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1. Yhdistyksen perustaminen 
 
Auranlaakson kansakouluun kokoontui elokuun 31 päivänä 1961 kaksitoista 
Kaarinan kunnan työntekijää perustamaan Suomen kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain liiton (KTV) alaosastoa. Aloite tuli liiton Turun 
toimistosta ja perustamisessa auttoi liiton Turun alueen toimitsija Niilo 
Alho, joka toimi kokouksen puheenjohtajana. Yhdistyksen nimeksi tuli 
Kaarinan kunnalliset työntekijät ja viranhaltijat ja se sai liiton 
järjestysnumeron 299.  
Kokouksen sihteerinä oli Kaino Jortikka. Yhdistyksen ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Reino Laiho. Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin Kaino Jortikka, Adele Finnholm, Unto Lehtinen ja Anni Moberg ja 
varajäseniksi Elviira Pentikäinen, Liisa Komulainen ja  . Kaikki 
valinnat olivat yksimielisiä. Heti perustavan kokouksen jälkeen pidettiin 
vasta valitun toimikunnan kokous, joka valitsi yhdistyksen 
varapuheenjohtajaksi Unto Lehtisen, sihteeriksi Kaino Salmisen ja 
rahastonhoitajaksi Adele Finnholmin.1 
 
Kaarinan KTV:n yhdistyksen perustajajäsenet 
Elviira Pentikäinen 
Kaino Salminen 
Liisa Laiho 
Reino Laiho 
Hilma Laine 
Liisa Komulainen 
Adele Finnholm 
Unto Lehtinen 
Hellin Lehtinen 
Helvi Karhu 
Anni Moberg 
Naimi Sainio 
 
 
Kaarinan yhdistyksen perustaminen sattui keskelle myrskyisiä puolueriitoja, 
jotka saivat alkunsa Sosialidemokraattisen puolueen hajaannuksesta. 
”Leskisläisten” ja ”skogilaisten” valtataistelu levisi puolueesta myös 
ammattiyhdistysliikkeeseen.  KTV:n liittotoimikunta hyväksyi syyskuussa 
1961 Kaarinan yhdistyksen ja viisi muuta yhdistystä keskusjärjestön 
jäseniksi leskisläisten äänin 7-6. 2 

 
 

 

 

                                                           
1 Perustava kokous 31.8.1961 
2 Risto Reuna, 1987, s. 320. 

 Muut yhdistykset sijaitsivat Liperissä, Kontiolahdella, Helsingissä, Vihdissä ja Perniössä. 



2. Luottamusmiesjärjestelmä 

 

Kaarinan KTV:n luottamusmiesjärjestelmässä on ollut kolme tasoa: 
pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja yhteyshenkilöt.  

 

Pääluottamusmiehet 

 
Yhdistyksellä oli pääluottamusmies vuodesta 1963 alkaen. Vuosina 1983-1990 
valittiin kaksi pääluottamusmiestä, toinen tuntipalkkaisille ja toinen 
virkasuhteisille ja kuukausipalkkaisille. Vuodesta 1991 alkaen yhdistyksellä on 
ollut yksi päätoiminen pääluottamusmies. Yhdistyksen ensimmäinen 
pääluottamusmies oli Kaino Salminen. Aluksi pääluottamusmiehellä ei ollut 
mitään vapautusta työajasta luottamustehtävien hoitoon. Vuonna 1974 hän sai 
vapautusta töistä neljä tuntia viikossa tehtävien hoitamista varten. Aika lisääntyi 
yhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa niin, että vuonna 1990 pääluottamusmies 
Terttu Auliolle myönnettiin 3 päivää ja pääluottamusmies Rauno Saariselle 1 
päivä viikossa KTV:n asioiden hoitoon.3  

 

 

Luottamusmiehet 

 

Vuonna 1971 valittiin ensimmäiset luottamusmiehet pääluottamusmiehen 
avuksi. Paavo Nurminen oli koulutyöntekijöiden ja Kauko Heikkilä työsuhteessa 
olevien luottamusmies. Jäsenmäärän kasvaessa luottamusmiesten määrää 
lisättiin.  

Vuonna 1978 yhdistyksellä oli pääluottamusmies Heikki Vähämäen lisäksi 
varapääluottamusmiehenä Eero Leppänen ja 9 luottamusmiestä:  

- viranhaltijat: kunnanvirasto Tuula Halttunen, kouluhenkilökunta Reino Laiho, 
Kaarinakoti ja muut laitokset Anja Virtanen.  

- työntekijät: 3 luottamusmiestä eri työkohteista: Kauko Heikkilä, Seppo Luontola 
ja Rauno Saarinen.  
- perhepäivähoitajat: Marjatta Nenonen.  
- terveyskeskus: Sirpa Pettersson.  
- Uimahalli Oy: Leila Ranta.  
 
 
Yhteyshenkilöt 
 
Yhteyshenkilöitä oli työpaikoilla, joiden henkilömäärä ei riittänyt 
luottamusmiehen valitsemiseen, mutta jotka kuitenkin tarvitsivat edustajan 
edunvalvontaa varten. Vuonna 1984 valittiin ensimmäiset yhteyshenkilöt, 
terveyskeskukseen Jukka Tuominen ja paloasemalle Markku Huunonen.  

 

                                                           
3 Kaarinan KTV:n toimikunta, 9.8.1974, 5 §, 8.5.1990, 9 § 



 

Yhdistyksen toimitila 

 

Kaarinan KTV:llä ei aluksi ollut mitään tilaa, jossa luottamusmiehet olisivat 
voineet ottaa vastaan jäseniä. Joulukuussa 1973 Heikki Vähämäki saattoi kertoa 
toimikunnalle, että kunta oli luvannut luottamusmiehelle väliaikaisesti 
toimistotilaa kunnan putkiverstaalta Voivalasta. Lupauksen toteutuminen vei 
melkoisesti aikaa. Yhdistyksen toimikunta kirjelmöi kunnalle elokuussa 1974 ja 
vielä tammikuussa 1975. Maaliskuussa 1976 toimikunta päätti lähettää 
kunnanhallitukselle kirjeen, jossa mainittiin, että huone oli järjestölle luvattu ja 
annettu, mutta että se oli korjaustöiden takia menetetty. Yhdistys patisti kuntaa 
kiirehtimään asiassa. Toiminta tuotti tulosta. Vuoden 1976 toimintakertomus 
totesi: ”Osastolle järjestettiin lopultakin luottamusmiehen huone ja myöskin 
huoneeseen saatiin luottamusmiehen käyttöön puhelin.” Vuonna 1983 KTV sai 
käyttöönsä ”kopin” kunnan uudelta varastolta nykyisen Krossin alueelta. Ajan 
kuluessa tila ei enää tyydyttänyt yhdistystä. Elokuussa 1990 Eero Leppänen toi 
esille toimiston tilan surkeuden. Hän esitti tilojen vuokraamista, ellei kunnasta 
neuvottelemalla parempia tiloja löydy.  Terttu Aulio kertoi saaneensa tietoja, 
että KTV saisi mahdollisesti tiloja kunnanvirastosta. Tieto piti paikkansa. 
Kunnanvirastoon ensimmäinen päätoiminen pääluottamusmies Hannu Erjomaa 
asettuikin  aloittaessaan työnsä tammikuun alussa 1991. Vuonna 1997 KTV:n 
pääluottamusmiehen toimisto muutti isompiin tiloihin virastotalossa ja 
pääluottamusmies sai kännykän. 4 

 

Pääluottamusmiesvaalit 
 
Vuoden 1991 alusta lähtien Kaarinan KTV:llä oli siis päätoiminen 
pääluottamusmies.  Päätoimisuus teki tehtävästä entistä halutumman. Syksyllä 
1990 tehtävää tavoitteli neljä ehdokasta: sosialidemokraatit Terttu Aulio, Jarkko 
Järvinen ja Antti Laine sekä Vasemmistoliittoa edustava Hannu Erjomaa.  
Äänestämässä kävi 268 jäsentä. Äänestysprosentti oli 43 %. Valituksi tuli Hannu 
Erjomaa. Hän sai eniten ääniä eli 85. Demarien äänet jakautuivat harmittavan 
tasaisesti: Jarkko Järvinen 74, Terttu Aulio 65 ja Antti Laine 44 ääntä.5 Kaksi 
vuotta myöhemmin olivat vastakkain Hannu Erjomaa ja demareiden Marjatta 
Nenonen. Vaaleja käytiin kolme päivää ja äänestämässä kävi lähes puolet eli 49 % 
jäsenistä. Erjomaa varmisti jatkokauden selvin numeroin 245-66.6 
 
Syksyllä 1994 Hannu Erjomaa ei enää ollut ehdolla. Marjatta Nenonen oli jälleen 
ehdokkaana ja Vasemmistoliiton ehdokkaana oli Jukka Tammi. Tammi voitti 
vaalit äänin 129-76. Äänestämään vaivautui vain runsaat 32 prosenttia jäsenistä.7 
Seuraavat vaalit käytiin syksyllä 1996. Kaarinan KTV:n hallitus halusi saada 

                                                           
4 Kaarinan KTV:n toimikunta 27.12.1973, 4 §, 9.8.1974, 5 §, 9.1.1975, 
11 §, 18.3.1976, 5 §, 7.8.1990, 10 §, Toimintakertomus 1997 
5 Kaarinan KTV:n toimikunta 5.10.1990, 3 § 
6 Kaarinan KTV:n hallitus 2.12.1992 
7 Kaarina-lehti 2.11.1994  



äänestysprosentin nousemaan ja päätti siksi, että vaalit hoidetaan 
postiäänestyksenä. Äänestysprosentti nousikin reippaasti. Äänensä antoi yli 
puolet eli lähes 51 prosenttia jäsenistä. Vaali oli tasainen ja sen voitti Marjatta 
Nenonen, joka sitten onkin ollut Kaarinan KTV:n pääluottamusmiehenä 
yhtäjaksoisesti vuoteen 2011 asti.8 
 
Vuonna 1998 Marjatta Nenosella oli vastaehdokkaana toinen demari, Pertti 
Laalo. Marjatta voitti kisan äänin 244-150. Vuonna 2001 Vasemmistoliiton 
ehdokkaan oli jälleen Hannu Erjomaa, joka hävisi Marjatalle äänin 112-270.  
Äänioikeutettuja jäseniä oli 600, joista äänesti 383. Äänestysprosentti oli 64. 
Äänestäneiden kesken arvotun kylpyläpaketin sai Monika Lintunen. Vaalituloksen 
vahvistamisen jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Järvinen totesi 
äänestysprosentin olleen kohtuullisen hyvän ja tuloksen selkeän. Samalla hän 
toivotti rauhallista jatkoa toiminnalle.9 

 
 

3. Jäsenten asialla 
 
 
Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenten palkka- ja muiden etujen 
puolustaminen. Sitä työtä Kaarinan KTV:n aktiivijäsenet tekivät kiitettävän 
innokkaasti ja sitkeästi.  
 
Jäsenmäärän kehitys 
Yhdistys perustettiin siis 12 jäsenen voimin. Aluksi jäsenmäärä nousi 
hitaanlaisesti. Kymmenessä vuodessa päästiin sentään 60 jäseneen:  
Vuosi 1964: 21 jäsentä 
Vuosi 1968: 26 jäsentä 
Vuosi 1971: n. 60 jäsentä 
Vuosi 1977: yli 200 jäsentä 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 1970-luvulla suorastaan räjähdysmäisesti, kuten 
Suomen kuntien työntekijöiden määräkin. Vuonna 1981 ylitettiin jo 300. Vuonna 
1985 jäseniä oli vajaa 500. Kasvun aiheutti pääasiassa uusi ammattiryhmä, 
perhepäivähoitajat, joita vuonna 1985 oli noin 130. Vuonna 1990 jäsenmäärä oli 
tasan 622. Vuonna 2009 toteutunut Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitos toi myös 
uusia jäseniä, joten vuoden 2011 jäsenmäärä on komeasti noin 800. 
 
Vuoden 1964 satoa 
 
Kaarinan KTV:n syyskokous 1964 keskusteli kunnantyöntekijäin virkojen 
vakinaistamisesta ja päätti pyytää toimitsija Niilo Alhoa laatimaan 
kunnanhallitukselle kirjelmän, jossa pyydetään kunnanhallitusta ryhtymään 
toimenpiteisiin epäkohdan korjaamiseksi. Yhdistyksen mielestä myös Kaarinan 

                                                           
8 Kaarinan KTV:n syyskokous 6.11.1996, 9 §, Kaarina-lehti 6.11.1996 
9 Pääluottamusmiesvaalien ääntenlaskentatilaisuus 5.11.1998, 17.10.2001 



silloinen kolmas kalleusluokka oli liian alhainen. Yhdistys ehdotti 
kunnanhallitukselle, että se siirtäisi kunnan II (toiseen) kalleusluokkaan. Saman 
vuoden toimintakertomus totesi vuoden 1964 aikaansaannoksiksi, että vuoden 
alusta oli saatu 6-8 %:n korotus sekä indeksi. Kahden vuoden palkkasopimus oli 
tehty kaupunkiliiton suosituksen pohjalta.10 
 
 
Vuosi 1966 
 
Vuonna 1966 yhdistyksen vuosikokous totesi, ettei kunnanhallituksen laatima 
palkkaluokitteluesitys vastannut silloisia palkkoja, vaan oli yhtä palkkaluokkaa 
alempana. Toimitsija Niilo Alho selosti kokoukselle vastaavilla työpaikoilla 
käytössä olevia palkkaussuosituksia. Kokous päätti lähettää kunnanhallitukselle 
kirjelmän eräiden palkkaluokkien osalta.  
Yhdistyksen kuukausikokous totesi syyskuussa 1966, että uudesta 
työehtosopimuksesta puuttui pukukorvaus. Yhdistys päätti tehdä 
kunnanhallitukselle anomuksen, että pukurahakorvauksen tulisi liittyä etuihin. 
Vuoden 1966 toimintakertomus mainitsi vuoden saavutuksista mm., että 
työsuhteita oli muutettu virkasuhteiksi. Eero Leppänen oli edustanut yhdistystä 
KTV:n liittokokouksessa.11 
 
 
Työntäyteinen vuosi 1971 
 
Yhdistyksen kuukausikokous keskusteli kesäkuussa 1971 työ- ja 
virkaehtosopimusten maalaiskuntia syrjivästä erilaisuudesta. Kokous päätti 
lähettää liitolle huomautuksen, että sopimukset olisivat kaikille samanlaiset 
seuraavan vuoden työehtosopimuksissa. Saman vuoden joulukuussa Kaarinan 
kunnan palkkatoimikunta sai käsiteltäväkseen koko joukon Kaarinan KTV:n 
kuoppakorotusesityksiä:  
-  9 siivoojaa, nykyinen  palkkaluokka A3, ehdotus  A5 
-  2 talonmies-siivoojaa, A5 > A6 
-  3 keittiöapulaista, A1 > A5 
- Emäntä, A3>A10 
- Keittäjä, A8>A9  
-  2 talonmies-vahtimestaria, toinen A12>A13, ja toinen A11>A13 
Palkkatoimikunta siirsi asian käsittelyn lisäselvityksiä varten.12 
 
Yhdistyksen valmistava vuosikokous joulukuussa 1971 asetti seuraavat 
vaatimukset:  
- Pukuraha yhdenmukaiseksi kaikille. 

                                                           
10 Kaarinan KTV:n syyskokous 31.8.1964, 1 ja 2 §, Toimintakertomus 
vuodelta 1964. 
Kaarinan KTV:n vuosikokous 27.2.1966, 11 §, kuukausikokous 16.9.1966,2 §, 
Toimintakertomus vuodelta 1966. 
12 Kaarinan KTV:n kuukausikokous 18.6.1971, 4 §, KKA, Kaarinan kunnan 

palkkatoimikunta 13.12.1971, 49 §, 



- Palkanmaksun laskentapäivät joko muutettava 7 päivästä 5 päivään tai määräys 
kiinteästä maksupäivästä.  
- Toimikunnan laatimissa kuoppakorotusesityksissä ei ole neuvotteluissa 
tinkimisvaraa.  
- Kokous keskusteli paljon työtä antaneista talonmiesten varallaolosaatavista ja 
päätti, että talonmiehet laskisivat puuttuvat saatavansa ja sen jälkeen otetaan 
yhteyttä kunnanhallitukseen ja pyydetään neuvotteluja.13 
 
Vuoden 1971 toimintakertomus totesi: ”Yhdistyksen toiminta on ollut 
työntäyteistä ja vilkasta, minkä johdosta on saavutettu jo 10. toimintavuosi.  
Paljon työtä ovat aiheuttaneet sopimusneuvottelut, joista mainittakoon 
talonmiesten sopimussuositus. Sekä vuoden lopulla tehtävät 
kuoppakorotusesitykset.” 
 
 
Sekavat palkkalistat 
 
Kaarinan KTV ei ollut tyytyväinen kunnan palkkalistoihin, jotka sen mielestä olivat 
sekavia. Se vaati kunnalta parannusta asiaan keväällä 1973.  Kunnanhallitus 
vastasi, että ”palkkalistojen selventäminen ei ole mahdollista nykyisillä koneilla”. 
Saman vuoden syksyllä yhdistyksen yleinen kokous totesi jälleen kerran, että 
työtekijäin ja viranhaltijoiden palkkalistat olivat edelleenkin sekä epäselviä että 
epätarkkoja ja päätti jälleen kirjelmöidä kunnanhallitukselle. 14 
 
 
Laitosapulaisten yöhoitolisä 
 
Kaarinan kunnalliskodissa laitosapulaiset joutuivat tekemään yövuoroja ilman 
valvovan hoitajan läsnäoloa.  Heille ei maksettu yöhoitolisää.  Vuonna 1974 
KTV:n luottamusmies esitti, että heille maksettaisiin virkaehtosopimuksen 
liitteen n:o 15 mukaista yöhoitolisää.  Kaarinan kunnan palkkatoimikunta ei 
puoltanut lisän maksamista. Perustelu oli, että liitteessä, jossa oli lueteltu ne 
viranhaltijaryhmät, joille tämä yöhoitolisä maksetaan, ei mainittu laitosapulaisia. 
Kaarinan KTV ei jättänyt asiaa tähän. Syksyllä 1975 yhdistyksen toimikunta päätti, 
esittää liitolle ”seuraavaan VES:iin otettavaksi pöytäkirjamerkintänä Kaarinan 
kunnalliskodin osastoapulaiseksi verrattava erikoistapaus yöhoitolisän 
maksamisesta osastoapulaisille, jotka suorittavat yövalvontaa ilman valvovan 
hoitajan läsnäoloa. Yöhoitolisä maksettaisiin kahden palkkaluokan 
palkankorotuksena”. 15 
 
 

                                                           
13 Kaarinan KTV:n valmistava vuosikokous 19.12.1971,  9-14 § 
14  Kaarinan KTV:n toimikunta 1.6.1973, 8 §, yleinen kokous 11.10.1973, 6 §  
15 KKA, Palkkatoimikunta 4.7.1974, 20 §, Kaarinan KTV:n toimikunta 
21.11.1975, 3 § 



 

Laaja neuvottelupaketti vuonna 1976 
 
Tammikuussa 1976 kunnan palkkatoimikunnalla oli käsiteltävänään laaja paketti 
Kaarinan KTV:n esityksiä. Ensiksikin yhdistys esitti, että kunnanvaltuustossa 
tehtäisiin päätös siitä, että palkkaluokkia määrättäessä noudatettaisiin 
palkkaliukumien ylärajaa.  
 
Lisäksi yhdistys oli tehnyt neuvottelupyynnön, jonka sisältönä oli useita 
palkkaluokkien tarkistuksia ja nimikkeiden muutoksia. Osan esityksistä 
palkkatoimikunta hylkäsi, mutta suuri osa johti tuloksiin: 
- Palokalustonhoitaja Matti Kallinen: korotus  Y 17 palkkaluokkaan.  
- Kaivinkoneenkuljettaja Jaakko Haule: Esitys sopimusvaltuuskunnalle: korotus  Y 
20 palkkaluokkaan. Haule ei ollut saanut kuoppakorotuksia, koska 
virkaehtosopimuksesta puuttui kaivinkoneenkuljettajan nimike. 
- Siivooja-talonmies Kerttu Hedman: yhden palkkaluokan korotus korvauksena 
siitä, että siivoojan tehtäviin oli yhdistetty myös talonmiehen tehtävät.  
- Kolme päiväkotiapulaista: korotus  Y 9 palkkaluokkaan. 
 
 
Koulujen kesäsiivouksesta 
 
Maaliskuussa 1976 yhdistys lähetti Kaarinan koululautakunnalle kirjeen, jossa se 
otti kantaa koulujen kesäsiivoukseen: ”… kouluilla jää kesällä suoritettavaan 
suursiivoukseen vuosi vuodelta yhä vähemmän aikaa. ” Koulujen lomat olivat 
lyhentyneet ja siivoojien vuosilomat pidentyneet palvelusvuosien perusteella. 
Työmäärä oli silti pysynyt samana.  ”Huomioitava on lisäksi kouluilla kesäaikana 
tehtävät erilaiset korjaus- ja maalaustyöt, jotka huomattavassa määrin lisäävät 
painetta tiukkaan aikatauluun. Tärkeätä on huomioida myös se, että Kaarinassa 
noudatetaan muutenkin työ- ja virkaehtosopimusten suosittelemia siivouspinta-
alojen ylimmäisrajoja, jopa niiden ylikin. Koska työ tehdään sovitun ja 
vakiintuneen tavan mukaan urakkatyönä, josta voimassa olevien työsopimusten 
mukaan on saatava vähintään 30 % urakkavoitto, joka on nähdäksemme 
mahdollista vain lyhentyneen työajan muodossa.” Painetta kesällä suoritettavaan 
suursiivoukseen lisäsi se, että ”huolimatta koulutyöntekijöiden johtosäännön 
kohdasta, että suursiivous tehdään kaksi kertaa vuodessa, rajoittuu se 
nykyolosuhteista riippuen yhteen kertaan vuodessa.” Yhdistys esitti, että 
koululautakunta myöntäisi kesän suursiivoukseen siivousapua, joka 
tuntimäärältään vastaisi vähintään koulujen lyhentyneestä loma-ajasta ja 
siivoojien pidentyneistä lomista syntyvää tuntimäärää. Yhdistys muistutti myös, 
että ainakin isompien koulujen osalta kansalaisopisto ja ulkopuoliset käyttäjät 
aiheuttivat siivouksen lisätarvetta, joka oli huomioitava.  
 
 



 

Tapahtui vuonna 1977 
 
Vuoden 1977 toimintakertomus kertoi yhdistyksen toiminnasta seuraavaa:  
”Tehdessään esityksiä jäseniensä palkkauksen tarkistamiseksi, päähuomio 
kiinnitettiin pienempipalkkaisten kysymyksiin. Pitkien neuvottelujen jälkeen 
saatiin viimein v. 1977 kunnanhallitus päättämään, että eräiden 
toimistoapulaisten palkkauksessa sovelletaan apulaiskanslisti- ja kanslisti 
nimikkeitä. Lisäksi oli eräitä muita yksittäisiä palkkaukseen liittyviä kysymyksiä 
esillä.  
Työmaaparakkien kuntoon kiinnitettiin erityistä huomiota. Asiasta lähetettiin 
kirje yleisten töiden lautakunnalle. Asiaan saatiinkin melkoista parannusta.”16   
 
 
Keskusurheilukentän hoitajien sosiaalitilat  
 
Syksyllä 1978 Kaarinan KTV:n toimikunta totesi, että keskusurheilukentän 
hoitajilta puuttui sosiaalitilat. Asia oli todettu edellisenä keväänä mm. 
tilintarkastajien tarkastuskäynnin yhteydessä. Talviaikana jääkenttien 
jäädytyksen aikana hoitajien varusteet kastuivat eikä niiden kuivattamiseen ollut 
osoitettu mitään paikkaa. Toimikunnan mielestä ”kentänhoitajilla tulisi olla 
lämmin valvontahuone, josta olisi hyvä näkyväisyys eri suorituspaikoille, jotta 
valvontaa voitaisiin suorittaa. Kylmien säiden aikana ei voida velvoittaa 
kentänhoitajia suorittamaan valvontaa pelkän taivaan alla.”  Toimikunta lähetti 
kunnanhallitukselle pöytäkirjanotteen päätöksestä asian korjaamiseksi. 17 
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Muuta mainittavaa vuodelta 1978 
 
Vuoden 1978 toimintakertomus totesi mm. seuraavaa: ”Osastomme on käynyt 
lukuisia neuvotteluja jäsenistön palkkaus- ja muiden etujen ja työolosuhteiden 
parantamiseksi. Erityisesti on pyritty parantamaan perhepäivähoitajien ja Y 9 
palkkaluokassa olevien henkilöiden asemaa. Niissä ei kuitenkaan ole päästy 
myönteiseen tulokseen. Työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisessa on edelleen 
saavutettu joitakin jäsenistön palkkausetujen parannuksia. Eräät aloitetut 
neuvottelut ovat vielä kesken. ”18 
 
 
Toimistovirkailijoiden nimikemuutoksia  
 
Vuodenvaihteessa 1981-1982 Kaarinan KTV kävi henkilöstölautakunnan 
neuvottelutyöryhmän kanssa paikallisneuvotteluja eräiden toimistovirkailijoiden 
palkkauksesta ja nimikkeistä.  Lautakunta hyväksyi, ”että Tuula Soisalon, Pirkko 
Aallon ja Tuija Nymanin osalta palkkahinnoittelussa sovelletaan kanslistin 
nimikettä ja Sirkka Grönholmin kohdalla apulaiskanslistin nimikettä ja 
ensimmäisen kerran tätä sovellutusta noudatetaan kun palkkahinnoittelussa on 
mahdollisuus tehdä muutoksia. ”19 
  

 
 
”Kun vielä juotiin Osuuspankin tarjoamat kahvit ja poseerattiin 
Rannikkoseudun valokuvaajalle, päästiin aloittamaan 
toimikunnan kokous.” Kaarinan KTV:n toimikunta otatti itsestään 
kuvan kokoontuessaan Osuuspankki Yhteistuen tiloissa 3.2.1983. 
Takarivi vasemmalta: Seppo Luontola, Paula Pyy, Rauno 
Saarinen, Eero Leppänen, Riitta Ståhlfors, Terttu Aulio, Paavo 
Nurminen, Liisa Laiho, Pekka Kainulainen. Istumassa vasemmalta: 
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Leila Ranta, Reino Laiho, Marjatta Nenonen, Raija Vehmaa, 
Kerttu Hedman, Arja Lehtilä. 
Kaarinan JHL:n kuvakokoelmat 



 

Putkimiesten varallaolokorvaus 
 
Syksyllä 1983 Kaarinan kunnan henkilöstölautakunta käsitteli putkimiehille 
varallaolosta maksettavia korvauksia. Kaarinan KTV-yhdistys vaati korvauksen 
korottamista 30 %:sta 50 %:iin. Esittelijän pohjaehdotus oli, että korvausta ei 
nosteta. Kokous äänesti asiasta. Äänestystulos oli 4-2 korotuksen hyväksi..20 
 
 
Vuoden 1983 kohokohtia 
 
Toimintakertomus vuodelta 1983 kertoo:  ”Paikallisneuvotteluissa on koko 
vuoden aikana neuvoteltu tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkauksesta. Näissä 
neuvotteluissa ovat olleet mukana myös 25.10.-83 KSV: n (Kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan) edustaja sekä KTV: n Seppo Immonen. Tässä 
neuvottelussa päästiin jopa jonkunlaiseen tulokseen, mitä sitten kuitenkaan ei 
ole käytännössä toteutettu. Näinollen asia on riitautettu ja se tulee aikanaan 
keskusneuvotteluihin ja sieltä ellei meitä tyydyttävään lopputulokseen päästä, 
työtuomioistuimeen. Aika kuitenkin näyttää, miten tässä asiassa tulee 
käymään.”21 
 
…ja vuoden 1984 
 
Korutonta kertomaa: ”Tuntipalkkaisia koskeva palkkausriita ei vielä tänäkään 
vuonna ratkennut. Riidassahan on kysymys siitä, että kunta on alkanut poistaa 
‘vanhoilta’ työntekijöiltä sellaisia saavutettuja etuisuuksia, mitkä ovat olleet 
voimassa useiden vuosien ajan. Koska paikallisissa neuvotteluissa ei päästy 
asiassa sopimukseen, riitautettiin se. Keskusneuvotteluissa on päädytty 
yksimieliseen tulokseen, että kunnan tulisi nämä etuisuudet säilyttää. Tästä 
päätöksestä on tullut neuvottelupöytäkirja sekä kuntaan että KTV:lle. Tästäkin 
pöytäkirjasta huolimatta tilannetta ei ole kunnassa korjattu, joten riita tältä osin 
jatkuu.”22 
 
Kannustuslisä ei kannusta 
 
Helmikuussa 1985 Kaarinan KTV:n toimikunta otti kantaa kannustuslisään ja 
päätti yksimielisesti vastustaa sitä, koska se ei toimikunnan mielestä ollut 
tasapuolinen kaikkia työntekijöitä kohtaan. Yhdistyksen lausunto 
henkilöstölautakunnalle totesi: ”Selvityksemme ja tietojemme mukaan on 
arviointimenettely ollut varsin erilaista, koska joissakin tapauksissa on käytetty 
arvioimislomakkeiden pisteytystä, on suoritettu henkilökohtaisia haastatteluja ja 
joissakin tapauksissa on viranhaltijat asetettu muuten vain 
paremmuusjärjestykseen. Tämä arviointimenetelmissä esiintyvä kirjavuus 
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asettaa arvioinnin kohteena olevat viranhaltijat vakavaan eriarvoisuuteen. Ei ole 
olemassa myöskään takeita siitä, etteivät nämä epätasapainoisista lähtökohdista 
tehdyt arvioinnit tulisi julkisiksi ja näiden arviointien, jotka kuten todettu eivät 
ole yhteismitallisia, perusteella aseteta kunnan viranhaltijoita kyseenalaiseen 
paremmuusjärjestykseen. Tällainen menettely loukkaa vakavasti viranhaltijoiden 
oikeusturvaa eikä tue mitenkään hyvän työmotivaation syntymistä, jollainen 
tarkoitus kannustuslisällä myös on.”23 
 
 
Miksi KTV:stä erotaan? 
 
Otsikon kysymystä Kaarinan KTV:n toimikunta pohti toukokuussa 1987: 
”Pohdimme asiaa ja tulimme siihen tulokseen, että yleisin syy tuntuu olevan 
tyytymättömyys liittoon ja myöskin se että usein KTV jättää jäsenen edun 
ajamisen kesken. Toivotaan, että tulisi edes vastaus asioihin. Todettiin Kaarinassa 
tapahtuvan paljon niin, että kun virka nousee, niin siirrytään heti 
virkamiesliittoon. Usein on myöskin oma työ kysymyksessä jollet liittoa vaihda. 
Tästä lähtien pyrimme saamaan eroavalta jäseneltä myöskin selvityksen 
eroamisen syistä.”24  
 
 
Neuvottelujen vuosi 1990  
 
Yhdistyksen toimikunnan kokous kuuli toukokuussa 1990 puheenjohtaja Heikki 
Sirenin selvityksen terveyskeskuksen palkkaneuvotteluista. Selvityksen mukaan 
kaikki työntekijät olivat 1.7-90 alkaen ylähaarukassa.  Kokous totesi,  että 
terveyskeskuksessa asiat olivat hyvin ja että terveyskeskuksen henkilöstölle 
tiedotetaan kuinka hyvin KTV on neuvotellut.  Vuoden toimintakertomuksen 
mukaan ”Neuvotteluja on käyty mm. palomiesten henkilöstöasioista ja 
sairaankuljetuksesta, puistotätien sade -ja pakkaspäivistä, uimahallin 
työntekijöitten työajasta, terveyskeskus-, koulu- ja päiväkotiapulaisten palkoista 
sekä siivoojien ja osastoapulaisten palkoista. Neuvotteluja on käyty myöskin 
kiinteistöhoitajien asioista.”25  
 
 
Taisteleva 1990-luku 
 
Kaarinan kaupungilla oli melkein koko 1990-luvun ajan suuria taloudellisia 
vaikeuksia. Kaupungin johto koetti löytää säästöjä suorittavan henkilöstön 
vähennyksillä ja KTV puolusti jäsentensä palkkoja ja työpaikkoja. Vuosina 1994-
1995 vallitsi jonkinlainen tauko taistelutoiminnassa. 
 
 
 

                                                           
23 Kaarinan KTV:n toimikunta 5.2.1985, 19 § 
24 Kaarinan KTV:n toimikunta 5.5.1987, 6 § 
25 Kaarinan KTV:n toimikunta 8.5.1990, 6 §, Toimintakertomus vuodelta 1990 



 
Irtisanomisia ja lomautuksia suunnitellaan 
 
Tuskin oli muste kuivunut Kaarina-sopimuksen allekirjoituksista, kun Kaarinan 
kunnan talouden heikentyminen pakotti kunnan johdon suunnittelemaan 
lomautuksia ja irtisanomisia. KTV neuvotteli 2.1.1992 kunnaninsinööri Martti 
Holtin kanssa kunnan työllisyydestä. Neuvottelussa kuullun muistion mukaan 40 
työntekijää piti vähentää pelkästään tekniseltä puolelta.   
 
KTV pyysi paikallisneuvotteluja. Neuvottelut käytiin 9.1.1992. Neuvotteluissa 
teknistä osastoa edusti Erkki Paananen, Kunta-alan Unioni KTV:tä pääluotta-
musmies Hannu Erjomaa, luottamusmiehet Terttu Aulio ja Rauno Saarinen sekä 
KTV:n toimitsija Leila Seppälä, henkilöstölautakuntaa Risto Lehtinen, Jukka Aalto 
ja Otto Silander sekä henkilöstösihteeri Tiina Viljanen.  
 
Kaarinan kunnan henkilöstölautakunta käsitteli asiaa 15.1.1992. Se hyväksyi 
neuvottelutuloksen, jonka mukaan sopimuksia noudattaen käydään neuvottelu 
ja pohditaan mahdollisten irtisanomisten kohdentaminen. Neuvotteluissa 
osapuolina ovat tekninen osasto, ammattijärjestö ja henkilöstötoimi.  
 
Neuvottelut eivät johtaneet KTV:tä tyydyttävään tulokseen. Huhtikuussa 1992 
KTV antoi oman ehdotuksensa: 
 
”Esityksemme perustuu jo tapahtuneiden ja vuodelle -93 suunniteltujen 
irtisanomisten perumisiin. Kuntatyönantajan tulisi kartoittaa halukkuus 
vapaaehtoisten lomien kautta saavutettava säästö. Ellei näin saavuteta riittävää 
säästöä, tulee kuntatyönantajan toteuttaa tasapuolisilla eri henkilöstöryhmiä 
koskevilla viikkotyöaikaa lyhennyksillä, tai yhtäjaksoisilla lomautuksilla.  
Suunnitellut henkilöstön supistukset suoritettaisiin luonnollisen poistuman 
kautta. Ympäristöosaston kohdalla ehdotamme maaperätutkimusryhmän 
perustamista. Tutkimusryhmällä saataisiin toteutettua kunnan oma tarve alalla. 
Tutkimustuloksia ja muita mittauspalveluja voitaisiin markkinoida myös 
yksityissektorille. Maaperätutkimusryhmä olisi toteutettavissa suhteellisen 
pienellä investoinnilla. Uuden ja vanhan henkilöstön tarve tulee kattaa jo olevaa 
henkilöstöä uudelleen kouluttamalla ja sisäisin siirroin.”    
 
 
Jäsenäänestys lakosta 
 
Jo tammikuussa Kaarinan KTV katsoi tilanteen niin huolestuttavaksi, että se 
päätti anoa liittohallitukselta lakkolupaa ja tehdä jäsenkyselyn, jossa kartoitetaan 
jäsenten mielipidettä.   
 
Kaarinan KTV:n jäsenkyselyyn vastasi 650 jäsenestä vain 156. Näistä 129 oli la-
kon puolesta ja 27 vastaan. Toimikunta oli yllättynyt vastausten vähyydestä. 
Pitkään mietittyään ja keskusteltuaan kokous päätti 5.2., että lakkolupa-
anomusta ei vedetä takaisin. Hannu Erjomaa lupasi ilmoittaa jäsenkyselyn 



tuloksesta Helsinkiin ja puheenjohtaja ottaa aluetoimistosta Jarmo Rosenlöfiltä 
selvää jatkomenettelyistä eli, että irtisanomiset riitautettaisiin. Kaiken kaikkiaan 
hallitus oli sitä mieltä, että tässä ei ollut toimittu Kaarina-sopimuksen mukaan.  
Huhti-toukokuussa Kaarinan KTV teki jäsenistölle uuden kyselyn 
lakkohalukkuudesta. Nyt vastauksia tuli paljon enemmän eli 357. Lakkoa kannatti 
291 ja vastusti 63 jäsentä.   
 
Juhannuksen tienoilla pidetyssä kokouksessa kuultiin, että kunta oli jo irtisanonut 
18 työntekijää. Keskustelun tuloksena todettiin, että ainut ”konsti” asian 
auttamiseksi olisi lakkoluvan pyytäminen. Uusi anomus päätettiin lähettää 
välittömästi.   Kaarinan KTV ei kuitenkaan loppujen lopuksi mennyt lakkoon. 
 
 
Irtisanomiset 
 
Kesäkuussa 1992 Kaarinan kunnanhallitus ryhtyi tositoimiin. Se irtisanoi yhden 
toimistovirkailijan ja antoi samalla 13 kunnan työntekijälle ilmoituksen 
irtisanomisesta. Perusteena mainittiin kaikissa tapauksissa tuotannolliset ja 
taloudelliset syyt. Kaikki irtisanomiset astuivat voimaan vuodenvaihteessa. 
Henkilöstösihteeri Tiina Viljanen kertoi, että irtisanottaville haluttiin antaa 
ilmoitus mahdollisimman varhain. ”Epätietoisuus on tässä tilanteessa pahinta.” 
Vapaaehtoisilla lomilla ja lomautuksilla piti vuodelle 1993 saada säästöä noin 
kolme miljoonaa markkaa.   
Kunnanjohtaja Erkki Kuusela oli pahoillaan rankasta karsintaohjelmasta. Hänen 
mielestään päättäjien olisi pitänyt paitsi antaa tiukat säästömääräykset myös 
kertoa mistä pitää säästää. Virkamiesjohto olisi halunnut sen sijaan korottaa 
veroäyriä.  Porvarienemmistöiset kunnanhallitus ja valtuusto vastustivat 
äyrinhinnan korottamista, mutta eivät halunneet yksilöidä, mistä kunnan pitäisi 
luopua, jotta säästöihin päästään.  
 
 
Käräjillä 
 
KTV haastoi Kaarinan kunnan irtisanomisista käräjille. Syyte koski neljän teknisen 
osaston työntekijän irtisanomisia. KTV halusi samalla ennakkotapauksen kunnan 
irtisanomisoikeuksista. Irtisanottujen asianajajana toimi varatuomari Päivi 
Ahonen KTVstä. Hän piti perusteita väärinä. Kun valtuusto itse päättää 
määrärahoista, niin niiden vähentymistä ei voi pitää irtisanomissyynä. 
Irtisanottujen osalta ei ollut myöskään näytetty, että heidän työtehtävänsä 
olisivat vähentyneet. Lisäksi irtisanomisista saatava hyöty jäi vähäiseksi.  
Kunnan asianajaja, varatuomari Risto Airikkala Kunnallisliitosta taas katsoi, että 
kunnan talousarviota voidaan verrata yksityisen yrityksen tulokertymään. Jos 
tulot vähenevät, pitää myös kustannuksia vähentää. Kunnalla pitäisi olla sama 
oikeus kuin yrityksilläkin.  
Päivi Ahonen vaatii irtisanotuille korvausta. Kaikki neljä olivat irtisanomisestaan 
saakka olleet työttömänä, ja Ahonen vaatii vuoden palkkaa vastaavaa summaa. 
KTV hävisi jutun käräjäoikeudessa. Liiton lakimiehen ehdotuksesta asia vietiin 



hovioikeuteen, jossa KTV voitti. Kunta joutui maksamaan korvauksia 
irtisanotuille.   
 
”Säästäminen” johti aina välillä surkuhupaisiin tuloksiin. Lokakuussa 1992 
perhepäivähoitajien luottamusmies Marja Laitinen tiedusteli, onko säästöä, kun 
ohjaajat siivoavat sosiaalitoimistoa. Lokakuussa 1993 pääluottamusmies Hannu 
Erjomaa kertoi, että lomautetun kunnan maalarin sijaan samaa työtä tekemään 
oli tullut rakennusliike Randelinin isompipalkkainen maalari.   
 
 
Sovinto 
 
Helmikuussa 1994 Kaarinan kaupunki ja työntekijöiden järjestöt tekivät 
sopimuksen, joka vei kaupungin työntekijöiltä 20 prosenttia lomarahoista, mutta 
antoi heille irtisanomissuojan. Lomarahojen leikkaus korvattaisiin 
täysimääräisesti maksamalla tulospalkkiota. Tätä varten perustettaisiin 
tulospalkkiorahasto, johon siirrettäisiin miljoona markkaa edelliseltä vuodelta 
kertyneistä palkkasäästöistä. Myös Kaarinan KTV hyväksyi sopimuksen. Sen 
hallitus totesi, ettei ollut syytä kutsua koolle yleiskokousta, koska neuvottelujen 
lopputulos oli vähintäänkin tyydyttävä.  
 
 
Toimintapäivä 
 
Vuoden 1997 aikana Kaarinan kaupungin johto kehitteli jälleen säästötoimia, 
joihin sisältyi myös irtisanomisia. Vastalauseena näille Kaarinan KTV järjesti 
toimintapäivän 18.11. klo 13-16. Työpaikoiltaan poistui 250 jäsentä. 
Toimintapäivä ei koskenut virassa olevia. Joukko kokoontui Kaarinan torille. KTV 
sai aikaan kunnon mediatapahtuman. Paikalla oli, silmälasien väristä riippuen, 
toista sataa (Turun Sanomat) tai kolmisen sataa (Turun Päivälehti) henkeä. 
Puheenjohtaja Jarkko Järvinen piti puheen. Musiikkikin soi ja osa joukosta 
tanssahteli sen tahdissa lämpimikseen, sillä sää oli kolea.  
Työntekijöiden mielestä työnantaja oli painostanut heitä suullisesti ja myös 
kirjallisesti. Kaarinan sosiaalitoimi lähetti päiväkoteihin paimenkirjeen, jolla 
peloteltiin kunnan virkasuhteisia työntekijöitä. Paperissa sanottiin mm: “jos 
virkasuhteinen on pois työstä, on kyseessä virkatehtävien laiminlyönti, eli luvaton 
poissaolo. Työnantaja päättää seuraamuksista...” ja teksti jatkui: “jos hoito- ja 
kasvatustehtävissä (perhepäivähoidossa, päiväkodissa, leikkitoiminnassa) 
työskentelevä jää pois ilman, että on ilmoittanut asiasta etukäteen, on kyseessä 
päivähoitolain 67 mukainen laiminlyönti ja työnantaja ryhtyy toimenpiteisiin.”  
 
Kaupunginjohtaja Martti Ilmonen kiisti syytökset. ”Pötypuhetta. Kaupunki on 
vain yrittänyt tiedustella, ketkä aikovat jäädä pois työstä. Päämääränä oli saada 
palvelut toimimaan mahdollisimman hyvin työtaistelusta huolimatta.” 
  



 
Kaarinan tori oli harvinaisen kansoitettu KTV:n toimintapäivänä 18.11.1997. Kuva 
Turun Päivälehti 19.11.1997 
 
 
Kaupunki haastoi yhdistyksen oikeuteen. Tällä kertaa KTV hävisi ja joutui 
pulittamaan 10.000 mk työrauhan rikkomisesta. Liitto maksoi sakot yhdistyksen 
puolesta. Kaupunki irtisanoi vuonna 1998 yhteensä 33 työntekijää, joista suuri 
osa siirtyi eläkeputkeen.  
 
Kaarinan KTV:n toimintakertomus totesi ylpeänä: ”Vaikka näihin irtisanomisiin 
emme todennäköisesti pystyneetkään vaikuttamaan, tulevaisuudessa osaamme 
toimia paremmin. TOIMINTAPÄIVÄ OLI KTV:n HISTORIASSA AINUTLAATUINEN.” 

 
 
4. Osaston lippu ja viiri 

 
 

Lippu 
 

Oma lippu on yhdistyksen tärkeä tunnus. Kaarinan KTV alkoi hankkia omaa lippua 
vuonna 1977. Helmikuussa pidetty yhdistyksen vuosikokous asetti toimikunnan 
valmistelemaan lipun hankkimista osastolle. Toimikuntaan valittiin kokoonkutsujaksi 
Paavo Nurminen ja muiksi jäseniksi Seija Lepistö ja Pasi Mäkelä.26 

 
Kevään 1978 aikana osasto sai lippunsa. Toukokuussa 1978 yhdistyksen toimikunta 
päätti, että sitä säilytetään toistaiseksi puheenjohtajan luona. Lipputangon nuppi 
tehdään KTV:n ohjeiden mukaan ja siihen tulee KTV:n merkki. Syyskuussa toimikunta 
vei hanketta eteenpäin: ”Todettiin, että Eino Mäntylä tekee salon. Hänen 
harkittavakseen jätettiin, tekeekö hän siitä 1- tai 2-osaisen. Koska valmisteluissa oli 
ollut talkoohenkeä, Paavo Nurminen ilmoitti valmistavansa lipputangon nupin, joka oli 
messinkinen ja siinä oli KTV:n vaakuna. Hän luovutti sen osastolle. Pöytäkirjaan 
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merkittiin osaston kiitokset. Talkoohenkeä kunnioittaen Taimi Leppänen lupasi vielä 
tehdä pussin, jossa lippua säilytetään”. 27  

 
Yhdistyksen lippu vihittiin juhlallisin menoin Veitenmäen koululla 5.11.1978. Lipun 
vihkiäispuheen piti KTV:n osastosihteeri Reima Mänttäri. Juhlassa soitti Turun 
Työväenyhdistyksen soittokunta ja lauloi Littoisten pioneerien lauluryhmä. Juhlassa 
luovutettiin muistolahjat osaston perustajajäsenille.28 

 
 

 
 

Kuva Kaarinan KTV:n lipun vihkiäisjuhlasta Veitenmäen koululla 
5.11.1978. Lippua kantaa Paavo Nurminen, airut vasemmalla Tuula 
Halttunen ja oikealla Anja Virtanen. Kaarinan JHL:n kuvakokoelmat 

 
 
Vuonna 1984 yhdistyksen kevätkokous päätti, että  Kaarinan SKDL ja SDP saivat käyttää 
KTV:n lippua vappumarssilla vuorovuosina. Arvonnassa SKDL sai vuoden 1984. 
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Päätettiin, että SKDL käyttää lippua parillisina vuosina ja SDP parittomina. Jos tulee este 
lipun käytölle, pitää ilmoittaa toiselle ryhmälle.29 

 
 

Viiri  
 
Nyt yhdistyksellä oli oma lippu. Yhdistys päätti tämän jälkeen hankkia myös oman viirin. Viirin 
suunnittelusta julistettiin jäsenten kesken kilpailu. Kilpailun voitti Paavo Nurminen. Toinen 
palkinto annettiin Kerttu Hedmanin viirimallille.30  
 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Terttu Aulio luovutti viirikilpailun voittajalle Paavo Nurmiselle uuden 
viirin ensimmäisen kappaleen toimikunnan kokouksen yhteydessä 3.2.1983. Rannikkoseudun 
reportteri ikuisti tilanteen. Molemmat palkitut, Kerttu Hedman ja Paavo Nurminen, saivat 
yhdistyksen uuden onnittelukortin, joka oli kuvioinniltaan samanlainen kuin uusi viirikin. 
Kaarinan JHL:n kuvakokoelmat 
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5. Opintotoiminta 
 
Opintotoimintaa alettiin Kaarinan KTV:n piirissä käynnistää vuonna 1982. Silloin 
yhdistys valitsi opintotoimikunnan, jonka jäsenet olivat Tuula Halttunen, 
Marjatta Kainulainen ja Riitta Ståhlfors. Toiminta ei kuitenkaan heti lähtenyt 
käyntiin. Vuonna 1986 yhdistys valitsi opintosihteeriksi Terttu Aulion, joka hoiti 
tätä tehtävää sitten vuosien ajan. Vuonna 1986 olikin jo toimintaa: 
”Opintokerhotoiminta on lähtenyt liikkeelle. Pieniä opintopiirejä on perustettu 
lähinnä perhepäivähoitajien keskuudessa. Siivoojille järjestettiin kurssi 
työskentelytavoista. Osallistujia oli 27 jäsentä ja 22.3 viikonloppuna oli 
järjestötehtävien peruskurssi. Osallistujia 20.”31  Vuonna 1987 opintokerhoja oli 
mm. useita siivous - ja mitoituskerhoja. Yhden päivän opiskelua oli ollut 
“ihmissuhteet työpaikalla” - kurssi kahteen kertaan ja järjestötoiminnasta 
kertova kurssi. Vuonna 1988 opiskeltiin työturvallisuuslakia. Kari Leino kertoi, 
mitä uutta laki piti sisällään. Ja joulukuussa 1988 oli ravintola Kivitaskussa 
työeläkekurssi. Vuoden 1989 huhtikuussa oli Kivitaskussa Terttu Knuutilan 
vetämä kurssi ja syyskuussa oli palohenkilöstön opintopäivät. Vuonna 1990 
siivoojat pitivät opintokerhoa. Lisäksi oli kurssi uusista palkkaratkaisuista ja 
henkisestä työsuojelusta.32 
 
Opintomatkoja 
 
KTV:läisten oma kurssikeskus sijaitsi Karjaalla. Sinne kaarinalaiset tekivät 
opintomatkoja lähes vuosittain. Viikonloppuretkellä 16.-17.8.1980 oli virkistyksen 
lisäksi ohjelmassa selostuksia ammattiyhdistysliikkeen historiasta, 
työpaikkademokratiasta sekä työ- ja virkaehtosopimuksista. Elokuussa 1987 
yhdistys oli 25 jäsenen voimalla kurssikeskuksen viikonloppukurssilla. Aiheena oli 
tällä kertaa järjestötoiminta. Seuraavana  vuonna opiskeltiin opinto- ja 
tiedotustoimintaa ja vuonna 1989 teemana oli “pykälistä toimeen”. Vuonna 1990 
pidettiin laivaseminaari, aiheena Tujo (tulosjohtaminen) ja Kaarina-sopimus.33  
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Nämä  KTV:läiset osallistuivat SAK:n 75-vuotisjuhliin, jotka pidettiin Helsingissä  
12. -13.6. 1982. Vasemmalta Aimo Halttunen, Eero Leppänen, Terttu Aulio. 
Takana keskellä Marjatta Nenonen ja hänen oikealla puolellaan Taimi Leppänen. 
Edessä valkoisessa puvussa Pentti Nieminen Piikkiön KTV:stä.     
 
 

 
6. Virkistystoiminta 
 
Joulujuhlat 
 
Kaarinan KTV on varmastikin pitänyt (pikku)joulujuhlansa joka vuosi. 
Ensimmäistä juhlaansa väki vietti pienimuotoisesti Auranlaakson koulussa 
9.12.1961. Seuraavinakin vuosina juhlaa vietettiin eri kouluilla, Keskuskoulun, 
Ristikallion ja Ylikylän koulujen tiloissa. Vuonna 1969 joulua juhlittiin 
ensimmäisen kerran ravintolassa, Motelli Valtatie 1:ssä. Sama ravintola kelpasi 
myöhemminkin. Vuonna 1977 siellä juhlittiin yhdessä Liedon ja Piikkiön KTV:n 
osastojen kanssa. Välillä käytiin juhlimassa myös Turun ravintoloissa, kuten 
Ikituuri, Hotelli Turku ja Kristiina, jossa vuonna 1976 osanottajia oli siihenastinen 
ennätys, yli 100 henkeä.34 Myöhemmin, 1990-loppupuolelta alkaen, yhdistys 
vietti pikkujoulua laivaristeilyn muodossa. 2000-luvun toimintakertomukset 
päättyvät säännöllisesti lauseeseen: ”Suositulla jouluristeilyllä ’tonttuiltiin’ 
marraskuussa.” Ainoa poikkeus oli vuosi 2009, jolloin Kaarinan kaupunki tarjosi 
pikkujouluristeilyn koko henkilökunnalleen.  
 
Vuosijuhlat 
 
Kuten jokainen kunnon yhdistys, myös Kaarinan KTV piti juhlat, kun täytti 
pyöreitä vuosia. 
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Osasto vietti yhdistettyä 20-vuotis- ja joulujuhlaa 21.11.1981 Hovirinnan koululla. 
Ohjelmassa oli perustajajäsenten kukitus, Seija Lepistön historiikki ja KTV:n 
järjestösihteerin Jukka Nurmen juhlapuhe. Hovirinnan koulun oppilasryhmä 
tarjosi liikuntaesityksen ja kansalaisopiston kuoro lauloi joululauluja. 
Joulupöydän antimista vastasi Kevolan kahvitupa.35 
 
Myös osaston 25-vuotisjuhla yhdistettiin pikkujoulun viettoon. Juhlat pidettiin 
150 jäsenen voimin ravintola Paviljongissa 15.11.1986. Perustajajäseniä 
kukitettiin jälleen. Sen lisäksi he saivat valtakunnallisen KTV:n 50-
vuotishistoriikin. Myös entisiä puheenjohtajia muistettiin kukkasin. Arja Laakson 
kokoama historiikki valotti yhdistyksen kehittymistä: ”Perustavassa kokouksessa 
oli läsnä 12 henkilöä, kun taas nykyinen jäsenmäärä on noin viisisataa. Toiminnan 
alkuaikoina tulot olivat vähäiset. Jopa kahvirahat jouduttiin käyttämään 
toiminnan ylläpitämiseen. Ensi vuoden talousarvio on loppusummaltaan 54 000 
markkaa.”  
Juhla alkoi Turun Viihdemusiikkiorkesterin torvisoitolla. Lauluyhtye Viihteiset 
esitti lauluja, Raija Pöyhönen lausui runoja ja Uran tyttöjen liikuntaryhmä esiintyi. 
Juhlapuheen piti KTV:n liittosihteeri Jouni Riskilä.36 
 
Osaston 30-vuotisjuhlat pidettiin lokakuun lopulla 1991. Huvitoimikunnan 
puheenjohtaja ja juhlien puuhanainen Marjatta Nenonen oli tyytyväinen 
vuosijuhliin. Iltajuhlaan saapui lähes 230 henkeä, mikä oli enemmän kuin osattiin 
odottaakaan.  
Kaarinan Nuorisoteatteri esitti juhlassa sketsin, jossa ”radiohaastattelun” 
muodossa kyseltiin, mitä KTV:n taakse kätkeytyy. LauIuryhmä Verkatehtaan tytöt 
esiintyi ja shown päätteeksi nähtiin tonttutanssi. Osaston perustajajäseniä 
muistettiin tällä kertaa lasijoutsenilla. Juhlapuhujana oli jälleen Jouni Riskilä, joka 
tällä välin oli edennyt KTV:n puheenjohtajaksi. Hän arvosteli melko voimakkaasti 
TUPO-ratkaisua, mutta piti sitä kuitenkin parempana kuin devalvaatiota. ”Koska 
tässä taloudellisessa tilanteessa on vain huonoja ratkaisuja, kysyä sopii, olisiko 
devalvaatio sittenkin niistä vaihtoehdoista parempi. Vastaukseni on, että ei 
ainakaan meille kuntien palveluksessa oleville.”37  
 
  
Huvitoimikunta 
 
Alussa Kaarinan KTV:llä ei ollut mitään jaostoja, vaan kaikesta toiminnasta 
päätettiin yleisissä ja toimikunnan kokouksissa. Vuoden 1977 vuosikokouksessa 
yhdistys asetti ensimmäisen kerran huvitoimikunnan, joka tästä alkaen vastasi 
kaikesta virkistystoiminnasta. Ensimmäisen huvitoimikunnan kokoonkutsujana oli 
Eino Mäntylä ja jäseninä Liisa Laiho ja Paavo Lehti.38  
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Vuonna 1979 huvitoimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Marjatta Nenonen, 
josta tulikin sitten huvitoimikunnan dynamo moniksi vuosiksi eteenpäin.39  
 
Huvitoimikunnan valtuuksista ja tileistä keskusteltiin yhdistyksen toimikunnan 
kokouksissa välillä kiivaastikin. Hovirinnan saunalla 7.6.1983 pidetyssä 
kokouksessa Marjatta Nenonen ilmoitti huvitoimikunnan järjestävän kevätretken 
11.6.1983 ja yhdistyksen maksavan linja-auton kustannukset 1200 mk. 
Pöytäkirjan mukaan ”Eero Leppänen toi taas kerran esille sen, ettei 
huvitoimikunnalla ole keskuudessaan oikeutta päättää maksaako yhdistys vai 
eikö maksa. Paavo Nurminen ja Jukka Tuominen olivat Leppäsen kanssa samaa 
mieltä. Keskustelu kärjistyi siihen että huvitoimikunnan edustajat lupasivat 
peruuttaa suunnittelemansa matkan, sekä eroavansa huvitoimikunnasta, koska 
sen toimintaa koko ajan rajoitetaan vaatimalla aina tiedot rahoituksesta siitäkin 
huolimatta, että huvitoimikunnan käyttöön on talousarviossa varattu määräraha, 
minkä puitteissa sen tulee toimia.  Keskustelussa päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, 
että retki tehdään esitetyssä muodossa ja. huvitoimikunta jatkaa toimikauden 
loppuun.”  
 
Seuraavana vuonna keskusteltiin taas: ”Huvitoimikunnan tiliselvityksistä 
käydyssä, osittain kiivaaksi käyneessä keskustelussa sekä Eero Leppänen että 
Terttu Aulio korostivat, ettei huvitoimikunta ole toimittanut toimikunnan 
nähtäväksi riittävän täsmällistä selvitystä toiminnoistaan. Marjatta Nenonen ja 
Rauno Saarinen ihmettelivät mistä tällainen näkemys johtuu, sillä heidän 
mielestään 6.11.1984 pidetyssä toimikunnan kokouksessa tällainen selvitys oli 
kaikkien nähtävänä.”  Marjatta Nenonen oli joka tapauksessa varma siitä, ettei 
huvitoimikunta ollut ylittänyt sen käytettäväksi osoitettua määrärahaa. Lopuksi 
kokous totesi, että tilintarkastajat viime kädessä tarkistavat, kuinka varoja on 
käytetty.40  
 
Vuodesta 1988 alkaen toimikunnan nimi oli virallisemman luonteinen Kulttuuri - 
ja vapaa-aika toimikunta. 
 
 
Retket 
 
Retkien tekeminen on olennainen osa jokaisen yhdistyksen toimintaa. Myös 
Kaarinan KTV retkeili säännöllisesti. Yhdistyksen ensimmäinen retki suuntautui 
Kaarinan kunnan leirialueelle laskiaissunnuntaina 4.3.1962. Väki lähti 
keskuskoululta kello 12. Jokaisella oli omat eväät mukana.41 Myöhemmin 
lähdettiin kauemmaksikin. Kesällä 1973 kohteena oli Kaustinen.42 Elokuussa 1981 
yhdistys tarjosi jäsenilleen matkan, jolla kierrettiin Tuusulanjärven ympäri. 
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Vuonna 1983 tehtiin kevätretki Hämeenlinnaan ja Tampereelle. Kesällä 1986 
mentiin koko perheen retkelle Puuhamaahan. 43   

 

Teatteriin 

Usein retken varsinaisena kohteena oli teatteriesitys. Syksyllä 1976 matka 
suuntautui Helsingin kaupunginteatteriin. Näytelmä  oli Hannu Salaman ”Siinä 
näkijä missä tekijä” –romaanin näytelmäsovitus. Elokuussa 1977 mentiin bussilla 
Pyynikille katsomaan Kalle Päätalon romaanin pohjalta tehtyä näytelmää 
“Ihmisiä Kairassa”. Matkaan lähti kaksi bussia. Molemmat lähtivät Veitenmäen 
koulun pihalta klo 14.00. Toinen meni Turun keskustan ja toinen Littoisten 
kautta. Vuosina 1983 ja 1984 teatterimatkan kohteena oli jälleen Tampere. 
Vuonna 1984 kaarinalaiset katsoivat siellä näytelmän Tangosäveltäjä. Vuonna 
1986 oli vuorossa Poriin ja näytelmä Katupeilin takana.44 
 
Ulkomaille 
 
Kesällä oli 1978 oli tarkoitus järjestää matka Tallinnaan. Matka oli jo varattukin, 
mutta koska sille ei ilmoittautunut kuin muutama, se jouduttiin peruuttamaan. 
Sen sijaan syyskuussa 1983 järjestetty matka Ruotsin Kolmårdeniin myytiin 
ennätysajassa loppuun. Melko moni jäi odottamaan peruutuspaikkoja. Tallinnan-
matkakin toteutui vihdoin syyskuussa 1984 noin 30 yhdistyksen jäsenen voimin.45 
Tallinnan-matkasta tuli myöhemmin jokavuotinen, huhti- tai toukokuussa 
järjestetty matka, johon osallistui 40-60 jäsentä. Vuosina 2009 ja 2010 yhdistys 
järjesti Tallinnan-matkan lisäksi toisenkin Viron-matkan. Syyskuussa 2009 tehtiin 
kolmen päivän matka Saarenmaalle, johon osallistui  60 jäsentä. Elokuussa 2010 
46 yhdistyksen jäsentä osallistui 4-päiväiselle Pärnun-matkalle.46   
 
 
 
Yhteistyö Liedon, Piikkiön ja Paimion KTV-yhdistysten kanssa 
 
Kaarinan KTV:llä oli pitkäaikaista ja säännöllistä yhteydenpitoa Liedon ja Piikkiön 
yhdistysten kanssa. Yhteistyön syntysanat lausuttiin Hovirinnan rantasaunalla 
2.6.1977. Siellä ja silloin Kaarinan KTV:n toimikunta päätti kutsua 
naapuritoimikunnat samaiselle saunalle elokuussa. Yhteinen palaveri toteutui 
4.8.1977. Vierailun yhteydessä sovittiin, että kolmen yhdistyksen 
huvitoimikunnat kokoontuvat Piikkiössä valmistelemaan mahdollisesti yhteistä 
joulujuhlaa. Juhla toteutui. Yhteistä joulua juhlittiin Motelli Valtatie 1:ssä. 47  
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Yhteistyö ei päättynyt tähän. Toukokuussa 1982 Kaarinan ja Piikkiön KTV- 
toimikunnat viettivät yhteistä illanviettoa Kaarinan paloaseman koulutustiloissa. 
Syksyllä 1983 kolmen yhdistyksen huvitoimikunnat järjestivät tanssit Piikkiön 
Pontelassa. Vuonna 1984 Pontelassa tanssittiin kaksikin kertaa, keväällä 
pelkästään oman yhdistyksen puitteissa, ” mutta sitten syksyllä olivatkin jo 
Piikkiön ja Liedon KTV:läiset mukana tanssien pyörteissä”. Vuoden 1989 
toimintakertomus totesi, että ” yhteistoiminta Liedon ja Piikkiön kanssa on 
jatkunut yhteisten saunailtojen ja tanssien merkeissä ihan mukavasti”. Ja vuoden 
1990 kertomus kehaisi, että ”yhteiset tanssit Liedon ja Piikkiön kanssa ovat jo 
muodostuneet perinteeksi. Toimikunta kävi piikkiöläisten vieraana Kehityksen 
majalla. Seuraavaksi onkin Kaarinan vuoro järjestää yhteinen illanvietto”.48 
Myöhemmin tuli yhteistyön neljänneksi pyöräksi Paimio. Vuodesta 2009 alkaen 
yhteistyökumppaneita oli jälleen kolme, kun kuntaliitos poisti kartalta Piikkiön 
kunnan. 
 
 
 
 
 
7. Alaosastot 
 
Kaarinan KTV:n sisällä on ollut eri ammatti- ym. ryhmien jaostoja eli alaosastoja 
vuodesta 1986 alkaen. Vuonna 1986 lähti alkuun peräti kolme alaosastoa: 
eläkeläisten, nuorten ja perhepäivähoitajien. 
 
Eläkeläiset 
Ensimmäisenä lähti liikkeelle eläkeläisten alaosasto keväällä 1986. Heitä oli noin 
30, puheenjohtajana Kauko Heikkilä ja sihteerinä Pentti Aaltonen. He 
kokoontuivat joka kuun 1. ja 3. maanantai. Eläkeläiset retkeilivät paljon: Vuonna 
1987 he kävivät mm. Ähtärin eläinpuistossa ja vesibussiretkellä 
Uudessakaupungissa. Vuonna 1998 alaosaston toiminta oli vielä vireää: 
”Toiminnassa tulee nousuja ja laskuja, innostus tulee ja menee. Kuitenkin 
olemme toimintakauden aikana saaneet monenlaista valmiiksi. Tätä on hyvä 
jatkaa niin kauan kuin innostusta riittää.” Innostusta riitti vielä muutaman 
vuoden. Aikaa myöten toiminta hiipui, kun uudet eläkeläiset eivät innostuneet 
alaosaston toiminnasta. Toiminta loppui vuonna 2005. Viimeisinä vuosina 
alaosaston puheenjohtajana toimi Kalevi Aulio.49 
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Keväällä 1992 eläkeläisjaoston naiset opettelivat sveitsinnuken valmistusta 
ohjaajan johdolla. Keskellä takana Liisa Laiho, joka antoi nukelleen nimeksi Outi 
Elisa Kaarina. Edessä oikealla jaoston pitkäaikainen puheenjohtaja Sirkka Lineri. 
Kaarinan JHL:n kuvakokoelmat. 
 
 
Nuoret 
KTV:n nuoret perustivat oman jaoston syksyllä 1986. Puheenjohtajana oli Mika 
Salonen ja sihteerinä Tuija Peltola. Alku oli aktiivinen:  
toukokuussa 1987 jaosto järjesti nuorisotoiminnan kurssin, johon osallistui 15 
osaston nuorta. Tuolloin Kaarinan KTV:llä oli noin 100 alle 30-vuotiasta jäsentä. 
Toimintaan ei kuitenkaan koskaan saatu suurempia joukkoja mukaan. Vuonna 
1989 jaostolla oli ”7 kokousta, ei varsinaista toimintaa, 3 kirjettä, joulujuhla, jossa 
13 nuorta”. Seuraavana vuonna jaosto päätti lopettaa toimintansa: ” 
Syyskokouksessa päätimme ehdottaa nuorten alaosaston lopettamista. 
Yrityksistämme huolimatta emme ole saaneet nuoria osallistumaan 
minkäänlaiseen toimintaan”.50  
 
Perhepäivähoitajat 
Perhepäivähoitajien jaoston toiminta lähti liikkeelle syksyllä 1986, mutta 
varsinainen perustava kokous pidettiin 7.1.1987. Puheenjohtajana oli Marja 
Laitinen, sihteerinä Tuula Kaukonen. Perhepäivähoitajia oli vuoden 1987 lopulla 
noin 150. Vuonna 1987 jaosto järjesti mm. 19.3.1987 palkkapalaverin, jota alusti 
Leena Pääkkönen. ”Kevään aikana pidimme myös Kivitaskussa ei- jäsenille illan 
14.5, jossa yritimme parhaamme mukaan kertoa miksi kannattaa liittyä KTV:en.” 
Syksyllä, 19.11. jaosto järjesti tilaisuuden, jossa keskusteltiin työttömyydestä. 
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Vuonna 1989 oli 4.4 jäsenilta, jossa opiskeltiin uudistuneiden raporttien täyttöä, 
jälleen palkka—informaatiotilaisuus 10.10. sekä opintopäivät, keväällä Piikkiössä 
ja syksyllä Nousiaisissa. Vuonna 1989 perustettiin työryhmä, joka koostui kaikista 
ohjaajista ja mukana oli myös kuusi hoitajaa. Aiheena oli “mikä voisi olla toisin 
päivähoidossa”. Kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Vuonna 1996 liiton 
toimitsija Raili Leiqvist puhui aiheesta: ”Miten vuosilomat ja ylityöt käytännössä 
toimivat”.  Kaarinalaiset osallistuivat myös Paraisilla pidetyille 
perhepäivähoitajien opintopäiville. Huhtikuussa oli laivaseminaari, aiheena: “ 
Perhepäivähoitajien vastuuvakuutus ja KTV:n vapaa-ajan vakuutus”. Alustajina 
olivat osaston oma vakuutusvastaava Lenni Laine, Aune Mäkinen Pohjola - 
vakuutusyhtiöstä ja Risto Lindström Sampo — vakuutusyhtiöstä. Syyskuussa oli 
toinen laivaseminaari, aiheena tällä kertaa “Perhepäivähoitajien työssä 
jaksaminen” Mervi Herrasen alustuksen pohjalta. Rauvolan kerhokeskuksessa 
pidettiin aiheesta jatkoseminaari, jota myös johti Mervi Herranen. Vuoden 1996 
aikana perhepäivähoitajien luottamusmies Marjatta Nenonen joutui käymään 
useita palavereja ja neuvotteluja työssään uupuneiden jäsenten kanssa. Siksi 
jaosto päätti panostaa jatkossakin koulutukseen, jotta jäsenet jaksaisivat 
työssään.51  
 
Palomiehet 
Kaarinan KTV:n palomiesten jaoston perustava kokous pidettiin 10.11.1988. 
Kokouksessa oli läsnä 10 palolaitoksen työntekijää. Puheenjohtajaksi valittiin Kari 
Hakkarainen ja sihteeriksi Bengt Keihäs. Jaosto sai pian perustamisensa jälkeen 
vaativan tehtävän: se järjesti  
KTV:n valtakunnalliset Palo- ja pelastushenkilöstön opinto- ja neuvottelupäivät 
yhdessä Raision KTV:n palomiesten alaosaston kanssa. Neuvottelupäivät pidettiin 
Turussa Rantasipi Ikituurissa 8.-9.9.1989. Osanottajia oli n. 400 eri puolilta 
Suomea. Jaostolle jäi opintopäivistä voittoa mukavat 15.000 markkaa. Tällä 
rahalla se hankki kaikille jaoston jäsenille tuulipuvut korvauksena opintopäiviä 
varten tehdystä merkittävästä talkootyöstä. Vuoden 1991 alussa Kaarinan 
palolaitoksen henkilökunnan 35 henkilöstä oli KTV:n jäseniä 21 henkilöä. Jaoston 
toiminta loppui vuonna 1995, kun melkein kaikki palomiehet erosivat KTV:stä ja 
liittyivät uuteen pelastusalan ammattiliittoon.52  
 
Siivoojat 
Siivoojien jaoston toiminta alkoi vuoden 1991 alussa. Ensimmäinen elonmerkki 
oli toimikunnalle osoitettu päiväämätön kirje: 
”Arvoisa toimikunta  
Siivoojien keskuudessa on syntynyt tarve perustaa epävirallinen alajaosto 
helpottaaksemme toimikunnan työtä. Toisimme asiat mitä milloinkin tulee 
valmiiksi pureskeltuna, jäisi vain ottaa vai jättää viemättä eteenpäin. Rahaa 
emme paljon tarvitse, joskus kahvit leivän kera.  
Vuoden harjoituksen jälkeen toimintasuunnitelmat ynnä muut.  
Kunnioittaen. 
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Siivoojien puolesta  
Päivi  Ahokas Terttu Aulio” 
 
Sitä seurasi tarkempi kirje, joka oli päivätty 11.02.1991. Jaoston perustamisen 
tavoitteena oli omien työehtojen parantaminen, oman työnsä kehittäminen, 
koulutuksen parantaminen, siivoojan ammattikuvan kohentaminen ja 
taloudelliset tekijät. Siivoojat olivat jo kokoontuneet epävirallisesti kolme kertaa 
ja osanotto oli ollut kiitettävää. Allekirjoittajia oli 8. Jaoston ensimmäinen 
puheenjohtaja oli Terttu Aulio. Toimikunta totesi elokuussa 1991, että siivoojien 
jaosto oli lähtenyt hyvin pyörimään.53 Vuoden 1991 aikana siivoojat kokoontuivat 
kerran kuukaudessa. Keväällä oli koulutuspäivä, jossa Kirsti Rautiainen luennoi 
aiheesta kehittävä työntutkimus. Elokuun palaverissa Hovirinnan rantasaunalla 
pääluottamusmies Hannu Erjomaa oli keskustelemassa ja vastailemassa 
ajankohtaisiin kysymyksiin. Myös Turusta tuli siivoojia vierailulle vaihtamaan 
ajatuksia yhteisistä asioista. Ohjelmassa oli myös koulutukseen liittyvä 
tutustumisvierailu Farmoksella, johon osallistui n. 25 henkilöä.54 Siivoojien eli 
siistijöiden alaosasto muutti nimensä Tilakeskuksen alaosastoksi vuonna 2002 ja 
lopetti toimintansa seuraavana vuonna.  
 
Nykytilanne 
Vuonna 2011 Kaarinan KTV:llä on toiminnassa kaksi alaosastoa: 
- Perhepäivähoitajat, joiden pitkäaikainen puheenjohtaja on Pirjo Savola.  
- Ruokahuolto. KTV-yhdistyksen kevätkokous  päätti vuonna 2002perustaa 
ruokahuollon ala-osaston, joka alkaisi toimintansa vuoden 2003 alussa. 
Ruokahuollon asiat olivat jo vuoden 2002 aikana paljon esillä. Ensimmäinen 
puheenjohtaja oli Pirjo Saario, joka luovutti nuijansa Päivi Virtaselle vuonna 
2010.55 
 

 
 
8. Jäsenkirjeiden kertomaa 
 
Jäsenkirjeiden avulla yhdistyksen johto pitää yhteyttä jäseniinsä, 
tiedottaa tulevista tapahtumista ja aktivoi jäseniä toimintaan. Alla 
näytteitä Kaarinan KTV:n jäsenkirjeistä vuosien varrelta.  
 
Jäsenkirje kevät 1985 
 
Vuoden 1984 toimintakertomuksessa todettiin, että yhdistyksemme 
jäsenten osallistuminen toimikunnan ja huvitoimikunnan järjestämiin 
erilaisiin tilaisuuksiin on ollut luvattoman heikkoa. Toimikunta on 
päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin, jotta ainakin joka neljäs jäsen 
saataisiin mukaan yleisiin kokouksiin. Se olisi jo melkoinen määrä, 
näin aluksi, sillä meitä on jo 450. Tällä joukolla saadaan varmasti 
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paljon aikaan, kunhan löytyy osallistumishalukkuutta ja asioihin 
vaikuttamishenkeä. Olemme ilmeisesti kaikki sanaa mieltä siitä, että 
Kaarinan kunta on kaikesta huolimatta kohtalaisen hyvä työnantaja, 
vaikka eräät asiat hiertävätkin, mutta ellemme ole aktiivisia ja 
osallistuvia, voi noita kiista-asioita tulla lisää, siksi jäsenten aktiivinen 
osallistuminen on erittäin tärkeää.  
  
Eräs kiistakysymys on jo pitkään ollut tuntipalkkaisten erinäisistä 
lisistä syntynyt erimielisyys, jota ei lopullisesti ole vielä ratkaistu. 
Olemme kuitenkin paikallisneuvotteluissa päässeet yksimieliseen ja 
meille myönteiseen neuvottelutulokseen, jonka 
henkilöstölautakunnan on tarkoitus vahvistaa 10.5. kokouksessaan. 
Mikäli näin ei tapahdu on, toimikunta päättänyt ryhtyä oikeudellisiin 
toimenpiteisiin. Toivomme tietenkin, että tähän tilanteeseen ei 
jouduta, mutta olemme valmiit siihenkin.  
Huvitoimikunta yrittää taas tänäkin vuonna järjestää sellaista 
toimintaa, joka tyydyttäisi mahdollisimman monia meistä. 
Huvitoimikunta toivoo jäsenistöltä yhteydenottoa ja vihjeitä siitä, 
mitä halutaan, joten ota reippaasti yhteyttä huvitoimikunnan jäseniin 
ja esitä toiveesi.  
Tänä vuonna on ollut jo teatteriretki Tampereen Työväen Teatteriin. 
Paluumatkalla poikettiin Forssan Cumuluksessa jatkoilla, mikä tuntui 
rajoittavan osanottajamäärää.  
Seuraava tapahtuma oli liiton puheenjohtajan Pekka Salosen vierailu 
Kaarinassa. Vierailu onnistui erinomaisen hyvin Ja kiitosta on 
annettava jäsenistön aktiiviselle osallistumiselle yhteiseen jäseniltaan 
Kivitaskussa.  
 
Tulevia tapauksia:  
Huvitoimikunta järjestää jäsenille kiertoajelun 18.5. Tarkoitus on 
käydä ainakin Tuusulassa ja Järvenpäässä, mutta, tarkempi reitti 
ilmoitetaan myöhemmin. Jos tiedät jonkin kiinnostavan kohteen tällä 
suunnalla, ilmoita siitä huvitoimikunnalle.  
Koko perheen matka järjestetään Tampereen Särkänniemeen 9.6. 
Toivomme koko perheen pienimpineen osallistuvan tälle matkalle, 
onhan kohteena mm. uusi akvaario delfiineineen.  
Elokuussa on vuorossa todennäköisesti venematka ja syyskuussa 
menemme teatteriin ilman ravintolajatkoja.  
Kokouksista ja muista tärkeistä yhdistyksemme asioista ilmoitetaan 
Kunta ja Me—lehdessä ja Rannikkoseudussa sekä ilmoitustauluilla.  
Seuraa ilmoituksia, pysyt ajanhermolla. 
Kirjeen mukana seuraa myös lista toimihenkilöistä ja 
luottamusmiehistä. He kaikki ovat sinua varten. Ota yhteyttä heihin, 
jos jokin asia painaa mieltäsi.  
LOPUKSI toivomme sinulle hyvää kevättä ja virkistävää kesälomaa ja 
ja toivomme tapaavamme sinut yhdistyksemme kokouksissa ja 
erilaisissa yhteisissä tapahtumissa.  



Yhdessä voimme vaikuttaa  
Terveisin  
KAARINAN KTV:N TOIMIKUNTA  
 
 
 
Jäsenkirje 1/1986  
Kevään toiminnasta on tietoa sen verran, etta Kuuslahdessa 
järjestetään "Talvipäivätapahtuma" 8.3. Teatterimatka on myös 
suunnitteilla sekä koko perheen yhteinen retki "Puuhamaahan". 
Huvitoimikunnan käyttöön on varattu 12.000 mk, joten on lupa 
odottaa toimintarikasta vuotta -86. Ota yhteyttä huvitoimikunnan 
jäseniin ja kerro heille ideasi virkistystoiminnan järjestämiseksi meille 
kaikille. 
Pääluottamusmiehet tavoitat varmimmin heille varatusta kopista 
perjantai-iltapäivisin. Puhelinnumero koppiin on 433 350. 
Jokaisella jäsenellä on oma luottamusmiehensä, joten ongelmien 
syntyessä tietänet kehen otat yhteyttä. Jäsenasioidenhoitaja on 
tavattavissa kopista joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 
17.00-18.00 ( ei heinäkuussa). Myös työsuojeluvaltuutettu Kari Leino 
on saamassa oman päivystysajan. Kun asia saadaan selvitetyksi, 
ilmoitetaan siitä jollakin tavoin. 
Lopuksi on syytä todeta taas se tosiasia, että olemme todella suuri 
ryhmä Kaarinan kunnan työntekijäorganisaatiossa. Toimikaamme siis 
niin, että toimintamme näkyy myönteisenä kaikkialla kunnassa. 
KTV:N KEVÄTKOKOUS 25.3.1986 klo 18.30 MONITOIMITALOSSA. 
MUISTA! 
ERITTÄIN HYVÄÄ VUODEN ALKUA SINULLE. TOIMIKUNTA 
 
 
 
Jäsenkirje 2/1986  
 
Hyvä ammattiyhdistystoveri  
Syksy on tullut ja pimeät illat antavat meille taas aikaa 
harrastuksillemme. Toivomuksemme tietysti on, että yhä useammalle 
yhdistyksemme jäsenelle järjestyisi aikaa myös toimintaan KTV:ssä. 
Tämä vuosi on yhdistyksessämme juhlavuosi, sillä on kulunut 25 
vuotta siitä, kun silloiset kunnantyöntekijöiden rohkeat aktiivit 
kokoontuivat kokoukseen, missä yhdistyksemme sai alkunsa.  
Juhlavuoden yhdistetty Juhla- ja pikkujoulutilaisuus pidetään 
15.11.1986 satamapaviljongissa. Tilaisuus alkaa onnittelujen 
vastaanotolla klo  
17.00. Klo. 18.00 päästään sitten varsinaiseen asiaan, eli juhlaohjelma 
alkaa. Ohjelma sisältää torvisoittokunnan esityksiä, tervehdyspuheen,  



 yhdistyksemme ‘historiikin”, lauluesityksiä, joista vastaavat 
lauluyhtye “Viihteiset’, lausuntaa, liikuntaesityksiä, sekä liittosihteeri 
Jouni Riskilän sopivanmittaisen juhlapuheen.  
Juhlaohjelman kestoajaksi on arvioitu 2 tuntia. Klo. 20.00 alkaa 
varsinainen irrotteluohjelma, mikä aloitetaan ruokailulla, sekä 
muutamilla yhteisillä joululauluilla. Ruokailusta selvittyämme 
aloitetaan tanssihytkytys, sekä tanssin väliajoilla jotain muuta 
sellaista, mikä virkistää itsekunkin mielialaa.  
Lippujen hinta on 60 markkaa jäseneltä, sekä 100 markkaa puolisolta 
tai ystävältä. Hintaan sisältyy sisäänpääsy, ruokailu, tarjoilupalkkio, 
sekä tervehdysmalja, mikä kipataan tervehdyspuheen jälkeen.  
Lippuja tulevat myymään kaikki luottamusmiehet ja huvitoimikunnan 
jäsenet. Lippuja myydään 20.10.1986 saakka ja ne pyritään saamaan 
myyntiin mahdollisimman pian.  
Syyskokous pidetään 26.10. alkaen klo. 15.00. Kokouksen pitopaikka 
on Lukion ruokasali. Tässä kokouksessa valitaan ensi vuodeksi 
yhdistykselle toimihenkilöt, joten mahdollisimman monen jäsenen 
tulisi päästä kokoukseen, jotta saisimme mahdollisimman 
iskukykyisen joukon ajamaan meidän jokaisen asioita.  
Ensi vuoden kalentereista sen verran, että niitä on tilattu taas 
jokaiselle jäsenelle. Jos haluat saada kalenterin itsellesi, tulisi sinun 
itse huolehtia sen hankkiminen. Niitä tulevat jakamaan kaikki 
luottamusmiehet. KTV:n kopilta kalenterin voi myös saada perjantai-
iltapäivisin.  
Työväenlehtisetelien käyttötapa uudistuu. Tarkat toimintaohjeet saat 
lehdistä, joten siitä ei sen enempi. Alle 30-vuotiaiden jäsentemme 
viikonlopputapahtumasta on Salosen Mikan laatima ohjelmalehtinen 
liitteenä.  
Myös opintosihteeri Terttu Aulion terveiset välittyvät TSL:n Syksy-86 
Kurssiesitteiden mukana.  
Samalla, kun toivotamme sinulle hyvää syksyä, toivomme 
näkevämme sinut sekä syyskokouksessa että sitten myös 15.11. 
Satamapaviljongissa.  
 
Toimikunta  
 
Jäsenkirje syksy 1988  
Syksyn 1988 jäsenkirje on taas saatu kasaan Sinun luettavaksesi.  
Ihan aluksi haluan vielä kiinnittää huomiosi tuleviin 
kunnallisvaaleihin. Kiistaton tosiasia on, että seuraava nelivuotiskausi 
Kaarinan kunnanvaltuustossa, sen jäsenissä ja sen päätöksissä on 
erittäin ratkaisevia meidän kunnantyöntekijöiden kannalta.  
Paineet kunnallisten töiden yksityistämiseksi tuntuvat olevan 
Kaarinassakin valtavat, siksi ainakin meidän KTV:läisten on pidettävä 
selkeä linja siinä, että äänestämme vasemmistolaista ehdokasta. 
Tulee taas mieleen vanha, erittäin osuva sanonta äänestämisestä: 
Äänestäminen ei ole ainoastaan kansalaisen velvollisuus, vaan ennen 



kaikkea se on meidän oikeutemme. Kaikki siis äänestämään lokakuun 
16.—17.päivä.  
Syksyn tullen tulee myös yhdistyksemme syyskokous. Tässä 
kokouksessa valitaan ensi vuodeksi toimihenkilöt ja 
luottamusmiehet. Aina näin uusien valintojen edellä herää toive siitä, 
että sinäkin kiinnostuisit ammattiyhdistystoiminnasta, ja lähtisit 
mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä asioita, mitkä 
edistäisivät asioittemme hoitamista siten, että pystyisimme 
esiintymään edistyksellisesti ja uskottavasti tilanteissa, joissa meidän 
ja työantajan välisistä yhteistyömuodoista, sekä myös 
erimielisyyksistä keskustellaan.  
Pääluottamusmies Terttu Aulio tiedottaa, että virkasuhteisten ja 
kuukausipalkkaisten palkoissa tapahtuu vielä tämän vuoden puolella 
sen verran, että parilliset palkkaluokat poistuvat 22:een asti, elikkä 
mikäli olet nyt parillisessa palkkaluokassa, saat yhden pykälän 
korotuksen.  
1.12. tulee myös voimaan sopimus viidennen ikälisän maksamisesta 
15 vuotta palveluksissa olleille. Määrävuosikorotus poistuu samaan 
aikaan, mikä merkitsee sitä, että tämä 15 vuotta on saattanut kertyä 
useammankin työnantajan palvelussuhteesta.  
Edellä mainittu lisä maksetaan ainoastaan hakemuksesta, joten 
oleppa tarkkana, mikäli asia on Sinulle ajankohtainen.  
Terttu toivoo Sinun ottavan häneen yhteyttä, mikäli tarvitset jotain 
selvennyksiä tai tietoja asioista.  
Kulttuuri— ja vapaa—aika toimikunta järjestää:  
19. 11. lähtee linja — autollinen KTV:läisiä jo perinteeksi 
muodostuneelle ostoskierrokselle Tampereen suuntaan. 
Ostospaikkoja tulee olemaan taas sopiva määrä ja ruokailu tapahtuu 
Tampereella. Matka aloitetaan lauantaiaamuna noin klo. 7.00.  
Matkasta tiedotetaan kuitenkin vielä tarkemmin.  
 
Yhdistyksen joulujuhlat pidetään sitten 10.12. Littoisten 
työväentalolla. Alustavien tietojen mukaan tilaisuudessa ainakin 
syödään hyvin, sillä tarjolla on “seisovan pöydän” runsaat valikoimat. 
Myöskin on tiettävästi päätetty, että myös puoliso, tai seuralainen 
olisi tervetullut yhteiseen ilonpitoon. Tästäkin sitten myöhemmin 
tarkemmin.  
 
Jäsenkirje 1/1989 
KULTTUURI -ja VAPAA-AIKATOIMIKUNTA on suunnitellut vuodeksi 
seuraavaa:  
Huhtikuussa pyritään järjestämään KTV: läisten tanssit yhteisesti 
lietolaisten ja piikkiöläisten kanssa. Tansseista tullaan ilmoittamaan 
tietenkin sitten paremmin, mutta jo nyt haluaisin korostaa, että 
huomioisit tämänkin ja lähtisit mukaan karkeloihin.  



KESÄKUULLE on suunniteltu perheretkeä SÄRKÄNNIEMEEN. Matkaan 
lähdetään kahdella linja-autolla joten mukaan tulee pääsemään noin 
100 hurvittelijaa.   
Teatterimatka syksyllä tai sen vaihtoehtona Kuusiston 
Linnanraunioilla Kaarina—Teatterin juhlavuoden merkeissä esittämä 
näytelmä, johon yhdistys osallistuisi jollakin summalla/ jäsen 
.Tämäkin asia tullaan ratkaisemaan hyvissä ajoin ja tiedotetaan myös 
erikseen.  
JOULUJUHLAT pidetään joulun alla Monitoimitalolla. Orkesterikin on 
jo varattu ja se on Masa Niemen yhtye. Tarjoilupuolesta tulee 
huolehtimaan monitoimitalon emäntä, joten sekin puoli on 
varmaankin hyvissä käsissä.  
KTV:n jäsenille Kansasta otettu liittovakuutus on voimassa 1989 
vuoden loppuun. Mikäli et ole saanut korttia, ilmoita siitä 
toimistoomme. 
  
Toimistomme paikka on hieman muuttunut. Se on nyt 
kunnanvaraston pohjoisen puoleisessa päässä, alakerrassa.  
Myös jokusia muitakin muutoksia on uusi vuosi tuonut tullessaan 
yhdistykseemme. Merkittävin niistä lienee jäsenasioiden hoitajan 
vaihtuminen. Luontolan Seppohan hoiteli sitä hommaa monta vuotta. 
Tämän vuoden alusta on Leinon Kari ottanut tämän ehkä hiukan 
hankalankin tehtävän vastaan. Hankalaksi sen tekee meidän 
välinpitämätön asenteemme jäsenyyttämme koskevissa asioissa. Kari 
toivookin, että ottaisit aina häneen yhteyttä, kun jokin jäsenyyteen 
liittyvä asia kohdallasi muuttuu. Kari on tavattavissa toimistossamme 
silloin kuin pääluottamusmiehetkin.  
Kirjeen liitteenä seuraa luettelo luottamusmiehistä ja 
toimihenkilöistä. Pistä lista taiteen ja ota yhteyttä näihin ihmisiin 
silloin kun tuntuu siltä, ettet yksin saa jotain asiaa hoidettua.  
Viime vuosi oli luottamusmiesten kannalta jokseenkin rauhallinen, 
mikä tietysti on osoitus siitä, että kuntamme on sittenkin ihan 
mukiinmenevä työnantaja.  
Näin tuntipalkkaisten osalta oli hankalin selvitettävä tapaus, missä 
rakennuspäällikkö teki ratkaisun sairaslomapäivän palkan 
pidättämisestä sillä perusteella, että kaveri vei autonsa 
huollettavaksi. Tämä asia kiersi sitten eri lautakunnissa, joissa ei 
kuitenkaan otettu kantaa siihen siten, että palkka olisi maksettu. 
Valitimme sitten päätöksestä kunnanhallitukseen, missä se oli 
muutamassa kokouksessa esillä. Lopulta se kuitenkin vedettiin 
kunnanhallituksesta uudelleen neuvoteltavaksemme ja palkka 
maksettiin. Mikäli näin ei olisi tapahtunut, olisi asia käsitelty 
keskusneuvotteluissa, Helsingissä.  
Tässä toivottavasti tärkeimmät joten eipä sitten muuta kuin 
tapaillaan ja soitellaan.  
Rauno Saarinen  
tiedotussihteeri  



 
Jäsenkirje 1/1990 
Palkoista ja hinnoittelusta.  
Viime vuoden lopulla käytiin palkkaneuvottelut kuukausi- ja 
virkapalkkaisten osalta. Rahaa jaettavana oli vain 1.3 %  Y-taulukon 
mukaan. Eli 32 351mk. Selviö oli että näin pieni summa ei voinut 
kattaa kaikkia ammattialoja. Niinpä korotukset jaettiin 
valtakunnallista sopimusta noudattaen sosiaalipuolelle.  
Kuntainliitossa käydyt neuvottelut tuottivat tulosta. Keittiöapulaiset 
ja kuntohoitajat saivat korjaukset palkkaukseensa. Kuntainliiton 
palkkalistoilta poistettiin 15. palkkaluokka. Pyrkimyksemme on 
päästä samaan tavoitteeseen myös kuntapuolella.  
Kuntainliiton siivoojat saivat jo aiemmin korjausta palkkaukseensa 
mitoituksen myötä. Toivottavasti 90-luku tuo mukanaan ripeyttä 
myös muiden siivoustöiden mitoitukseen. Koulujen siivoojat saavat 
yhtenäiset työasut. Siivousalan arvostuksen ja yleisilmeen 
kohentamiseksi, olisi yhtenäinen työasu tärkeä. Pyrimme saamaan 
työasut myös muille siivoojille.  
Epäkohtia löytyy vielä paljon. Huomiota pitää kiinnittää 
keittiöapulaisiin sekä toimistotyöhön ynnä moneen muuhun.  
Tehdään yhdessä, tehdään vuodesta hyvä! 
J K. Lisäksi todettakoon, että neuvottelujen tuloksena, eri laitosten 
emännät saivat yhden palkkaluokan korotuksen 1.1.-90 lukien. 
Neuvottelutuloksen mahdollisti keväällä säästynyt 2 000:- 
palkkapotti. Sen kohdistaminen ja neuvottelun tuoma ratkaisu on 
noin 4 500:- arvoinen.  
Jos vaihdat nimeä , osoitetta tai molempia, muistathan ilmoittaa siitä 
jotta yhteys säilyy (ja onnea matkaan)  
 
Jäsenkirje 2/1990 
 
Kulttuuri ja vapaa-aika toimikunta tiedottaa.  
Kesäteatteria.  
Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen, Samppalinnanmäellä.  
Muutto alkaa 4.8.Klo 19.00.  
Muuton seuraamista varten on varattu 70 lippua. Lippujen lopulliset 
hinnat tulevat riippumaan osallistumismäärästä. Jos meitä on yli 40,  
on lipun hinta 70:—  Muutoin 80:— Eläkeläiset 50:— ja lapsukaiselta 
40:—  Jäsenille ehkä alennusta.  
2.6. Mennään Korkeasaareen, Korkeasaareen ja Linnanmäelle tietty. 
Sitovat ilmoittautumiset Asta Leinoselle puh.433584 tai KTV:n 
toimistoon keskusvarastolla 697740. Ma, Ke ja Perjantaisin 
25.5.mennessä. HUOM! PERHEMATKA HESAAN LAHTEE OSKARIN 
AUKIOLTA KLO.8.00. JA PÄIVÄHÄN OLI TOINEN KESÄKUUTA Matka 
10:- 
Kesäpölyjä pyyhitään tanssikengistä syssymmällä, kunhan 
partaveitset on saatu hiottua parkettikuntoon.  



Joulupukille on jo lähetetty kirje jossa kerrotaan että Kaarinan KTV 
viettää pikkujoulua kunniakkaassa Littoisten Työväentalossa. 1.12. 
armonvuonna 1990. Jännitämme jo nyt järjestääkö säiden herra 
jälleen ylimääräistä ohjelmaa. 
Seuratkaa myös tiedotuksia ja ilmoitustauluja, sillä 
henkilökuntaneuvosto on luvannut järjestää koko henkilöstölle 
reipashenkisen kesätapahtuman Vuolahdessa.  Jättäkää siis tilaa 
kiireallakkaan 25.5.tä seutuville.  
 
Mietteitä ktv: n toimistohenkilökunnan opintopäivien jälkeen  
Opintopäivien yleiseksi näkemykseksi muodostui kuva “kilteistä 
toimistotytöistä”. Toisin sanoen, toimistoväki tunsi tarvetta korottaa  
omaa ääntään.  
Työn arviointijärjestelmien luonti on ongelmallinen. Eri 
hallintokuntien erilaisuudet sekä sesonkipainotteet ovat esteinä 
yhtenäisten normien luomiseen. Miten mitata yhtenäistä 
työskentelyä häiritsevät tekijät; puhelut, asiakaskäynnit, toisten 
hallintokuntien kyselyt sekä tietojen etsinnät. Töiden päällekkäisyys 
on myös eräillä sektoreilla huomattava haitta.  
Toimistotöille on luotu “aakkosellinen arvoasteikko”. Työntekijöistä 
suurin enemmistö sijoittuu C-asteikolle. Viimeiset tarkistukset ovat 
peräisin vuodelta 1985. On selvää, että ne eivät enää voi olla ajan 
tasalla. Todennäköistä on, että työtehtävien kirjavoituessa on 
tapahtunut myös vastuun ja työn organisoinnin siirtymistä 
työntekijän harteille. Monen toimistohenkilön tehtäviin saattaa 
kuulua toimintaa, joka kuuluisi työnjohdolle. On hyvä, että työntekijät 
ovat tällä tavoin voineet vaikuttaa työnsä sujuvuuteen, mutta 
palkkaukseen ja asteikolla nousuun se ei ole vaikuttanut. Työn 
mukana tullut tieto-taito jää arvostamatta.  
Kouluissa ei myöskään opeteta palvelualttiutta, se on opittava työn 
myötä. Palvelun laatu riippuu henkilökohtaisista seikoista. Kysyä 
sopii, onko tieto-taidon ja vastuun siirtyminen alemmas heijastunut 
johtoportaassa palkannousuna. Olisi mielenkiintoista nähdä taulukko, 
jossa ilmenisi korotusten jakautuminen johdon ja alemman 
työntekijäkunnan keskuuteen, totesivat toimiston kiltit tytöt.  
Työympäristönsä työskentelyilmapiiriä koulutoimen ja vapaa-
aikatoimen toimistoväki piti hyvänä. Heitä ei ole painostettu, vaan 
heillä on ollut riittävä toimintavapaus. Mutta onko hyvä 
toimistoilmasto ainut palkkio?  
Miten on asiat muissa hallintokunnissa?  
Tuoko TUJO ja Kaarinasopimus jotain?  
KTV:n opintopäivä oli siis antoisa ja kysymyksiä herättävä.  
 
Missä mennään.  
Tilanne paikallisneuvotteluissa Varsinais-Suomen alueella on varsin 
kirjava. Harvassa ovat ne kunnat joissa ensimmäiset tarkistukset ovat 
kunnialla viety loppuun ja seuraavista neuvotteluista alustavasti 



sovittu. Etenkin kuntainliitoissa kuulostellaan valtionosuuksien 
linjausta. On myös kuntia joissa työnantaja on suorastaan 
kieltäytynyt neuvottelemasta kuoppakorotuksista. Tilanne Kaarinassa 
on myös pahasti kesken. Huhtikuun kallistuessa lopuilleen ei minulla 
ole ilosanomia kuoppakorotuksista, tai muista vastaavista asioista. 
Mieleen hiipii epäilys siitä, jarruttaako TUJON suunnittelu ehkä 
nykyisen sopimuskauden tuloksellisuutta. Onhan sitä elettävä ennen 
Tujoakin. Vaikka se onkin tärkeä sopimus.  
 

 
Piirros: Marjatta Nenonen 
 
Oli niin tai näin, niin kevät  
on ja kesä tulee. On perhoset  
kukissa ja lintuset pesissä.  
Paistakoon päivä kovaosaisten  
risukasaan ja liottakoon kesäiset  
sadekuurot kovat työnantajat  
sopuisan pehmeiksi.  
 
Hyvää kesää kaikille toivottaa  
tiedotussihteeri (Jukka Tammi)  
 
 
KTV:n osasto 299.  
Mikä on KTV? Minkälainen on Kaarinan KTV ? Mitä se tekee ? Onko 
siitä mihinkään ?  
Turhia kysymyksiä. Tai ainakin pitäisi olla. Jokaiselle KTV:n jäsenelle 
pitäisi vastauksen olla itsestään selvä. Näin ei ilmeisesti kuitenkaan 
ole. Epätietoisuus ja epäluulo kulkevat käsitysten kuin lempiväiset. 
Siitä kertovat juorut ja eroanomukset. Eroaminen ei kuitenkaan ole 
ratkaisu työelämän ongelmiin. Usein ne sen sijaan ovat kasanneet 
työsuhdeongelmia kyseisille henkilöille. Nykyinen sosiaaliturvamme 
ehkä houkuttelee tietynlaiseen loisajatteluun. Hyödyn saalistus 
toisten kustannuksella on nykyään niin suosittua. 
Sosiaaliturvastamme huolimatta kehottaisin kaikkia eronneita ja sitä 



harkitsevia hakeutumaan johonkin toiseen ammattijärjestöön. Siis. 
Kaarinan KTV on juuri sellainen kuin sen jäsenistökin. Se on 
työntekijöiden etujärjestö, joka toimii jäsenistönsä etujen valvojana. 
Siitä esimerkkinä vaikka kuntainliitossa saavutetut edut. Ne eivät 
olleet liiton, vaan osastomme saavutuksia. Askeleet ovat ehkä lyhyitä, 
mutta ne ovat eteenpäin. Itsekseen jupiseminen ei tuo tulosta. Kun et 
tiedä, niin kysy. Jos et saa vastausta, niin vaadi sitä! Niin se etsitään. 
Samalla pidät osastosi virkeänä ja toimeliaana. Ilman yhteyttä, 
vaikkapa juuri sinuun, voi osaston toimeliaisuus väsähtää. 
Luottamusmiehet tarvitsevat sinunkin tukesi. Lähimmäisesi etujen 
valvonta vaatii tekoja, ei rukouksia. On myöskin muistettava että 
liittokin on riippuvainen rivijäsenistään. Itse tosin toivoisin, että 
liitonkin johto valittaisiin suorilla kansanvaaleilla. Riittävä vaihtuvuus 
olisi turvattava. Muutoin saattaa ammattiyhdistysten osalle tulla 
sama pysähtyneisyys ja omahyväisyys kuin eräiden maiden 
hallituksilla.  
Pitäkäämme sormet ajan hermolla. Kuule, näe ja toimi. Silloin toimii 
myös KTV. 
JT (=Jukka Tammi) 
  
Jäsenkirje syksy 1993 
 
HIRMUISTA 
"Hirmuista" sanoi eräs entinen Suomen Presidentti, silloin kun oli 
vaikeat asiat esillä. Hirmuista on myös nykyinen meno Suomessa ja 
sen mukana kunnissa ja kaupungeissa. Valtiovalta imuroi rahat pois 
kunnista, jotka vielä jotenkin muuten pärjäisivät omillaan. Näin on 
myös tapahtunut Kaarinan kohdalla, rahaa on häipynyt n. 20 
miljoonaa, sillä rahalla tehtäisiin jopa ihmeitä. Nyt pitäisi kaupungin 
työläisten maksaa nämä vajeet osittain omasta palkastaan. 
"Hirmuista". 
Tällä hetkellä on työnantajan kanta, että pitäisi antaa pois palkoista 
5%, lomarahat jonossa ensimmäisenä. "Hirmuista.” 
Neuvotteluja ei vielä ole tositarkoituksella käyty ja onkohan 
tarkoituksenmukaistakaan luopua mistään ennen kuin on liittojen 
tekemät ratkaisut tiedossa. Ellei sitten työnantaja ennen tupoa ala 
irtisanomaan meitä, vaihtoehtona säästöihin. 
Olemmeko edes silloin valmiita palkanalennuksiin. Kielteinen mieliala 
on heijastunut vahvasti paikallisen KTV:n osasto 299 kokouksista. 
 
Nykyinen puh.joht. 
A. Laine 
 
Unohda dementia ja muista pitää jäsenasiat kunnossa. Jos siis muutat 
nimeäsi tai osoitettasi, ilmoita siitä. Kun olet opiskelun, äitiys-, 
pakkoloman tai jonkin muun raskauttavan loman johdosta 



työesteinen, muista ilmoittaa. Ilmoita myös jos valtio on kutsunut 
sinut ruotuunsa sillä INTIN jälkeen jäsenasiat ovat yhä in. 
SIIIIIIS !!!!!   Muista ottaa yhteys toimistoon p.697 740. Oskarinaukio 
3 B 2. kerros. KTV pääluottamusmies. Aika on kovaa, pysy listoilla.  
 
 

 
Piirros: Marjatta Nenonen 
 
 
Odotusta aamun  
Odotusta ystävän  
Odotusta elämän  
Odotusta tapahtuvan  
Odotusta odotusten  
Odotus on tuskaa  
Odotus on hidasta  
 
Älä siis odota, vaan toimi.  
Tiiviisti toimien on odotus, odottamatta odotettu. 
 
Jäsenkirje syksy 1994 
Se on taas syksy ja satoa korjataan. Työmarkkinaneuvottelut ja 
budjettiriihet ovat osa sadonkorjuuta. Kuten Suomen hallituksessa 
myös kunnissa varstat iskevät Viinasen tahdittamina. Kukaan ei 
kieltäne etteikö Suomen talous ole huonossa jamassa. 
Suomineidollamme on vetelät housuissaan. Työläiset eivät 
kuitenkaan ole risiiniöljyä Suomineidolle syöttäneet, sillä lääkekaapin 



avaimet ovat johtajilla ja keinottelijoilla. Tupoteatterin synkät 
uhkakuvat tehostuvat syksyn tihenevällä pimeällä. Moninaiset ovat 
ne psyykkiset ruoskaniskut joilla työväestöä opetetaan alistumaan. Se 
on osa pääoman sadonkorjuuta. Siksi jäitä hattuun ja ajatukset 
kirkkaiksi. Meidän pitää tehdä päätöksiä ja toimia. Siten voimme 
välttää mielialamme joutumasta kaamokseen ja nähdä sumun lävitse 
myös ruskan värikylläisyyden. Me kunta-alan työntekijät emme ole 
loisia vaan yhteiskuntamme toimivuuden ylläpitäjiä. 
Mikäli vanha kaava toistuu, saamme taas lukea kuinka Kaarinassa on 
asiat huonosti. Niin on ollut edellisinäkin vuosina. Kuitenkin vuotuiset 
loppusaldot ovat olleet jotain muuta. Se on osa henkistä alistamista 
johon emme saa tottua. 
Tietoista ja toimeliasta syksyä. 
 
 
Jäsenkirje 1/2005 
Hyvät ystävät! 
Palkkajärjestelmämme uusiutuminen jatkuu. Vuorossa on 
henkilökohtaisen lisän käyttöönotto. Tällä kertaa ovat vuorossa 
tuntipalkkaiset. Pääluottamusmies Marjatta Nenonen ja 
tuntipalkkaisten luottamusmies Jorma Salmi ovat neuvotelleet 
paikallissopimuksen, joka allekirjoitetaan lähiaikoina. 
Henkilökohtainen lisä ei alenna kenenkään palkkaa. 
Havaintojeni mukaan kaupungin työilmapiirissä on tapahtunut 
kiristymistä. Yksiselitteistä syytä on vaikeaa osoittaa, mutta minulle 
tulleessa palautteessa valitetaan hyvin usein sitä, että ei jää enää 
aikaa tehdä kunnolla perustyötä, kun koko ajan otetaan käyttöön 
uusia "konsteja" ennen kuin on ehditty perehtymään edelliseen 
johtotason ideaankaan. Olen huolissani asiasta ja henkilöstön 
edustajana johtoryhmässä tulen puuttumaan asiaan. 
Yhdistyksemme toiminta jatkuu tänäkin vuonna tuttuun tapaan. 
Huvitoimikunta tulee järjestämään koko jäsenistölle tarkoitettuja 
tilaisuuksia, joista tässäkin kirjeessä jo on yksi tapahtuma ja lisää 
tulee. Nähdään vuosikokouksessa 
terveisin: Jarkko Järvinen  
puheenjohtaja  
 
 
Jäsenkirje 3 / 2005  
Hyvät ammattiyhdistystoverit! 
Väittävät, että kaupungin talous on lähes konkurssin partaalla ja 
pelastusoperaatiota varten on perustettu oikein poliitikkojen 
taloustyöryhmä. Itse olen nimittänyt sitä teurastuskomiteaksi. En ole 
mitenkään vakuuttunut noista väitteistä ja puolen prosentin 
veronkorotus, kohdistettuna oikeaan paikkaan, auttaisi kummasti. 
Toimikunnan raporttiin tutustuessa tulee väistämättä mieleen se 
kuuluisa hölmöläisten touhu maton pidentämisestä leikkaamalla 



toisesta päästä pain ja liittämällä se toiseen päähän eli olemme 
vähentämässä toimintoja, jotka toteutuessaan aiheuttavat 
lisämenoja toisille toimialoille. 
Jälleen kerran ovat kaupunkimme pienipalkkaisemmat joutumassa 
kaupungin talouden tervehdyttäjiksi. Leikkitoimintaa ollaan 
lopettamassa, siivousta, kiinteistönhoitoa, sekä ruokapalvelua väkisin 
kilpailuttamassa, vaikka kokemus on Jo osoittanut, että omat 
organisaatiomme ovat täysin kilpailukykyisiä. 
Lopullisesti ei vielä ole päätetty mitään ja voitte uskoa, että hallitus 
seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä ja puuttuu varmasti asioihin. 
Johtavat viranhaltijat ja osin poliitikotkin puhuvat mieluusti 
kaupungista yrityksenä. 
Sopiihan sitä puhua, mutta samalla pitäisi muistaa, että oikeasta 
yrityksestä heitetään ilman varoitusaikaa pihalle nimenomaan 
johtajat, jotka eivät pysy annetussa talousarviossa. Yrityksissä ei 
myönnetä lisärahaa, kuten kunnassa, sillä perusteella, että arvio 
petti. 
Työn arviointi ja siihen liittyvä henkilökohtainen lisä ovat pitkälti 
myös rahakysymyksiä, joista kunnanvaltuusto päättää. Toistaiseksi 
nuo rahavaraukset ovat talousarviossa. Ensimmäiset henkilökohtaiset 
lisät on myönnetty ja seuraava kierros on vuoden 2006 alussa, joten 
ei nyt ihan synkältä näytä. 
Rakenteelliset muutokset nousevat varmasti esille aivan lähiaikoina ja 
niihin meidän tulee valmistua. Oikein toteutettuna muutokset 
auttavat meitä säilyttämään työmme ja muutosta helpottaa 
kaupungissa toteutuva suuri ns. luonnollinen poistuma. 
Kaikesta huolimatta aurinkoista ja värikylläistä syksyä! 
Jarkko Järvinen 
puheenjohtaja 
 
 
Jäsenkirje 1/2006  
HYVÄT YSTÄVÄT JA TOVERIT 
Olemme nyt JiiHooäLläläisiä. On vuosien jälkeen hieman vaikeaa 
oppia tuo uusi lyhenne, mutta eiköhän se onnistu ennen eläkkeelle 
siirtymistä. Viime jäsenkirjeessä kiinnitin huomiota työilmapiirin 
kiristymiseen ja valitettavasti joudun toteamaan, että tilanne ei ole 
parantunut, vaan pikemminkin huonontunut. Muutama vuosi sitten 
tehtiin työilmapiirikartoitus ja tarkoitus oli jatkaa tuota kyselyä. 
Vuorossa olisi ollut johtaminen ja sen kommentointi. Asian 
toteuttamista varten hankittiin oikein oma ohjelmistokin. Kiinnostus 
asian eli johtamisen tutkimiseen on hiipunut. Pelkäävätkö johtajat 
asettua arvioitaviksi? Jotain ilmapiiristä kertoo, että mm 
vuorotteluvapaalle ja osa-aikaeläkkeelle on melkoista tunkua. Olisi 
toivottavaa, että uusi henkilöstöpäällikkö ottaisin tämän työilmapiirin 
kehittämisen myönteiseen suuntaan tosissaan työn alle yhdessä 
johtavien esimiesten kanssa. 



Tavataan kokouksissa ja matkoilla sekä pidetään oma ilmapiirimme 
hyvänä. 
Jarkko Järvinen  
puheenjohtaja 
 
 
Jäsenkirje 2/2007  
Hyvät ammattiyhdistystoverit! 
Uudet työehtosopimukset on hyväksytty. Meidän kannalta sopimus 
on pääosiltaan hyvä, joten voimme olla tyytyväisiä liittokohtaiseen 
neuvottelutulokseen. Saamme myös joulukuun palkanmaksun 
yhteydessä, liittomme JHL:n neuvottelun tuloksena, erillisen 270 
euron kertakorvauksen, jota voi vaikka sijoittaa ennakkoon jouluiseen 
risteilyymme. 
Tässä yhteydessä kannattaa pitää myös mielessä erityisesti 
kokoomuksen hoipertelu lupausten ja tekojen välillä. 
Kuntaliitosasiat ovat myös keskusteluttaneet jäseniämme. Muistutan, 
että jos jotain liitoksia nyt yleensä tulee, on työntekijöillä viiden 
vuoden irtisanomissuoja. Työmme jatkuvuuden kannalta voimme olla 
levollisia. Vielä ei kannata tuhlata aikaa ja energiaa miettimällä 
mahdollisen työpisteen sijaintia. 
Yhdistyksemme tärkeä vuosikokous lähestyy. Toivon, että 
osallistumme joukolla kokoukseen, koska on taas aika valita 
toimihenkilöt yhdistyksen johtoon seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 
Tavataan jouluisella risteilyillä ja puhutaan vuosikokouksessa 
yhdistyksemme tulevaisuudesta. 
Jarkko Järvinen 
puheenjohtaja 
 
Jäsenkirje 1/2008 
Hyvä ammattiyhdistystoveri 
Yhdistyminen on sitten tosi. Vuoden 2009 alussa aloittaa uudistunut 
Kaarina, kun piikkiöläisistä tulee kaarinalaisia. Mitä tuo liitos tuo 
tullessaan meille työntekijöille? Tuohon kysymykseen ei vielä ole 
annettavissa yksiselitteistä vastausta. Tässä vaiheessa on 
ohjausryhmä vasta vahvistanut toimialat ja niiden johtajat. Alemmat 
laatikot ovat vielä levällään kuin "Jokisen eväät Piikkiön suoralla". Tuo 
tietysti herättää levottomuutta ja erilaiset spekulaatiot saavat ilmaa 
siipiensä alle. Kaikissa kuntaliitosta valmistelevissa työryhmissä on 
henkilöstön edustus, joten tältä osin varmasti tulee edustajiemme 
taholta esille henkilöstön asema muutoksessa. Myös oma 
yhdistyksemme tulee tiiviisti seuraamaan, että asiat etenevät 
liitossopimuksen mukaisesti, eikä henkilöstön asemaa heikennetä. 
Olemme aloittamassa myös keskustelut yhteistoiminnan muodosta 
Piikkiön JHL:n kanssa. Järjestörakenteemme tulee mitä ilmeisimmin 
kokemaan muutoksia. Rohkenen ennakoida yhden yhdistyksen linjaa 
tulevaisuudessa. Tämä on asioiden keskitetyn hoidon kannalta 



järkevintä. Asiasta lisää ja toivottavasti uutta tietoa 
kevätkokouksessa. Tavataan silloin 
Jarkko Järvinen 
puheenjohtaja 
 
 
Jäsenkirje 1/2010 
Hyvä ammattiyhdistysväki!  
Toivottakaamme lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme entisen, 
lakkautetun Piikkiön JHL yhdistys 521:n 188 jäsentä!  
Meitä on nyt tämän hetkisen tietoni mukaan kaikkiaan yhteensä 816 
jäsentä, joista valtaosa on Kaarinan kaupungin palveluksessa.  
Jäseniämme on myös kaupungin konserniin kuuluvien työnantajien 
palveluksessa kuten esim. n. 30 jäsentä Kaarinan Vanhusten 
Palvelukeskuksen Säätiössä, n. 6 jäsentä Kaseva ry:ssä sekä n. 8 
jäsentä V-S Tuorlan Maaseutuoppilaitoksessa, jne.  
Lisäksi on jäseniä, jotka ovat tilapäisesti siirtyneet yksityisen 
työnantajan palvelukseen, eivätkä mahdollisen paluunsa takia tee 
liiton vaihtoa.  
Ns. itsemaksavia jäseniä on noin 68, joista osa on eläkkeelle 
siirtyneitä.  
Suuri jäsenmäärä sekä ammattiryhmien laajuus vaatii 
toimihenkilöiltämme erittäin vahvaa sitoutumista ja panostusta 
omaan tehtäväänsä jäsentemme edunvalvonnassa.  
Kuten liitteessä olevasta toimihenkilöluettelosta näkyy, puuttuu 
meiltä vielä kotipalvelun henkilöstöä edustava luottamusmies! 
Pyydän nyt kotipalvelun jäseniämme miettimään ja valitsemaan 
keskuudestaan sen, jonka nimen saamme lisätä 
toimihenkilöluetteloon. Varsinaisen valtakunnallisen 
työehtosopimuksen sisältöön en tässä puutu, koska siitä tulee 
kevätkokouksessa meille kertomaan ja vastaamaan myös 
kysymyksiimme, aluetoimiston toimitsija Mirja Heinonen.  
Siis, tapaamisiin kevätkokouksessa!  
Marjatta Nenonen  
plm/puheenjohtaja  
 

 
 

 
9. Kaarina-sopimus 
 
Valo tuli idästä. Lappeenrannan kaupungissa kehitettiin sopimusmalli, jota sitten 
laajalti enemmän tai vähemmän kopioitiin useissa Suomen kunnissa.  Kaupungin 
ja paikallisten kunnallisten ammattijärjestöjen kesken sovittiin laajasta 
henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta. Ohjelmaa kutsuttiin Lappeenranta-
sopimukseksi ja sen tarkoitus oli vahvistaa neuvottelu- ja 
yhteistoimintajärjestelmiä kaupungin ja henkilökunnan välillä. Tavoitteena oli 



parantaa kunnallisia palveluja sekä henkilöstön motivoitumista ja turvallisuutta 
lisäämällä henkilökunnan osallistumista. Sopimuksella haluttiin varautua myös 
tulevaisuuden muutostarpeisiin ja uhkiin hakemalla työyksiköissä uusia 
toimintamalleja ja tuomalla henkilöstön osallistuminen osaksi kaupungin 
johtamisjärjestelmää.56  
 
Myös Kaarinan kunta lähti kehittämään omaa ohjelmaansa eli Kaarina-
sopimusta. Pääluottamusmies Terttu Aulio toi Kaarinan KTV:n toimikunnan 
kokoukseen 6.2.1990 terveiset Kaarina-sopimusta valmistelevan toimikunnan 
ensimmäisestä kokouksesta ja jakoi kaikille toimikunnan jäsenille Lappeenranta-
sopimuksen monisteet. Ne olivat tarpeen laivaseminaarissa, jonka yhdistys 
järjesti Ms Diana II –laivalla 24.-25.3-90. Seminaari oli tarkoitettu toimikunnan 
jäsenille, varajäsenille, luottamusmiehille, yhdyshenkilöille ja asiasta 
innostuneille. Seminaarin luennoitsijat olivat yhdistyksen puheenjohtaja Heikki 
Siren, joka avasi seminaarin ja kertoi seminaarin tavoitteiden asettelusta ja 
kaupungin henkilöstösihteeri Tiina Viljanen, joka kertoi tulosjohtamisesta ja 
Kaarina-sopimuksesta.  Lappeenrannasta tuli pääluottamusmies Irma Lavonen 
kertomaan Lappeenranta-sopimuksesta työntekijäin kannalta.57  
 
Tätä seminaaria yhdistyksen jäsenet sulattelivat puolisen vuotta. Elokuun alussa 
”toimikunnan jäsenet saivat kotitehtäväksi seuraavaan kokoukseen mennessä 
lukea Kaarina-sopimus ja tarkoin pohtia, kannattaako meidän siihen suostua. 
Pakko ei ole, mutta suostuminen on sitova”.58  Vuoden 1990 
toimintakertomuksen mukaan ”Toimikunta käsitteli viime vuonna Kaarina-
sopimusta ja otti kantaa mittareiden puuttumiseen ja tulkintaerimielisyyksien 
ratkaisuihin”. Lopulta Kaarinan KTV:kin oli valmis hyväksymään sopimuksen.  
Juhlallinen allekirjoitus tapahtui 22.2.1991 valtuustosalissa tiedotusvälineiden 
todistaessa tapahtumaa. KTV:tä tilaisuudessa edusti puheenjohtaja Antti Laine.59 

                                                           
56 Kunta ja Me 1989/21 
57 Toimikunnan kokous 6.2.1990, 6 §, 10 § 
58Toimikunnan kokous 7.8.1990, 10 § 
59 Kaarinan KTV:n toimikunta 6.2.1991, 16 § 



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kaarina-sopimuksen keskeinen sisältö 
 
Kaarina-sopimuksen tarkoituksena oli ennakoida tulevat muutostarpeet ja 
turvata menestyminen kuntien välisessä kilpailussa, rikastaa Kaarinan kaupungin 
palveluksessa olevien työtä sekä parantaa työelämän laatua.  
 
Neuvottelu- ja yhteistoimintajärjestelmiä kehittämällä piti parantaa 
palvelutoimintaa, palvelujen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja sujuvuutta, 
henkilöstön motivoitumista ja työturvallisuutta sekä varautua tulevaisuuden 
muutostarpeisiin. 
 
Kaarina-sopimuksella haluttiin tukea johtamisjärjestelmää, jossa tavoitteena oli 
yhteistoiminnan kehittyminen, päivittäisjohtamisen kehittäminen työpaikkojen 
avoimen, tasa-arvoisen ja luottamuksellisen ilmapiirin aikaansaaminen. 
Osallistuva johtamistapa edellytti luottamuksellista tiedonkulkua koko kaupungin 
organisaatiossa. 
 
Mittarit  
Työn tuloksellisuuden mittapuita olivat tuottavuus ja/tai taloudellisuus, 
vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus,  sisäinen ja ulkoinen palvelukyky sekä 
luovuus. Hyvästä työstä jaettiin tulospalkkioita. Tulospalkkion jakamismuodoista 
teki esityksen tulospalkkiotyöryhmä, jossa oli henkilöstöedustus. 
 
Yhteistyö 
Tavoitteena oli yhteistyö, jossa korostuisivat Kaarinan kaupungin toiminnalliset 
arvot ja tulostavoitteet ja jossa ”aikaansaannoksia arvostetaan ja parhaat 
palkitaan, uudistuminen ja oppiminen ovat keskeisiä kehitystekijöitä, avoimuus, 
luottamuksellisuus ja keskinäinen kunnioitus ovat ihmissuhteiden perustana”. 
Yhteistyön toimieliminä olivat kaupunginhallitus, työyhteisön kehittämisryhmä ja 
työpaikkakokoukset. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluivat:  
1. henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat rationalisointi- ja 
kehittämishankkeet sekä olennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtilojen 
järjestelyissä, 
2. lomautusilmoitusten antamista, virka- ja työsopimussuhteiden irtisanomista 
tai osa-aikaistamista edeltävä asian käsittely silloin, kun toimenpiteet johtuvat 
hallinnollisista, taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvasta työn 
tilapäisestä tai pysyvästä vähentymisestä. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sitten tuli lama. Kaarinan kunta irtisanoi muutamia ja lomautti useita 
työntekijöitä. Helmikuussa 1992 Kaarinan KTV:n hallitus pohti asiaa ja harkitsi 
vastatoimenpiteitä. Näistä enemmän toisessa yhteydessä.  Hallitus oli sitä mieltä, 
että kunta ei ollut toiminut Kaarina-sopimuksen mukaan. 60 Vuonna 1995 
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Kaarina-sopimusta ruvettiin päivittämään. Toukokuussa 1995 yhdistyksen hallitus 
käsitteli Kaarina-sopimusta. Sen mielestä sopimus oli hyvä, ”se ei vaan ole 
toteutunut”. Hallitus toivoi myös tekstiä lyhyempään muotoon, jolloin se olisi 
helpompi lukea. Kaarinan KTV hyväksyi uuden sopimuksen syksyllä 1995 todeten, 
että korjattu Kaarina-sopimus oli saanut kiitosta muiltakin liitoilta.61  
 
Vuoden kuluttua KTV:n piirissä ilmeni jo suurta tyytymättömyyttä sopimukseen: 
”Keskusteltiin Kaarina-sopimuksen toimimattomuudesta. Mm. 
työpaikkakokoukset tuntuvat turhanpäiväisiltä, sopimusten mukaisia asioita ei 
käsitellä, kokouksista ilmoitetaan liian myöhään - ei jää valmisteluaikaa, 
kokoukset pääasiassa työnantajan yksinpuheluita. Hallitus päätti, että 
pääluottamusmies tekee henkilöstösihteerille pienen kirjelmän KTV:n nimissä eli 
antaa huomautuksen Kaarina-sopimuksen toimimattomuudesta. Ei kirjelmään 
laitettavaksi keskustelimme, että KTV voi suurimpana ammattiyhdistys järjestönä 
vaikka irtisanoutua turhaksi katsomastaan sopimuksesta.” 62 
  
Suomen lama tuli ja meni, mutta Kaarinan kaupungin ahdinko jatkui. Vuonna 
1997 irtisanottiin ja lomautettiin taas. Kaarinan KTV oli turhautunut. Se oli 
mielestään toiminut ja neuvotellut, vastapuolen mielestä taas ei ollut mitään 
neuvoteltavaa: ”Meidän puolesta Kaarina-sopimuksen voi repiä, viraton paperi. 
Pyydetään liiton puheenjohtaja Riskilä ja toimittaja Pikkarainen yhdistyksen 
syyskokoukseen.”  Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että Kaarina-sopimus 
revitään. Syyskokous päätti irtisanoa Kaarina-sopimuksen. Irtisanomisaika oli  
(6kk) kuusi kuukautta ja astui voimaan heti. Pöytäkirjaan merkittiin lisäys: ”Emme 
menetä mitään korvaamatonta. Meillä on aina mahdollisuus neuvotella uudesta 
paremmasta sopimuksesta”.63 Monien neuvottelujen jälkeen Kaarinan KTV 
allekirjoitti jälleen vuonna 2003 Kaarina-sopimuksen, johon oli tehty useita 
muutoksia.64 
 
 
 

11. 2000-luvun tapahtumia 

 

Kaarinan KTV hallituksen kokouksessa tammikuussa 2000 ”Kari Nikkonen toi esille, että 
tilakeskuksesta Hanna Virkki on arvioinut liikuntapaikkojen hoitajien ammattitaitoa alimman 
mukaan esillä olevien kysymysten perusteella, jonka painoarvo oli kuitenkin kaikkein suurin. Kaikki 
työntekijät ovat olleet töissä yli viisitoista vuotta. Virkki on myöhemmin myöntänyt, ettei ole 
tiennyt mitä teki. Samoin kukaan ei tiedä, missä on päätetty kuka on lähin esimies. Svärd on 80 % 
ja Virkki 20%:n esimies.” Kokouksen mielestä tapaus näytti työtapaturmalta, joka oli korjattavissa. 
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Pääluottamusmies ja puheenjohtaja saivat tehtäväkseen selvittää asian ja samalla myös sen kuka 
oli kenenkin lähin esimies. ”Systeemi on saatava selväksi.”65 
 
Vuonna 2004 Kaarinan KTV edisti ennen kaikkea perhepäivähoitajien asemaa. Vuoden 2004 

toimintakertomus kirjaa vuoden merkittävimmäksi saavutukseksi paikallisella tasolla, että kaikille 

perhepäivähoitajille saatiin ns. takuupalkka elo-syyskuulta nimenomaan Kaarinan KTV:n ansiosta. 

Myös perhepäivähoitajien järjestelyvaraeristä oli käyty työnantajan kanssa neuvottelut ja niiden 

jaossa oli päästy jäsenistön edun mukaiseen yhteisymmärrykseen.66 

 

Hallituksen kokouksessa kesäkuussa 2004 Kari Leino toi esille erään sairaslomatapauksen. 

Toimialajohtaja ei ollut hyväksynyt työpaikkalääkärin myöntämää sairaslomaa. Yhdistys ei tätä 

hyväksynyt: ”Emme voi hyväksyä sitä, että lääkärintodistukset ohitetaan noin vain. Asia on vakava 

periaatteellisena.” Samassa kokouksessa puheenjohtaja Jarkko Järvinen kysyi yhdistyksen terveisiä 

seuraavaan raamibudjetin kokoukseen, jossa hänellä oli puheenvuoro. Terveiset olivat: ”Esille tuli 

mm. johtajuus, sitä ei ole, toimialajohtajia on erittäin vaikea tavoittaa päiväsaikaan, henkilöstön 

jaksaminen nykyisessä tilanteessa, yhtään toimialajohtajaa ei saa palkata, tuottavaan tasoon lisää 

ihmisiä ja lisää rahaa.”67 

 

Vuonna 2005 syntyi uusi ammattiliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Se:n perustajia 

olivat SAK:laiset julkisten alojen liitot Kunta-alan ammattiliitto KTV, Valtion ja erityispalvelujen 

ammattiliitto VAL ja Valtion yhteisjärjestö VTY. JHL:n yhteisöjäseniksi liiton perustamisvaiheessa 

tulivat Merivartioliitto MVL, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto VVL. Myös Kaarinan KTV muuttui 

Kaarinan JHL:ksi.  Muutos ei juurikaan tuonut uusia jäseniä Kaarinan yhdistykseen.     

 

Vuonna 2005 otettiin Kaarinassa käyttöön perhepäivähoitajien uusi KVTES:n liite 12 A, joka 

edellytti myös työn vaativuuden arviointia. Arviointityöryhmässä oli mukana perhepäivähoitajien 

luottamusmies Heli Björkman sekä pääluottamusmies Marjatta Nenonen. Uusi sopimus poisti 

perhepäivähoitajilta tilapäisen hoitovapaaoikeuden, mutta pääluottamusmies onnistui 

paikallisneuvottelujen kautta saamaan sen takaisin.68 
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68 Toimintakertomus 2005 



Vuonna 2006 Kaarinan kaupunki pyysi kannanottoa neuvotteluun, jossa aiheena oli lomarahojen 

vaihtaminen vapaaksi. Yhdistyksen hallituksen kanta oli kielteinen69. 

 

    

Ammattiliitto JHL:n ylin johto kävi 10.5.2007 tutustumassa Varsinais-Suomeen. Kaarinan kaupunki 

oli yhtenä vierailun kohteena. Tutustumiskohteina olivat kehitysvammaisten asuntola Pirta, lasten 

ympärivuorokautinen hoitokoti Rinkeli, sekä jätevedenpuhdistamo. Yhdistyksestä mukana olivat 

puheenjohtaja Jarkko Järvinen ja pääluottamusmies Marjatta Nenonen. Liittojohdon toiveena oli, 

että tutustumiskohteena olevissa työpaikoissa olisi paikalla myös työntekijöitä joiden kanssa 

voidaan keskustella ja niin tapahtuikin. 

 

Syksyn 2007 sopimusneuvottelukierroksen lopputulos oli se, että muut pääsopijajärjestöt paitsi 

Tehy hyväksyivät ja allekirjoittivat kunta-alan sopimukset. Sopimukseen sisältyi joulukuun 

palkanmaksun yhteydessä kertaeränä maksettava 270 €, ns. "kinkkuraha". Tehy ei hyväksynyt 

kunta-alan sopimusta, vaan antoi kuntatyönantajalle ns. lakkovaroituksen tulevista jäsentensä 

joukkoirtisanoutumisista. Tässä yhteydessä Kaarinan JHL:kin sai uusia jäseniä, jotka siirtyivät 

Tehy:stä.70 

Vuoden 2009 alussa toteutui Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitos. Liitoksen yhteydessä Piikkiön JHL 

lakkautettiin ja sen 188 jäsentä liittyivät Kaarinan JHL:iin. Tämän ansiosta yhdistyksen jäsenmäärä 

oli vuoden lopussa yli 800.    

Jo vuonna 2008 pääluottamusmies ja tuntipalkkaisten luottamusmies aloittivat työnantajan 

edustajien kanssa neuvottelut paikallisen sopimuksen aikaan saamiseksi rakentamispalvelujen 

tuntipalkkojen rakennemuutokselle. Vuonna 2009 päästiin sopimukseen. Kenenkään palkka ei 

alentunut, vaan monella se päinvastoin nousi ja näin saatiin "rauha laskeutumaan" työntekijöiden 

keskuuteen. Kuukausi- ja virkasuhteisten osalta aloitettiin myös palkkojen harmonisointi, sekä 

Piikkiöstä ja terveyskeskuksesta siirtyneiden työntekijöiden palkkakoreihin sijoittaminen, samalla 

aloitettiin kaikkien ko. sopimuksen piiriin kuuluvien osalta työn vaativuuden mukaiset 

palkantarkistukset.71 
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Kaarinan KTV:n keskeisiä toimihenkilöitä 1961- 2011 
 
 
Puheenjohtajat 
Reino Laiho 1961-1968 
Eero Leppänen 1969-1973 
Heikki Vähämäki 1974-1975 
Paavo Nurminen 1976-77, 1979-1980 
Seija Lepistö 1978 
Terttu Aulio 1981-1984 
Jarkko Järvinen 1985-1987, 1994-1.11.2008 
Heikki Siren 1988-1990 
Antti Laine 1991-1993 
Marjatta Nenonen 2.11.2008-2011 
 
Varapuheenjohtajat 
Unto Lehtinen 1961-1965 
Anni Moberg 1971, 1972-1973 
Kauko Heikkilä 1971 
Eero Leppänen 1974 
Paavo Nurminen 1975, 1978, 1982-1983 
Heikki Vähämäki 1976 
Seija Lepistö 1977, 1980 
Heikki Vähämäki 1979 
Pasi Mäkelä 1981 
Marjatta Nenonen 1984, 1991 
Rauno Saarinen 1985-1987 
Jarkko Järvinen 1988-1990 
Ari Viklund 1992 
Pertti Laalo 1993 
Antti Laine 1994 
Simo Martin 1995-2002 
Jorma Salmi 2003-2011 
 
Sihteerit 
Kaino Salminen 1961-1964 
Heikki Vähämäki 1965-1972 
Rauno Saarinen 1973, 1983 
Seija Lepistö 1974-1975 
Tuula Halttunen 1976-1977 
Pasi Mäkelä 1978-1980 
Terhi Virolainen 1982 
Tuula Nurmi 1984-1985 
Tuula Kaukonen 1986-2011 
 
 
 



Taloudenhoitajat 
Adele Finnholm 1961-1963 
Liisa Laiho 1964-1979 
Marjatta Kainulainen 1980-1982 
Raija Vehmaa 1984 
Leena Pääkkönen 1985-1987 
Marjatta Nenonen 1988-1989 
Riitta Paloheimo 1990-2011 
 
Pääluottamusmiehet 
Kaino Salminen 1963 
Unto Lehtinen 1964-1965 
Reino Laiho 1966-1970 
Heikki Vähämäki 1970-1973, 1977-1978 
Eero Leppänen 1974-1976, 1979-1980 
Pekka Kainulainen 1981-1982, (tuntipalkkaiset) 1983 
Paavo Nurminen (virkasuhteiset ja kuukausipalkkaiset) 1983 
Rauno Saarinen (tuntipalkkaiset) 1984-1990 
Eero Leppänen (virkasuhteiset ja kuukausipalkkaiset) 1984 
Terttu Aulio (virkasuhteiset ja kuukausipalkkaiset) 1985-1990 
Hannu Erjomaa (päätoiminen) 1991-1994 
Jukka Tammi (päätoiminen) 1995-1996 
Marjatta Nenonen (päätoiminen) 1997-2011 
 
Huomautuksia: 
- Vuosina 1966-1970 yhdistykselle ei valittu varapuheenjohtajaa 
- Vuonna 1981 yhdistyksellä ei ollut sihteeriä. Joka kokoukselle valittiin erikseen sihteeri. 
- Vuonna 1983 yhdistyksellä ei ollut taloudenhoitajaa. Tehtävät hoiti Turun Työväen Säästöpankki. 
- Vuosina 1963-1982 yhdistyksellä oli yksi pääluottamusmies, vuosina 1983-1990 kaksi, toinen 
tuntipalkkaisille ja toinen virkasuhteisille ja kuukausipalkkaisille. Vuodesta 1991 alkaen 
yhdistyksellä on ollut yksi päätoiminen pääluottamusmies. 
 
 



 

Henkilöhakemisto 
 
Aalto, Jukka  
Aalto, Pirkko  
Aaltonen, Pentti  
Ahokas, Päivi   
Ahonen, Päivi  
Airikkala, Risto  
Alho, Niilo  
Asta Leinonen 
Aulio, Kalevi  
Aulio, Terttu  
Erjomaa, Hannu  
Finnholm, Adele  
Grönholm, Sirkka  
Hakkarainen, Kari  
Halttunen, Aimo  
Halttunen, Tuula  
Haule, Jaakko  
Hedman, Kerttu  
Heikkilä, Kauko  
Heinonen, Mirja  
Herranen, Mervi  
Holtti, Martti  
Huunonen, Markku  
Ilmonen, Martti  
Immonen, Seppo  
Jortikka, Kaino  
Järvinen, Jarkko  
Kainulainen, Marjatta  
Kainulainen, Pekka  
Kallinen, Matti  
Karhu, Helvi 
Kaukonen, Tuula  
Keihäs, Bengt  
Knuutila, Terttu  

Komulainen, Liisa  
Kuusela, Erkki  
Laakso, Arja  
Laalo, Pertti  
Laiho, Liisa  
Laiho, Reino  
Laine, Antti  
Laine, Hilma  
Laitinen, Marja  
Lehti, Paavo  
Lehtilä, Arja  
Lehtinen, Hellin 
Lehtinen, Risto  
Lehtinen, Unto  
Leino, Kari  
Laine, Lenni  
Lepistö, Seija  
Leppänen, Eero  
Leppänen, Taimi  
Lindström, Risto  
Lineri, Sirkka  
Lintunen, Monika  
Luontola, Seppo  
Moberg, Anni  
Mäkelä, Pasi 
Mäkinen, Aune  
Mänttäri, Reima  
Mäntylä, Eino  
Nenonen, Marjatta  
Niemi, Masa  
Nieminen, Pentti  
Nikkonen, Kari  
Nurmi, Jukka  
Nurminen, Paavo  

Nyman, Tuija  
Paananen, Erkki  
Peltola, Tuija  
Pentikäinen, Elviira  
Pettersson, Sirpa  
Pyy, Paula  
Päätalo, Kalle  
Pöyhönen, Raija  
Ranta, Leila  
Rautiainen, Kirsti  
Riskilä, Jouni  
Saarinen, Rauno  
Saario, Pirjo  
Sainio, Naimi  
Salama, Hannu  
Salminen, Kaino 
Salonen, Mika  
Salonen, Pekka  
Savola, Pirjo  
Seppälä, Leila  
Silander, Otto  
Siren, Heikki  
Soisalo, Tuula  
Ståhlfors, Riitta  
Svärd, Tapio 
Tammi, Jukka  
Tuominen, Jukka  
Vehmaa, Raija  
Viljanen, Tiina  
Virkki, Hanna  
Virtanen, Anja  
Virtanen, Päivi  
Vähämäki, Heikki 
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