
Kangasalan seudun JHL ry

Kangasalan kirkonkylän työväentalo, missä yhdistyksen 
perustamiskokous pidettiin 6.10.1957
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Historiikki 1957-2007

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistyksen ja liiton 
sääntöjen sekä liittokokouspäätösten mukaisesti.

- jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden 
parantamiseksi

- jäsentensä ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnal-
listen valmiuksien parantamiseksi

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- valvoo voimassa olevan työlainsäädännön sekä muiden 

palvelusuhteisiin liittyvien säädösten ja sopimusten nou-
dattamista

- tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia sekä 
neuvottelee jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtoso-
pimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelä-
män kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista 
asioista,

- järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilai-
suuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastus-
toimintaa,

- harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunne-
tuksi tekemiseksi,

- on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toiminta-
tarpeita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti yhdistys on harjoittanut 
menestyksellistä edunvalvontatyötä jo viidenkymmenen vuoden 
ajan.
 Kuudes päivä lokakuuta 1957 kokoontui kymmenkunta aktii-
vista Kangasalan kunnan työntekijää päättämään ammattiosaston 
perustamisesta. Kokoontumispaikka oli perinteikäs kirkonkylän 
työväentalo. Enin osa kokousväestä oli talonmiehiä ja asiaa oli 
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selvittämässä KTV:n Tampereen aluetoimiston toimitsija Pauli 
Kunne.
 Aika oli otollinen, sillä kuntaan rakennettiin 50-luvulla runsaas-
ti kouluja. Liuksiala, Vatiala, Ruutana, Haviseva ja Raikku olivat 
saaneet uuden tai laajennetun koulurakennuksen, näin oli kunnan 
palveluksessa olevien työntekijöiden määrä kasvanut, mikä loi 
otollisen kasvualustan ammattiosaston perustamiselle. Ei ole ihme, 
että talonmiehet ovat yhdistyksemme alkuunpaneva voima.
 Kangasalan kunnan väkiluku oli vuoden 1957 lopussa 12830 
henkeä, asukasluvun lisäys vuoden aikana 90 henkeä.
 Osasto päätettiin perustaa. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin kunnan silloinen palopäällikkö Gunnar Lindquist ja yh-
distyksen nimeksi päätettiin Kangasalan kunnan viranhaltijat ja 
työntekijät KTV ry. Toiminta pääsi alkamaan, yhdistysrekisteriin 
yhdistys merkittiin 31.1.1958.

Ilmoitus Kangasalan Sanomissa 8. helmikuuta 1958:
 ILMOITUS
 Kangasalan kunnan viranhaltijat ja työntekijät
 KTV ry:n vuosikokous kk:n työväentalolla
 16. helmikuuta klo 15.00
 Sääntöjen määräämät asiat.
 Uudet jäsenet tervetulleita.

Juttu Kangasalan Sanomissa 22. helmikuuta 1958:
Kangasalan kunnan viranhaltijat ja työntekijät KTV ry:n vuosiko-
kous pidettiin viime sunnuntaina Kangasalan ty:n tiloissa. Vuosi-
kokous oli yhdistyksen ensimmäinen, koska yhdistys perustettiin 
vasta viime lokakuussa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
palopäällikkö Gunnar Lindgvist sekä sihteeriksi talonmies Las-
se Ruoko ja rahastonhoitajaksi talonmies Kalervo Mähönen sekä 
muiksi johtokunnan jäseniksi talonmies Onni Kauppinen, Erk-
ki Lahtinen, Eino Mäkiluoma, Juho Mäntylä ja Edvard Piittala. 
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Tilintarkastajiksi valittiin varastonhoitaja Tauno Honkala sekä 
urkuasentaja Veikko Ristimäki. Liiton toimitsija Pauli Kunne 
selosti ajankohtaisia palkka- ym. kysymyksiä ja lopuksi nähtiin 
elokuva.
 Näin oli toiminta lähtenyt käyntiin, hitaasti mutta varmasti. 
Aluksi yhdistyksen jäsenmäärä oli melko vaatimaton, ensimmäi-
sen toimintavuoden lopussa vain 17 jäsentä, mutta aktiivien jouk-
ko ajoi asioita innolla ja kun tuloksia saavutettiin, toiminta pysyi 
vireänä.
 Ensimmäiset kymmenen vuotta yhdistyksen jäsenmäärä pysyi 
hyvin pienenä, välillä oli tilanne jopa niin kriittinen, että keskus-
teltiin yhdistyksen lakkauttamisesta. Onneksi kaikki eivät sen-
tään antaneet periksi, vaan toiminta jatkui, vaikkakin säästölie-
killä. Elettiin aikoja, jolloin kunnassa oli ajoittain paljonkin uutta 
työväkeä, joskin suuri osa ns. työllistämistöissä ja kun kunnan 
työpaikka ei ollut pitemmän päälle varma säilytettiin ammattiyh-
distysjäsenyys alkuperäisessä liitossa, varsin usein rakennuslii-
tossa.
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 Vuoden 1968 lopulla virisi kunnan varastolla keskustelu yh-
distyksen tulevaisuudesta ja käytiin keskusteluja, että kaikki 
kunnan palveluksessa olevien toivottiin liittyvän omaan yhdis-
tykseen. Kampanjalla saavutettiin toivottu tulos ja jäsenmäärä al-
koi nousta ollen kahdenkymmenen toimintavuoden jälkeen 230 
jäsentä, kolmenkymmenen toimintavuoden jälkeen 500 jäsentä 
ja neljänkymmenen toimintavuoden jälkeen 750 jäsentä ja nyt 
viidenkymmenen toimintavuoden jälkeen 770 jäsentä.
 Jäsenmäärän kasvaessa ja edunvalvonnan, mutta myöskin va-
paa-aikapalvelujen kehittyessä yhdistystä kohtaan virisi lisääntyvää 
kiinnostusta myös muissa kuin Kangasalan kunnan palveluksessa 
olevien keskuudessa. Näin yhdistyksen toiminta alkoi laajeta, en-
sin terveyskeskuksen kuntayhtymään ja sitten Sahalahden kuntaan. 
Neljänkymmenen toimintavuoden jälkeen edunvalvontaa suoritet-
tiin seitsemän eri työnantajan palveluksessa olevien kanssa: kol-
messa peruskunnassa, Kangasalla, Sahalahdella ja Kuhmalahdella 
sekä terveyskeskus kuntayhtymässä, ammattioppilaitoksen kun-
tayhtymässä, Kangasalan ev.lut. seurakunnassa sekä yksityisessä 
huoltoyhtiösssä Kangasalan kiinteistöpalvelussa.
 Toimiminen näinkin laajalla alueella asettaa haasteita toimin-
nan pyörittämiseen ja perustoiminnan edunvalvonnan toteutta-
miseen, mutta onneksi yhdistyksemme toimijoina on kautta his-
torian ollut ihmisiä, jotka tahtovat ottaa uusia haasteita ja toimia 
pyyteettömästi yhteiseksi hyväksi. Muun toiminnan ohella alet-
tiin keskustelemaan tarpeesta muuttaa yhdistyksen nimi. Niinpä 
yhdistyksen kevätkokous 17. maaliskuuta 1998 päätti yhdistyk-
sen nimen muutoksesta, uusi nimi: Kangasalan seudun kunnalli-
set KTV ry. Nimenmuutoksen perusteluissa yhdistyksen hallitus 
toteaa, että nykyinen nimi Kangasalan kunnan viranhaltijat ja 
työntekijät KTV ry, ei vastaa yhdistyksen toimialuetta.
 Toiminta oli laajaa. Pöytäkirjat ym. yhdistyksen paperit säily-
tettiin toimijoiden kodeissa. Kun henkilövaihdosten yhteydessä 
ne usein jäivät lojumaan ja jopa hävisivät, alettiin keskustele-
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maan omien toimitilojen hankkimisesta. Ratkaisuun päädyttiin, 
kun sopivat tilat löytyivät rakenteilla olevan asuinkerrostalon 
alakerrasta. Ratkaisuun vaikutti, että talo oli vasta rakenteilla ja 
näin päästiin vaikuttamaan tilaratkaisuun. Kokoushuone, keitti-
ösyvennys, toimistohuone ja WC yhteensä 51,5 m2. Ostopäätös 
tehtiin kokouksessa 9. maaliskuuta 1988 ja ensimmäinen kokous 
omissa tiloissa 7. maaliskuuta 1989.
 Jälleen saatiin uutta puhtia, toiminta jäntevöityi ja jäsenmäärä 
pysyi vakaana. Keskusteltiin yhdistyksen rahavarojen käytöstä: 
vapaa-ajanpaikka läheltä tai kaukaa, rahastosijoittaminen vai 
kaikki suoraan toimintaan? Lopulta päädyttiin osakehuoneiston 
hankintaan. Sopiva osake tuli myyntiin samasta talosta kuin yh-
distyksen kokoushuone. Päätettiin ostaa yksiö 37 m2, 1 h + kk 
+ s, osoitteesta Ainontie 2 A 15. Ostopäätös tehtiin kokouksessa 
4.9.2001 ja omistusoikeus siirtyi yhdistykselle 1.1.2002. Yksiö 
on vuokrattuna ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille.
 200-luku on ollut murroksen aikaa niin liittotasolla, yhdistys-
tasolla kuin myös kuntakentässä. Yhdistyksen jäsenmäärää on 
nakertanut siirtymiset ns. oikeisiin yhdistyksiin, merkittävimpä-
nä Tampereen aluepelastuslaitoksen syntyminen, mikä vei pa-
lomiehet ja nuohoojat sekä yksityisen sosiaalialan yhdistyksen 
perustaminen vei jäsenistöämme muihin JHL:n yhdistyksiin.
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 Marraskuun 22. pnä 2005 syntyi KTV:n tilalle uusi liitto: Jul-
kisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, kun Kunta-alan ammatti-
liitto KTV, valtion ja erityispalvelujen liitto VAL, liitännäisjä-
seninään Vakilavirkailijain liitto, Tulliliitto ja Merivartijaliitto 
yhdistyivät. Yhdistymisen myötä myös Kangasalla vaihdettiin 
yhdistyksen nimi. Uudeksi nimeksi hyväksyttiin Kangasalan 
seudun JHL ry. Liittofuusiolla ei ollut merkitystä yhdistyksemme 
jäsenmäärään, koska alueella ei ole em. sopimuspiiriin kuuluvia 
valtion laitoksia  eikä toimintoja.
 Sahalahden kunta ja Kangasalan kunta liittyivät uudeksi Kan-
gasalan kunnaksi vuoden 2005 alusta. Yhdistyksen toiminnal-
le kuntafuusiolla ei ollut vaikutusta, koska Sahalahden kunnan 
palveluksessa olleet olivat jo yhdistyksen jäseniä, mutta tietysti 
edunvalvonnallisesti muutos aiheutti lisäpaineita.
 Yhdistyksen toiminta-alue laajeni entisestään, kun Pälkäneen 
KTV ry päätti liittyä yhdistykseemme. Päätös on hyväksytty ko-
kouksessa 7. syyskuuta 2004.
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 Liekö ollut Luopioisten KTV ry:n yhdistyksen toimijoilla 
ajatuksia tulevista ratkaisuista, kun yhdistys päätti liittyä yh-
distykseemme. Päätös liittymisestä on hyväksytty kokouksessa 
13.9.2005.
 Pälkäneen ja Luopioisten kunta liittyivät uudeksi Pälkäneen 
kunnaksi vuoden 2007 alusta. Tämäkään kuntaliitos ei vaikutta-
nut yhdistyksen toimintaan, koska molempien kuntien yhdistyk-
set olivat jo liittyneet samaan yhdistykseen. Edunvalvonnallisesti 
muutokset aina aiheuttavat haasteita, jotka on hoidettava.
 Viidessäkymmenessä vuodessa yhdistyksestämme on kasva-
nut vastuunalainen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka suorittaa 
edunvalvontaa maantieteellisesti varsin laajalla alueella ja kuu-
den eri työnantajan palveluksessa olevien henkilöiden hyväksi. 
Työnantajat ovat: Kangasalan, Pälkäneen, Kuhmalahden kunnat, 
terveyskeskus kuntayhtymä, Kangasalan ev.lut. seurakunta ja 
Kangasalan kiinteistöpalvelu Oy.

Toimihenkilöt 2007
HALLITUS
Pj Eija Rantanen
Sihteeri Pia Suhonen
Vpj. Raimo Kouhia
Jäsenet Tarja Huttunen
 Tuija Karetoja
 Maija-Liisa Marttila
 Leena Nelimarkka
 Paula Stenman
 Armi Virtanen
 Kirsti Vuorinen
 Heikki Heinonen
 Raili Oittinen
 Jaana Veijalainen
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LUOTTAMUSMIEHET
Kangasalan kunta 
KVtes ja TS pää lm Hely Laine
Tunti tes. pää lm. Markku Toivonen
Tunti tes. lm. Heikki Heinonen
Koulunkäyntiavustajat lm Tuija Karetoja
Ruokapal. ja siivoustoim. lm. Heli Lepola
Päiväkotien ja vanhainkodin lm. Mirva Lohiranta
Kotipalvelu lm Jaana Mäkinen

Pälkäneen kunta plm. Aarne Saari
Pälkäneen kunta lm. Tarja Ruuskanen
Terveyskeskus kuntayhtymä lm Tarja Huttunen
Kuhmalahden kunta lm Julijanna Hynninen
Kangasalan kiinteistöpalvelu lm Taisto Luotoharju
Kangasalan ev.lut.seurakunta lm. Leena Nelimarkka
Työsuojeluvaltuutettu Mirva Lohiranta

Taloudenhoitaja Sirkka Leppänen
Jäsenasianhoitaja Raili Oittinen
Vapaa-ajantoimikunta pj Paula Stenman
Tilintarkastajat Heikki Salmela
 Marja Helatie
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Yhdistys on kautta historian tuntenut vastuunsa toimijoiden kou-
lutuksesta huolehtimisesta muuttuvassa yhteiskunnassa. Liiton 
tarjoamaan koulutukseen on toimijoita kannustettu osallistumaan 
ja yhdistyksen oma koulutus on painottunut yhdistystoiminnan 
kehittämiseen, atk-valmiuksien parantamiseen ja esim. työn vaa-
tivuuden arvioinnin syventämiseen omassa jäsenkentässä. Myös-
kin erilaiset opintokerhot ovat kuuluneet yhdistyksen toimintaan.
 Vapaa-ajan toiminta on kautta aikain ollut oleellinen osa yh-
distyksen toimintaa. Perinteeksi on muodostunut kesäretket, jot-
ka on suuntautunut  varsin laajalle alueelle kotimaan kamaralla 
ja onpa muutama kerta käyty naapurimaissakin. Pikkujoulujuhla 
on samoin jo perinne. Kulttuurinautintoja ovat olleet teatterinäy-
tännöt niin kesäteatterit kuin myös talvellakin. Onkikilpailut niin 
kesällä kuin talvella on ollut tapahtumien keskiössä.
 Yhdistys on rakennettu vankalle pohjalle, näköpiirissä ei ole 
mitään sellaisia uhkatekijöitä, mikä voisi sen toimintaa horjuttaa 
kun vaan pidämme huolta jatkuvuudesta ja ns. hiljaisen tiedon 
siirtymisestä toimijalta seuraaville.



Kesäpäivä Kangasalla

Ma oksalla ylimmällä
oon Harjulan seljänteen,
niin kauvas kuin silmä siintää,
näen järviä lahtineen.
Kas Längelmävesi tuolla
Vöin hopeisin hohtelee
Ja Roineen armaiset aallot
Sen rantoa hyväelee,
Ja Roineen armaiset aallot
Sen rantoa hyväelee.

Mä vain olen lintu pieni
Ja siipeni heikot on;
Vaan oisinko uljas kotka
Niin nousisin lentohon.
Ja nousisin taivoon asti
Luo Jumalan istuimen.
:,:Ja nyörin, hartahin mielin
näin laulaisin rukoellen:,:

Oi taivahan pyhä Herra,
Sä isämme armias!
Ah, kuink’ on sun maasi kaunis,
Kuin’ ihana taivahas!
Sä järveimme säihkyellä
Suo lempemme tulta vaan!
:,:Oi, Herra, intoa anna
ain’ maatamme rakastamaan:,:

Tampereen COLOR-OFFSET 2007
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