
I lomantsin KTV juhl i 
puhein ja lauluin 

— Sopimusmenettelyn osalta KTV lahtee siita, etta kunnalli-
sella alalia ei tule menna sellaiseen sopimuskokonaisuuden 
pilkkomiseen, jota STTK ja Akava vaativat, totesi KTV:n liit-
tosihteeri J o u n i R i s k i l a Ilomantsissa viiine lauantai-
na. Riskila piti juhlapuheen Ilomantsin KTV:n osaston 

20-vuotisjuhlassa. Kokonaisvaltainen asioiden hoito romuttuu 
ja osa sopimusjarjestdista keskittyy vain oman reviirnsa varti-
ointiin. KTV ei siis hyvaksy virkaehtosopimuksen hajottamista 
alakohtaisiin osiin. 

Sopimustoiminnan kehittami-
sesta han totesi, etta paikallisen 
neuvottelutoiminnan velvoitta-
vuutta ja asemaa on vahvistettava. 
Palkkahinnoittelu tulisi liukuvien 
palkka-asteikkojen puitteissa pi-
tiia koko ajan avoinna. Ilman paa-
sopimuksen tai virkaehtolain 
niuutoksia on kunnallisen alan so-
pimusneuvottelutoimintaa paran-

nettava pelisaantoja kohentamal-
la. K T V katsoo, etta nyt tulisi pyr-
kia keskitettyyn ratkaisuun kuten 
liiton ja SAK:n edustajakokous-
paatokset edellyttavat. Tyosuhde-
turvalainsaadantoa koskeva pro-
sessi on saatava loppuun, vaati 
Riskila. 

Esityksensa lopuksi han esitti 
onnittelut juhlivalle osastolle ja 

toivoi tarmokasta ja aktiivista tyo-
ta jasenkunnan etujen valvonta-
tehtavissa. 

Runsaasti 
onnitteluja 

Juhlivan osaston toimikunta ot-

t i iltajuhlan alussa vastaan lukui-
sia onnitteluja eri yhteisoilta. 
Muun muassa Ilomantsin kunta 
ja Tuupovaaran - Ilomantsin kun-
tainliitto esittivat onnittelunsa. 
Ilomantsin tyovaenyhdistys ja pai-
kallinen ammattijarjesto olivat 
myos onnittelijoitten joukossa. 

Juhlan tervehdyssanat esitti 
osaston puheenjohtaja P e r t t i 
L e h i k o i n e n kertoen lyhyes-
t i osaston nykyisesta toiminnasta 
ja toivottaen vieraat ja ennenkaik-
kea liiton liittosihteeri Jouni Ris-
kilan tervetulleeksi juhlaan, Ris
kila oli mukana perustamassa Ilo
mantsin osastoa 20 vuotta sitten. 

Osaston varikkaan historiai 
esitti R i t v a M a r t i s 
k a i n e n hyvin sanavalmiisti j i 
mukaansa tempaavasti. Historii 
kin jalkeen kukitettiin paikalla ol 
leet veteraanit, jotka olivat perus 
tamassa juhlivaa osastoa. Vete 
raanijasen A u r a P u u m a 
1 a i n e n ki i t t i kauniilla sanoill: 
veteraanien puolesta ja toivo 
osaston tyolle menestysta vastai 
suudessakin. 

Juhlan ohjelmallisesta puolest 
vastasivat Ilomantsin mieslaulaja 
opettaja Sulo Summalan johdoll 
esiintymalla kolmeen otteeseer 
Kati Talvivaara ja Susanna Sep 
pala lauloivat, soittivat seka viis 
kielista etta isoa kanteletta ja nol< 
kahuilua. 

Juhla huipentui yhteisesti lat 
lettuun "Eespain, eespain tiell 
taistojen" lauluun, jota saesti va: 
tikaan ilomantsilaistunut musiik 
nopettaja Jan Dobrowolski. J 

Ilomantsin KTV.n osaston tayttaessa 20 vuotta sai juhliva jarjesto ottaa vastaan runsaasti 
onnitteluja. 


