakemaan ay-jasenyytta. 
Jarjestaytymisaste on Suomessa 
edelleen korkea, vaikka uusia 
nuoria jasenia nakyy yhdistyk
sissa entista harvemmin. Kun 
viela 1980-luvun puolivalissa 
kolmasosa KTV:n jasenista oli 
alle 35-vuotiaita, niin viimeisen, 
vuoden 2000 jasentutkimuksen 
mukaan heidan osuutensa oli 
enaa viidesosa. 

-Huoli uusista jasenista on 
nykyaan viela suurempi, koska 
meilla alkaa olla pula yhdistys
ten toimihenkiloista. Suurten 
ikaluokkien siirtyminen elak-
keelle nakyy kuntien tavoin 
myos KTVrlaisissa yhdistyksis
sa. Yhdistysten toimihenkiloi-
den keski-ika on talla hetkella 
viidenkymmenen vuoden paik-
keilla. Siksi on erityisen tarkeaa 
saada uusia jasenia yhdistyk
seen, totesi osastopaallikko Tai
na Tuomi. 


