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LUOTTAMUSMIEHET / VARALUOTTAMUSMIEHET 2011 
TYÖNJOHTAJITTAIN 
 
Luottamusmiehen nimi ensin, sitten varaluottamusmiehen 
Tj.nro.  Nimi   Työpaikka 
 
401 Kontio Rainer  KVT / Katuylläpito pohjoinen tiemestaripiiri 
401 Biro  Rosa  KVT / Katuylläpito pohjoinen tiemestaripiiri 
403 Vihavainen Markku  KVT / Kadunrakennus / Pohjoispiiri 
403 Nummi Valtteri  KVT / Kadunrakennus / Pohjoispiiri 
405 Kupulisoja Juha KVT / Kadunrakennus / Eteläpiiri, Mankkaa 
405 Järvinen Seppo  KVT / Kadunrakennus / Eteläpiiri, Mankkaa 
406 Hakomäki  Marko  KVT / Kadunrakennus / Eteläinen piiri 
406 Palokunnas Kari Jukka  KVT / Kadunrakennus / Eteläinen piiri 
409 Suvanto Juhani  Espoon varikko -liikelaitos 
409 Härkönen Kari  Espoon varikko -liikelaitos 
410 Elf  Stig KVT / Vihertuotanto / Pohjoispiiri 
411 Kuusisaari Veli-Matti  KVT / Kadunrakennus / Pohjoispiiri 
411 Harjunmaa Hannu  KVT / Kadunrakennus / Pohjoispiiri 
413 Nyholm Jorma  KVT / Katuylläpito / Eteläinen tiemestaripiiri 
420 Palomaa Sami KVT / Katuylläpito / Merkintäyksikkö 
422 Pylkkänen Marika  KVT / Vihertuotanto / Pohjoispiiri 
422 Frigren Eija  KVT / Vihertuotanto / Pohjoispiiri 
427;428 Kananen Jaakko  KVT / Vihertuotanto / Eteläinen piiri 
429 Häkkänen Petteri KVT / Vihertuotanto / Luonnonhoito 
501;502 Harjula Markku Liikuntapalvelut / Liikuntapaikkojen kunn.pito 
501;502 Kurttio Jorma   Liikuntapalvelut / Liikuntapaikkojen kunn.pito 
602 Valtonen Petri Geotekniikan maastotukikohta 
701 Holmberg Hans Kaupunkimittaus / Kenttätyökeskus 
701 Heino Jorma Kaupunkimittaus / Kenttätyökeskus 
802 Vertanen Juhani KHL / Kunnossapito / Eteläpiiri 
802 Visala Hannu KHL / Kunnossapito / Eteläpiiri 
803 Rontu Jukka KHL / Kunnossapito / Pohjoinen piiri 
803 Minkkinen Marko KHL / Kunnossapito / Pohjoinen piiri 

  

ESPOON JULKISTEN JA TEKNISTEN 
ALOJEN TYÖNTEKIJÄT JHL RY 
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paikoille. Tapahtumista on myös 
tiedotettu yhdistyksen verk-
kosivuilla; tehostetusti syksystä 
alkaen, jolloin yhdistykselle avat-
tiin kokonaan uusittu verkkosivus-
to. Verkkosivujen uusiminen olikin 
vuoden tärkein tiedotukseen liitty-
vä tapahtuma. 
Jäsenkokouksista on lisäksi tiedo-
tettu liiton Motiivi-lehdessä. 
 
 
11. NUORISOTOIMINTA 
Yhdistyksellä ei ole omaa nuoriso-
toimintaa. Liiton, aluetoimiston ja 
mahdollisten muiden toimijoiden 
nuorten tapahtumista on pyritty 
tiedottamaan normaalisti. Yhdis-
tyksellä on ollut valmiudet tukea 
omaa nuorisotoimintaa, mikäli te-
kijöitä ilmaantuu. 
 
 
12. TUNTIPALKKAISTEN TEK- 
       NISTEN ALOJEN NEUVOT- 
       TELUPÄIVÄT 
Yhdistyksellämme oli perinteisten 
valtakunnallisten JHL:n tuntipalk-
kaisten teknisten alojen neuvotte-
lupäivien vetovastuu menneenä 
vuonna. 
Neuvottelupäivät järjestettiin laiva- 
ja hotelliseminaarina Viking XPRS
-aluksella ja Tallinnan Viru-
hotellissa. Päivät onnistuivat hyvin 
ja hallitus sai pääosin kiitosta hy-
vistä järjestelyistä. Seminaariin 
osallistui vetovastuusta johtuen 
poikkeuksellisesti yhdistyksen ko-
ko hallitus. Tapahtumaan osallis-
tuneet yhdistykset sekä seminaa-
rin julkilausuma löytyvät yhdistyk-

sen verkkosivuilta. 

 
 
13. LOPPUSANAT 
Työnantajan kiristyneestä linjasta 
ja neuvottelujen vaikeutumisesta 
huolimatta olemme kuitenkin on-
nistuneet kohtalaisen hyvin, käy-
tettävissä oleviin resursseihin näh-
den jopa erittäin hyvin, päätehtä-
vässämme joka on jäsenistön 
edunvalvonta ja kohtuullisten työ-
ehtojen ja –olojen turvaaminen. 
Myös koulutus– ja vapaa-
aikapuolella tarjontamme on suo-
rastaan ylittänyt kysynnän. 
 

Tuntipalkkaisten teknisten alojen neu-

vottelupäivät alkoivat matkalippujen 

jakamisella Länsisatamassa. Kuvassa 

kasvot enemmän tai vähemmän kame-

raan päin hallituksemme jäsenet Jorma 

Nyholm, Reino Leimola (pj.) ja Jaakko 

Kananen. 
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ta jatkettaneen viimeistään kevät-
talkoissa. 

 
 
8. OPINTO- JA VAPAA- 
     AIKATOIMINTA 
Yhdistys ei toimintavuonna järjes-
tänyt omaa opintotoimintaa. Jäse-
niämme on osallistunut jonkin ver-
ran liiton ja yhteisjärjestön järjes-
tämään koulutukseen. 
Vapaa-aikapuolella vuoden merk-
kitapaus oli  perinteinen hotelliris-
teily Tallinnaan 29.-30.4.2011. 
Tälle matkalle osallistui 27 yhdis-
tyksemme jäsentä. 
Myös Marjarinteen käyttömahdolli-
suus on luettava yhdistyksemme 
vapaa-ajan tarjonnaksi. 

9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Yhdistyksellä ei ole ollut varsinais-
ta kansainvälistä toimintaa viime 
vuosina. Kansainvälisten asioiden 
tiedottaja Markku Vihavainen kävi 
toimintavuoden aikana 4 x 3 päi-
vää kestäneen kansainvälisyys-
kurssin ja laati siihen liittyen väli-
työnä yhteenvedon Viron ammatti-
yhdistysliikkeestä. Seminaarityö 
löytyy yhdistyksen verkkosivuilta. 
Vihavainen on myös osallistunut 
muutamaan toimintavuonna toi-
mintansa aloittaneen JHL:n etelä-
ryppään Europa-jaoksen kokouk-
seen. 
 

10. TIEDOTUS 
Jäsenkokouksista ja  muista ta-
pahtumista on tiedotettu sähkö-
postilla; luottamusmiehiä ja muita 
yhdyshenkilöitä on kehotettu mo-
nistamaan ilmoitukset kaikille työ-

Liiton opinto– ja kansainvälinen toiminta 

lyövät kättä kansainvälisyyskurssilla. Kurs-

sin neljäs jakso suoritettiin opintomatkana 

Barcelonaan. Syksyn värit alkavat jo siellä-

kin näkyä marras-joulukuun vaihteessa. Yh-

distyksestämme kurssille osallistui kansain-

välisten asiain tiedottajamme Markku Viha-

vainen. 

Tiedotuksen saralla vuoden tärkein 

tapahtuma oli yhdistyksen verk-

kosivujen täydellinen remontti. 
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1. YLEISTÄ 
Vuosi 2011 oli yhdistykselle haas-
tava. Maailmanlaajuiset talouson-
gelmat ja perussuomalaisten 
murskavoitto eduskuntavaaleissa 
toivat omat mausteensa yhdistys-
toimintaankin. Uudet organisaatiot 
alkoivat vaikuttaa: Suuri määrä 
entisen Espoon veden työntekijöi-
tä vaihtoi helsinkiläiseen yhdistyk-
seen. Katu- ja vihertuotantoliikelai-
toksen johto osoittautui täysin ky-

kenemättömäksi järkevään neu-
vottelu- ja yhteistoimintaan am-
mattiyhdistyksen kanssa. Euroo-
pan unionin vakausrahastot ja tu-
kitoimet nostattivat tunteita laidas-

ta laitaan. 
Joulun alla olikin jo sitten aika al-
kaa valmistautua vuoden 2012 
vaaleihin. Tammi-helmikuiset pre-
sidentin vaalit eivät suuria ammat-
tiyhdistykselle merkitse –paitsi eh-
kä periaatteelliselta kannalta- mut-
ta maaliskuiset edustajistovaalit ja 
syksyiset eduskuntavaalit ovatkin 
jo ammattiosaston toiminnan ja 
jäsenistön edunvalvonnan näkö-
kulmasta erittäin tärkeitä. Yhdistys 
valmistautuikin jo osaltaan vaikut-
tamaan myönteiseen vaalitulok-
seen mm. valitsemalla syyskoko-
uksessa yhdistykselle oman eh-
dokkaan edustajistovaaliin. 
 
 
2. JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäsenet ovat perintei-
sesti olleet lähinnä tuntipalkkaisia. 
Vuoden 2011 aikana kuitenkin 
jonkin verran jäseniämme lähinnä 
kaupunkimittauksesta ja geosta 
vaihtoi kuukausipalkalle teknisten 
sopimuksen piiriin. Yleinen väen 
väheneminen samaan aikaan kun 
osa HSY veden henkilöstöstä 
vaihtoi yhdistystä on johtanut jä-
senmäärämme laskuun. Jäseniä 
yhdistyksessä oli vuoden lopussa 
noin 560 henkilöä. 
Jäsenkokouksia vuoden mittaan 
pidettiin kaksi; kevätkokous 31.3. 
ja syyskokous 3.11.2011. 
 
 
 
 
 
 

Syyskokouksen osanottajia Mikkelässä 

3.11.2011. 
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3. HALLITUS 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat 
toimintavuonna seuraavat henki-
löt: 
Reino Leimola, puheenjohtaja 
Markku Vihavainen, sihteeri 
Jaakko Kananen, taloudenhoitaja, 
jäsenasiainhoitaja 

Juha Lindqvist, pääluottamusmies 
Pertti Puhakainen, varapuheen-
johtaja 
Jorma Nyholm, 
Pertti Minkkinen, 
Juhani Vertanen, 
Petri Glans. 
Hallitus kokoontui vuonna 2010 
pidetyn järjestäytymiskokouksen 
lisäksi vuonna 2011 yksitoista ker-
taa. Kokoukset  pidettiin pääsään-
töisesti Espoon valtuustotalolla, 
paitsi joulukuun kokous kartano-
kylpylä Kaisankodissa. 
 
 

4. SOPIMUSTOIMINTA JA 
     LUOTTAMUSMIEHET 
Yhdistyksen neuvottelijoina on 
toiminut neuvotteluryhmä, johon 
kuuluivat: Reino Leimola, Juha 
Lindqvist ja Jaakko Kananen. 
Pääluottamusmiehenä toimi Juha 

Lindqvist ja varapää-
luot tamusmiehenä 
Reino Leimola. Lisäk-
si jäsenistön tukena 
olivat sivulla kahdek-
san luetellut työpaik-
kojen luottamusmie-
het ja varaluottamus-
miehet. 
Kesällä työnantaja 
onnistui puhumaan 
joitakin tuntipalkkai-
sia, mm. koko kau-
punkimittausyksikön, 
vaihtamaan kuukau-
sipalkalle teknisten 
sopimuksen piiriin 
yhdistyksen hallituk-
sen päinvastaisista 

ohjeista huolimatta. 
Syksyllä Katu– ja vihertuotanto –
liikelaitoksen johto rahoitti varsin 
luovasti viherrakentajien ja katu-
kunnossapitäjien lisien korotuksen 

Hallitus istuu ja hallitus kommentoi. Vasemmalta: Reino 

Leimola, Juha Lindqvist ja Pertti Puhakainen. 

Luottamusmiehiä kokouksessa syksyllä 

2011. 
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leikkaamalla sen rahan kadunra-
kennusyksikön työntekijöiltä. Asi-
an käsittely oli vuoden vaihtuessa 
yhä kesken; paikallistasolla ei so-
pimukseen päästy. 
Yhdistys myös irtisanoi talvilisän 
sisällään pitäneen paikallisen so-
veltamisohjeen, koska työnantaja 
jääräpäisesti kieltäytyi tekemästä 
talvilisämääräyksiin minkäänlaisia 
korjauksia. Irtisanomisen takana 
oli yhdistyksen syyskokouksen 
yksimielinen päätös, ja se lähetet-
tiin työnantajalle tiedoksi heti seu-
raavana päivänä. 
 
 
5. YHTEISTOIMINTA / JOHTO- 
     RYHMÄT YM. 
Yhdistyksellä on myös ollut edus-
tus erilaisissa yhteistyöelimissä 
kuten henkilöstötoimikunnissa ja 
johtoryhmissä. 
Kaupungin henkilöstötoimikunnas-
sa  on ollut pääluottamusmies Ju-
ha Lindqvist ja tehtävänsä puoles-
ta myös puheenjohtajamme, työ-
suojeluvaltuutettu Reino Leimola. 
Leimola on toiminut myös Ympä-
ristön ja teknisen toimen henkilös-
tötoimikunnassa. 
Katu- ja vihertuotanto liikelaitok-
sen johtoryhmässä on ollut Mark-
ku Vihavainen. 
 
 
6. TYÖSUOJELU 
Yhdistyksemme puheenjohtaja 
Reino Leimola on toiminut Ympä-
ristön ja teknisen toimen sekä pal-
veluliikelaitosten työsuojeluvaltuu-
tettuna. Lisäksi monet jäsenemme 

ovat toimineet työpaikkojen työ-
suojeluasiamiehinä. 
 
 
7. MARJARINTEEN VAPAA- 
     AJAN KIINTEISTÖ 
Yhdistyksen vapaa-ajan kiinteistö 
Suomusjärven Enäjärven rannalla 
on ollut maksutta jäsenistön käy-
tössä kesäaikana. 
Kiinteistöllä pidettiin syystalkoot 7.
-9.10.2011. Sää vaihteli sateesta 
aurinkoon, mutta pääosin saatiin 
nauttia upeasta syysilmasta. Pai-
kalla oli kaikkiaan toista kymmen-
tä ahkeraa talkoolaista. 

Tapaninpäivän myrsky aiheutti 
jonkin verran tuhoa katkaisten 
mm.  sähkökaapin tolpan ja kaata-
en metsää. Vahingot on kuitenkin 
jo pääosin korjattu ja puun korjuu-

Klapeja syntyy. Marjarinteen talkoot 7.-

9.10.2011 


