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NOKIAN VIRANHALTUAIN JA TYÖNTEKIJÄIN KTV-105:N
HISTORIIKKIA VS:LTA 1945-1995
Oli kulunut runsas puoli vuotta sodan päättymisestä, kun yhdistyksemme 50 vuotta sitten
perustettiin.
Tekemätöntä työtä oli paljon, työpaikkoja oli jäänyt vapaaksi mutta väkeä oli myös tarjolla ,
olihan moni nuori pitkän sodan aikana varttunut aikuiseksi. Koulunkäynti oli jäänyt vähiin,
niinpä monen oli hankittava itselleen ammatti. Naiset sen sijaan olivat koko sodan ajan työssä.
Sodan päättymisen jälkeenkin säännösteltiin elin- ym. tarvikkeita, voimakas inflaatio piti rahan
arvon alhaalla.
Olot alkoivat hiljakseennormalisoitua, ja kansalla oli uutta toivoa näkyvissä.
Tämä olikin otollista aikaa ammattiyhdistysliikkeen järjestäytymiselle, apua tarvittiin,
turvauduttiin naapuriin ja työtoveriin. Tunnettiin yhteenkuuluvuutta ja järjestäydyttiin eri
työväenjärjestöihin.
Nokian kauppalan virkailijat ja työntekijät tunsivat myös tarvetta järjestäytymiseen. Huhtikuun
24:nä päivänä 1945 kokoontui 23 kauppalan työntekijää ja viranhaltijaa Nokian työväentalolle.
Kokouksen avasi sairaalan vahtimestari Kalle Siren selostaen kokouksen tarkoitusta ja
ammattiosaston tarpeellisuutta, eli miten se edesauttaisi työn- ja viranhaltijain palkkaus- ym.
työehtojen parannuspyrkimyksissä.
Siren valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin neiti Anna Axsen, hän toimi
jossain vaiheessa sairaalan pesulanhoitajana.
Kokoukseen oli saapunut myös Suomen kunnantyöntekijäin liiton toimitsija Reino Heinonen,
joka selosti ammattiliiton ja osaston merkitystä ja toimintaa. Kaikki yhtyivät kannattamaan hänen
esityksiään, ja niin päätettiin perustaa ammattiosasto.
Osastoon liittyi heti 15 jäsentä, ja nimeksi hyväksyttiin Nokian kauppalan virkailijain ja
työntekijäin ammattiosasto r.y.
Ammattiosaston puheenjohtajaksi valittiin nuohooja Oskari Polviander, toimikunnan jäseneiksi
sairaanhoitaja Sylvi Montonen, Maatyömies Arvid Lahdenpää, terveyskaitsija Emil Sievinen,
vahtimestari Kalle Siren ja Emännöitsijä Helmi Salminen.
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Toimikuntaan varattiin kolme paikkaa rakennus- ja ulkotyöväelle. Kauppalan rakennusväki oli
aikaisemmmin liittynyt rakennustyöväen liittoon, joka valvoi heidän etujaan.
Suurin osa tuntipalkkaisesta väestä kuului rakennustyöväen liittoon aina vuoteen 1972 asti,
jolloin he pakon edessä liittyivät KTV:n.
Tilintarkastajaksi valittiin Jaakko Nummi ja Niilo Hällfors sekä varalle Mauno Arosilta.
Jäsenmaksujen kantajiksi valittiin Elli Korkeakoski kunnalliskodilta ja
sisätautisairaalasta.

Aune Soinoja

Järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Emil Sievinen ja sihteeriksi Kalle
Siren, joka hoiti tehtävää yhtäjaksoisesti 20 vuotta.
Rahastonhoitaj<'..ksivalittiin Sylvi Montonen, joka seuraavassa kokoukses:;a 7.6.1945 pyysi eroa
toimikunnan jäsenyydestä.
15.6.1945 jäsenkokouksessa valittiin Montosen tilalle teknikko Jaakko Nummi ja hän hoiti
rahastonhoitajan tehtäviä yhtäjaksoisesti 25 vuotta.
Samoihin aikoihin liityttiin jäseneksi Nokian ammatilliseen paikallisjärjestöön, edustajaksi sinne
valittiin KTV:sta Kalle Siren ja varalle neiti Axsen.
Lähetettiin myös ensimmäinen kirje kauppalanhallitukselle, jossa pyydettiin viran- ja
toimenhaltijain työ- ja palkkaeduissa rinnastusta Tampereen kaupungin vastaaviin virkoihin ja
toimiin.
Samalla pyydettiin kauppalanhallitusta ottamaan
työehtoasioita käsiteltäessä.

yhteyttä ammattiosastoon

palkka- ja

Näin alkoi toiminta kauppalan ammattiosastossa verkalleen mutta päättäväisesti.
Kokouksia oli harvakseltaan mutta pikkujoulut vietettiin joka syksy sekä muutamat iltamat
VPK:n talolla tai lavalla vuodessa. Oman liiton tai esim. kumityöväen kesäretkeilypäiville
osallistuttiin.
Moniko nykypäivän ihminen lähtisi kuorma-auton lavalla esim. Kotkaan vaikka olisi lämmin
kesäpäivä ja lavalla katettu koppi. Näin tehtiin vuonna 1948, jolloin kauppalanhallitus
anomuksesta myönsi kuirma-auton käyttöön ehdolla, että palkataan itse kuljettaja. Samanlaisia
retkiä tehtiin seuraavinakin kesinä Hämeenlinnaan, Jyväskylään ja moneen muuhun paikkaan.
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Monikaan ei enää muista kuinka ammattiosasto avusti jäseniään työasujen hankinnassa
ennenkuin alettiin saamaan asut työnantajalta. Ei ollut sairausajan palkkaa, jos joku sairasti
pitkään niin työtoverit ja ammattiosasto auttoivat ja jrjestettiin keräyksiä.
Liitonkin talous on ajan myötä parantunut, on rahaa loma- ja kurssipaikkoihin. Toisin oli 20
vuotta sitten, kun juhlakokouksessa suoritettiin keräys liiton Mylly lammen kurssikodin hyväksi.
Ammattiosasto lahjoitti 250 markkaa.
Alkutaipaleella ei ollut edes luottamusmiestä vaan tehtäviä hoiti puheenjohtaja toimikunnan
avustuksella (yleisluottamusmies) oikeuksin. 1963 valittiin Eino Heinola ensimmäiseksi
luottamusmieheksi kauppalan virka- ja toimenhaltijoille. heinolan jälkeen tehtävää hoiti Antti
Rautee ja Olavi Levonen, häntä kutsuttiin jo pääluottamusmieheksi.
1972 valittiin pääluottamusmieheksi Kalevi Eloranta, joka hoiti tehtävää vuoden 1985 alkuun,
jolloin siirtyi pois kaupungin palveluksesta. Hänen jälkeen tehJävään valittiin Ritva Piirainen,
hän toimi tehtävässään vuoden 1991 loppuun. 1992 valittiin KK-puolen pääluottamusmieheksi
Tuija Järvinen, joka toimii edelleen tehtävässä.
Pitkään tuntipalkkaisten pääluottamusmiehenä toimi Reino Saari~ hänen jälkeensä Matti
Hietaniemi 13 vuotta.
Vuosina 1981-1983 tehtävää hoiti Reino Salo ja hänen jälkeensä Mauri Hemesniemi vuoden
1994 loppuun, jolloin hän luovutti pääluottamusmiehen salkkunsa Pentti Ojalalle.
Yhdistykseemme on järjestäytynyt myös seurakunnan työntekijöitä aina vuodesta 1960 asti.
Seurakunnan KTV:läisenä luottamusmiehenä toimi Veikko Järvinen 12 vuotta, vuodesta 1972
alkaen Reino Lamminsivu. Vuoden 1991 alusta Kari Savolainen ja toimii edelleen.
Nyt luottamusmiesjärjestelmä kattaa laajasti kaupungin eri tehtäväalueet.
Jäsenistö valitsee luottamusmiehet seuraaville alueille: kotiavustajat, kouluhenkilökunta,
kiinteistö- ja laitoshenkilökunta, palolaitos, perhepäivähoitajat, päiväkodit, terveysasema,
toimistotyöt, vanhainkoti, nuohoojat sekä teknisen viraston tuntipalkkaiset kymmeneen eri
kohteeseen.
Vuosikymmenien kuluessa Nokian kauppalasta on tullut kaupunki ja sen tuomat haasteet
ammattiosastolle ovat laajenneet.
1950 jäseniä oli 41, 20 vuoden toiminnan jälkeen 110 ja 40 vuoden kuluttua yli 800 jäsentä.
KTV-105 yhdistys vietti 40-vuotis juhlia huhtikuun 20 päivä 1985 Kerholassa. Kutsuvieraille ja
kaikille juhlavieraille järjestettiin Nokia kierros, käynti Nanson myymälässä ja ruokailu
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Lehtiniemessä. Osastojen välinen lentopallo-ottelu pelattiin ammattioppilaitoksella, Nokia voitti
kisan. Iltaa vietettiin Kerholassa tarjoilun ja tanssin merkeissä.
Juhlien jälkeen on palattava arkeen, tulevaa vuosikymmentä varjostaa työttömyys. Yksityiset
yrittäjät sulkevat ovensa ja kuntien ja kuntainliittojen töitä yritetään teettää yksityisillä firmoilla.
Ammattiyhdistyksen työkenttä on laaja, töitä riittää osaston toimihenkilöille.
Uuden vuosikymmenen alkaessa toimi yhdistyksen puheenjohtajana Raimo Salo, vuosina 19841985, sitten Asko Salo 1986-1990. Salon jälkeen Vesa Naulo , 1991-1992 ja sen jälkeen
tuntipuolen Risto Ammeskangas 1993-1994.
Juhlavuoden kunniaksi 1995 valittiin nainen, Aila Vaimare,puheenjohtajan nuijaa heiluttamaan,
hän hoitaa myös opintosihteerin tehtäviä.
Kesäkuun liittokokous pidetään aina viiden vuoden välein - viiden vuoden talkoot, jotka
työllistävät osastoa sen alkuvuoden. Liittokokousvaalit, joilla valitaan edustajat liittokokoukselle,
kerätään asioita, aloitteita ja evästyksiä yhdistyksen valituille edustajille. 1986-1991
toimikaudeksi valittiin Ritva Piirainen liittovaltuuston jäseneksi.
1987 oli liiton julistama järjestövuosi SINÄ OLET MINÄ OLEN KTV. Järjestövuoden tavoite
_olijäsenten aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen yhdistyksen toimintaa kohtaan. Liitto ja
aluetoimisto järjesti tilaisuuksia ja osastotapaamisia jäsenille mm. Valkeakoskella
musiikkitapahtuma Pirkanmaan alueen jäsenille, ja jäsenperheille oli tapahtuma myös
Viikinsaaressa. KTV -105 järjesti iltamia palokunnassa. Jäseniltaa vietettiin Kuusistossa, jossa
kokouksen jälkeen saunottiin, paistettiin makkaraa, juotiin kahvit, tanssittiin ja yhteislaulua johti
Yeijo Leponiemi. Taiteilija vieraana oli osaston jäsen työväennäyttelijä Kaarina Lehtonen.
1985 Jälkeen liittyneille uusille jäsenille järjestettiin tilaisuus uimahallilla NÄIN TULTAISIIN
TUTUKSI, mukana oli yhdistyksen hallitus, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet.
Osasto oli mukana SAK:n paikallisjärjestön järjestämässä PUNAINEN VIIKONLOPPU tapahtumassa, jonka yhteydessä oli osaston jäsenten kättentöitä-näyttely.

KTV:n julistama vuoden teema VIHTNaloitteille VITSNasenteille. Tähän liittyen järjestettin
työpaikoille teeman mukaiset aloitelaatikot, aloitteet koottiin kirjelmäksi ja luovutettiin
kaupungin päättäjille.
Osasto tutustui myös AO-verstaaseen, johtaja Järvinen kertoi verstaan perustamisesta ,
toiminnasta ja koulutuksesta.
KTV-105 kutsui vierailulle Raision ja Valkeakosken KTV:n osastot.
Vieraille järjestettin lauantai-iltapäivän vietto Lehtiniemessä saunoen, kisaillen, tarjoilusta
nauttien ja kuulumisia vaihtaen. Illan päätteeksi tanssittiin orkesterin tahdissa. Raision osasto toi
tuliaisina Raisioteoksen ja Valkeakosken osasto toi taulun, joka kuvasi paikkaa jonne he
kutsuivat nokialaiset vastavierailulle.
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Nokian KTV :t kävivätkin Valkeakosken Sarnmalniemessä, joka on kaupungin kesänviettopaikka.
Isäntäväki otti meidät vieraanvaraisesti vastaan valmiin ruoan ja kuuman saunan kanssa.
Kilpailtiin mm. tikkakisa, välillä kahviteltiin ja lopuksi tanssittiin. Veimme heille tuliaisiksi
Nokiateoksen. Menomatkalla tutustuimme Voipaalan kartanomuseoon.
Tampereella , Sampolassa pidettävillä Idea-messuilla oli Nokian KTV:lla oma osasto ja
näyttelytila.
Esittelimme
osaston
toimintaa
ja
tenttasimme
yleisön
tiedot
ammattiyhdistystoiminnasta ja teimme Nokiaa tunnetuksi messuvieraille.
Niinkuin kaikilla työpaikoilla niin myös kunnantyöntekijöillä
työnantajan kiristysote tuntuu. Lyhytaikaisia työsuhteita katkaistaan, lyhytaikaisiin sairaus- ym.
lomiin ei oteta sijaisia, työajanlyhennys eikä uusia työntekijöitä palkata eläkkeelle jääneiden
tilalle.
Ennen siivoojat olivat eri hallintokuntien alaisia, sitten teknisen viraston ja nyt siivoustyönjohtaja
Tuula Kantolan alaisia.
Siivoustyönmitoitus aloitettiin Nokialla Työnantajan toimesta, ja se toi työpaikoille pelkoa ja
epävarmuutta ja todettiin hankalaksi.
Myös kiinteistöjen mitoitus aloitettiin, molemmille aloille perustettiin ohjaus- ja seurantaryhmä,
johon kuului myös KTV:nja työntekijäin edustaja.
Kiinteistöjen varallaolosopimukset irtisanottiin ja uudet sopimukset vaativat pitkät neuvottelut.
Tietysti tuntipuolella näytettiin on "meilläkin mielipiteitä". Teknisen viraston edessä pidettiin
mielenilmaus-kokoontuminen niin sanotussa "piiskarahat kiistassa".
Perhepäivähoitajat pääsivät työaikalain piiriin ja kuukausipalkkaukseen.
Myös kotiavustajat pääsivät työaikalain piiriin mutta työ on periodityön · luonteista eikä
työaikamuutokset aina suju ilman ongelmia.
Kaupungin säästöesitykset lomautus- ja vapaaehtoisten palkattomien lomien pitämisestä,
porkkanana muutama palkallinen vapaapäivä.
Tässä viimeisten vuosien asioita, jotka ovat pitäneet neuvottelijat jatkuvasti neuvonpidossa.
SAK-STTK sekä STL:n hallitukset suosittelivat pidettäväksi joukkomielenosoituksia eri puolella
maata, kohdistettuna maan hallituksen toimia vastaan. Nokian KTV:n työväki osallistui
toimintapäivään, lukuun ottamatta terveyskeskusta, vanhainkotia, kotipalvelua, lastenkotia,
palolaitosta, vesilaitosta, Kullaan jätevesipuhdistamoa ja vikapäivystystä.
Kymmeneen vuoteen on sisältynyt monia muutoksia eri työalueilla. Kahdet kunnallisvaalit, jotka
ovat tärkeät KTV:lle, valitaanhan niiss. työnantaja jäsenille ja työntekijöille neljäksi vuodeksi
kerrallaan.
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Aivan ilman ristiriitoja ei kuluneena aikana ole päästy, tuntipuolen PLM:n Hemesniemen
oikeudenkäynti herätti kovasti kohua yhdistyksen toiminnassa. Asiaa puitiin jäsenkokouksissa ja
yhdistys pyysi oikeusapua liitolta, myöhemmin Pirkkalan Kihlakunnan oikeus julisti
Hemesniemen syyttömäksi.
Käytiin kovaa keskustelua KK-n ja tuntipuolen jakamisesta kahdeksi eri osastoksi.
Aluetoimistosta saadun neuvonpitoavun voimin tultiin tulokseen, että toimintaa jatketaan
yhdessä.
Vuosien aikana osaston toimitilat muuttivat kaksi kertaa, ensin Harjukatu 21:teen ja sieltä
Poutuntie 2:n alakertaan. Molempien muuttojen jälkeen järjestettiin jäsenille avoimien ovien
tilaisuus, isäntinä osaston hallitus, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, KK-puolen Tarja
Pesonen ja tuntipuolen Kari Peltonen. Jäsenille tarjottiin kahvit, ja he saivat kysellä ja arvostella
ja tehdä aloitteita paikalle sitä varten varattuun aloitelaatikkoon.
Melkein roopeankkamaisella saituudella osaston pitkäaikainen talaudenhoitaja Ritva Haapala on
pitänyt osaston talouden vakaana. Sijoitusmielessä katsastelti1n osastolle kesänviettopaikkaa,
tarjouksia kysyttiin Tottitorpasta, joka oli vähän aikaa osastolla käytössä ja Karkun
kesäsiirtolasta, mutta lähemmän tarkastelun tuloksena niiden huonokuntoisuuden vuoksi
hankkeesta luovuttiin. Kesäpaikka jäi saamatta, sijoituskohteeksi hankittiin asunto-osake
Pirkkalaistori 1:stä.
Taloudenhoitajan aloitteesta hankittiin yhdistyksen toimihenkilöille, puheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet, salkut, jotka tehtävän mukana siirtyvät
aina seuraajalle.
KTV:lle on painettu oma suru- ja onnitteluadressi,joka on otettu käyttöön vuoden 1988 alusta.
Yhdistyksellä on kahvinkeitin, jota jäsenet voivat lainata pientä korvausta vastaan.
KTV-105 antaa oman lehtitukensa, tällä hetkellä 100 mk, SAK:n hyväksymiin työväenlehtiin.
Yhdistys on myös siirtynyt tietokoneaikaan, mm. jäsenrekisterit pysyvät ajan tasalla.
Koulutuksella on yhdistyksessä jo pitkät perinteet, kursseja järjestetään osaksi työnantajan,
osaston ja liiton kustannuksella. ATK-kurssit ovat viime vuosien tärkein kohde osaston
toimihenkilöille ja luottamusmiehille.
Yhdistyksessä sihteerinä toiminut Orvokki Grönroos on vuosien mittaan saanut ahkeraan
kirjoitella neuvottelupyyntöjä työnantajalle ja hoidella osaston kirjeenvaihtoa.
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Aina vireä vapaa-ajan toimikunta on pitänyt huolta jäsenten vapaa-ajan vietosta, järjestäen
teatteri-, laiva- ja pyöräretkiä, iltamia, saunailtoja, talvella pilkki- ja pulkkakisat, talvitapahtuma
koko perheelle ja tietysti jokavuotiset pikkujoulujuhlat, jolloin on kierretty Ikaalinen, Ellivuori,
Hopeakanava, Hiittenharju, Eden ym. ja palattu välillä kotoiseen Kerholaan.
Yhdistykseen kuuluu Palo- ja Pelastustoimi, joka omana alaosastonaan yhdyshenkilönsä kautta
on mukana toiminnassa.
Yhdistyksen hallitus ja luottamusmiehet vastaavat tiedon kulusta osaston ja jäsenten välillä.
Osaston oma tiedotuslehti TIET0-105 julkaistaan kahdesti vuodessa, lehden päätoimittaja Auli
AAltonen toimii myös tiedotusvastaavana sekä lehden toimikuntana.
Yhdistys toimittaa aina vuoden alussa kokouskalenterin, joka jaetaan jäsenistölle, siitä löytyy
toimihenkilöt, osoitteet ja puhelinnumerot. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä
toimiston alukioloajat samoin milloin toimihenkilöt ovat tavattavissa .
.Vuodet 1993-1994 ovat olleet yhtä palkkojen leikkausta ja säästösopimusta, mm. vuoden 1994
lomarahat jäädytettiin joulukuuhun. Syksyn tarkistuksessa säästöä olli syntynyt niin paljon, että
lomarahat maksettiin kokonaisuudessaan joulukuun palkan yhteydessä.
Kotiavustajien, perhepäivähoitajien ja palomiesten palkkaneuvotteluja on käyty ja edelleen on
osa saavuttamatta.
Myös tuntipuolen palkka- ja varallaoloasiat ovat olleet neuvottelukohteena, ja neuvotteluja riittää
edelleen kun vuoden 1995 sopimus tulee ajankohtaiseksi.
Jäseniä KTV-105:ssä oli vuoden lopussa 1335.
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Nokian JHL ry 105:n historiasta

Eilen tuli kuluneeksi 70 vuotta kokouksesta, jossa päätettiin perustaa Nokian
kauppalan virkailijain ja työntekijäin ammattiosasto.
24.4.1945 kokoontuivat Nokian kauppalan virkailijat ja työntekijät Nokian
työväentalolle. Kokouksen avasi sairaalan vahtimestari Kalle Siren selostaen
kokouksen tarkoitusta ja ammattiosaston tarpeellisuutta palkkaus- ja
työehtojen parannuspyrkimyksissä. Siren valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
ja sihteeriksi Anna Axsen. Kokoukseen saapui myös Suomen
kunnantyöntekijäin liiton toimitsija Reino Heinonen kertoen ammattiliiton ja
osaston merkityksestä ja toiminnasta.
Osastoon liittyi heti 15 jäsentä. Nimi oli Nokian kauppalan virkailijain ja
työntekijäin ammattiosasto r.y. Puheenjohtajaksi valittiin nuohooja Oskari
Polviander. Toimikunnan jäseniksi valittiin sairaanhoitaja Sylvi Mantonen,
maatyömies Arvid Lahdenpää, terveyskaitsija Emil Sievinen, vahtimestari
Kalle Siren ja emännöitsijä Helmi Salminen. Jäsenmaksut kerättiin
henkilökohtaisesti ja sen hoitivat Elli Korkiakoski ja Aune Soinoja.
Toimikunta lähetti ensimmäisen kirjeen kauppalan hallitukselle, jossa
pyydettiin viran- ja toimenhaltijain työ- ja palkkaeduissa rinnastusta
Tampereen kaupungin vastaaviin virkoihin ja toimiin. Samalla pyydettiin
ottamaan yhteyttä ammattiosastoon palkka- työehtoasioita käsiteltäessä.
Ammattiosasto avusti työasujen hankinnassa. Työntekijän sairastaessa
pitkään auttoivat työtoverit ja järjestettiin keräyksiä sairaan työntekijän
avustamiseksi. Tilanne muuttui 1962, jolloin tuli voimaan sairausvakuutuslaki.
Sairasvakuutuslain saamiseksi ay-liike teki paljon töitä, mm. keräsi nimiä
adreseihin eduskunnalle toimitettavaksi.
Alkuun kokouksia oli harvakseltaan mutta vapaa-ajalla tapahtuva toiminta oli
vilkasta ja esim. kesäjuhliin lähdettiin kuorma-autolla Kotkaan 1948 ja
seuraavana vuosina Hämeenlinnaan, Jyväskylään ym paikkoihin. Kuormaauton lainaamiseen lupa saatiin Kauppalan hallitukselta.
Pääluottamusmiehet
Edunvalvonta oli lapsen kengissä eikä ollut itsestään selvää toiminen
työntekijöiden etujen ajamiseksi.
Aluksi puheenjohtaja hoiti yleisluottamusmiehen oikeuksin toimikunnan
avustaessa. 1963 Eino Heinola valittiin ensimmäiseksi luottamusmieheksi,

sitten Antti Rautee ja Olavi Levonen oli ensimmäinen pääluottamusmies.
(V.1972-85) Kalevi Eloranta, Ritva Piirainen (86 - 91 ), 1992 Tuija Jävinen
aloitti ja hoiti tehtävää 2011 saakka, Välissä oli 90-luv. lopulla 2 vuodeksi
siirtyi varapääluottamusmiehen paikalta pääluottamusmieheksi Orvokki
Grönroos, jonka jälkeen Tuija Järvinen jatkoi pääluottamusmiehenä 2011
vuoteen. Siitä jatkoi Paula Leinonen, joka on ollut 1.1.2014 alkaen
päätoiminen pääluottamusmies
Alusta alkaen varattiin rakennus- ja ulkotyöväelle paikka toimikuntaan.
Tuntipalkkaiset olivat järjestäytyneet rakennustyöväenliittoon. Tuntipalkkaiset
liittyivät vuonna 1972 yhdistykseemme. Heidän pääluottamusmiehiään ovat
olleet Reino Saari, M~tti t-lietaniemi -60 luvun lopulta vuoteen 1980.
Seuraavat 2 vuotta
Salo ja 1984 hoiti 10 vuotta Mauri Hernesniemi,
1995 alkaen Pentti Ojala vuoteen 2013, jonka jälkeen pääluottamumiehenä
on toiminut Anssi Pajunen.
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Jäsen kehitys
1945 15 jäsentä, 1950 41 jäsentä, 1995 1335 jäsentä, joka on suurin
jäsenmäärä. Jäsenmäärän kasvuun vaikutti laman jälkeen lukuisat työllistetyt
ja 2014 n. 1100 jäsentä. Vuodesta 1960 on Nokian seurakunnan työntekijöitä
ollut jäsenenä. Palomiehet irtisanoutuivat 1990 luvun puolivälissä ja liittyivät
Spalliin.
Laman 1993-94 jouduttiin tekemään palkkojen leikkaus ja säästösopimus
sekä lomarahat jäädytettiin joulukuuhun. 2010 oli Nokiallakin lamauttaminen
ajankohtainen. Sillä saatiin toivotut säästöt vuodelle mutta myös hankaluudet
töiden järjestelyissä ja jälkeenpäin kohonneet kustannukset
palveluiden/töiden ajalleen saamiseksi.
Pitkäaikaisena sihteerinä toiminut Orvokki Grönroos sai aikanaan kirjoittaa
paljon neuvottelupyyntöjä työnantajalle. 1990 luvun alussa alkoi siivoustyön,
keittiöiden ja kiinteistöjen hoidon mitoitekset. Pekkassopimukset tehtiin ja
purettiin 2010 luvulla, kokonaistuntipalkkasopimus rakennuspuolelle.
Paikallinen sopimus perhepäivähoitajien oman sairaanlapsen hoito oli
saavutus ja muutos palkkausjärjestelmään poisti sen.
Teknisen keskuksen ulkoistamisen estämiseksi toimittiin ja Valtuutetut tulivat
järkiinsä. He totesivat, ettei ulkoistamisella saada toivottuja säästöjä.
Toinen ulkoistamisen aihe oli PAKU - palkkalaskennan ulkoistaminen, joka
myös haudattiin ja Nokian kkaupungilla on omat palkanlaskijat.
Hallituksen toiminta on ollut aktiivista ja sitoutunutta. Aiemmin kokoonnuttiin
joka toinen viikko ja vuosituhannen vaihteesta kerran kuukaudessa.
Hallituksen jäsenet ymmärtävät päätösten merkitykset niin juridisesti kuin

muutenkin. Hallituksen toimintaa on kehitetty ja nyyinen hallitus on luonut
kirjalliset pelisäännöt yhteisesti. Samalla se on merkinnyt
pääluottamusmiesten toiminnan terävöittämistä ja jaostojen toimintaa
selkeyttä.
Jaostot ovat aina toimineet aktiivisesti. Vapaa-ajan jaoston retket, matoongintakilpailut sekä teatteri ja tutustumismatkat koti- ja ulkomaille ovat
ikimuistoisia. Unohtaa ei sovi pikkujoulujakaan.
Atk: n tullessa opintojaosto järjesti toimijoille useita kursseja Nokian
ammattikoululla jo ennen kuin työnantaja vaati tietokoneiden käyttöä
työntekijöiltä. Ja yhdistys hankki pääluottamusmiesten, puheenjohtajan ja
sihteerin käyttöön tietokoneet. Nyt tietokoneet on jo useammalla toimijalla.
Karjaalle lähdettiin kursille ja yhdistyksemme aktiivit ovat olleet ahkeria
kurssittautumaan. Nykyäänkin JHL opiston kurssitarjonta on käytössä
toimijoilla ja aktiivisilla jäsenillä. Yhdistyksen jäsenten tietotaito on saanut
kiitosta myös työnantajalta.
Opintojaoston matkat Osaava Nainen messuille ja Naistenpäivän juhla saa
vuosittain väen liikkeelle.Omien kurssien järjestäminen ajankohtaisista
aiheista luontevaa. Osallistutaan ahkerasti myös TSL:n viikonloppukursseille.
Tieto 105 on yhdistyksemme lehti. Sillä on pitkät perinteet. Yksi lehti
vuodessa on lähetetty jokaiselle jäsenelle ja muut 2-3 lehteä on jaettu
työpaikoille.
Yhdistyksen talous on vakaa. Pohjan on luonut Aiempi pitkäaikainen
taloudenhoitaja Ritva Haapala. Se mihinkä rahaa laitetaan on tultava kaikkien
jäsenten hyödyksi. Viimeisimpiin kuuluu mm. Edenin liput, joita on jokaisen
jäsenen ostaa alle puoleen hintaan 2kpl. Tiukka linja jatkuu ja toimijat
arvostavat sitä.
Tässä hipaisu yhdistyksemme, 105:den taipaleelta. Paljon olisi kerrottavaa,
toivottavasti näemme historiikin yksissä kansissa.

