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1. YLEISTÄ 

Vuotta 2015 varjosti edelleen maailman laajui-

nen taloudellinen taantuma. Suomen osalta 

tilannetta heikensi vielä paitsi Venäjän huono 

taloustilanne ja EU:n Venäjää kohtaan asetta-

mat pakotteet, myös Suomen hallituksen 

säästö– ja leikkaustoimet, jotka kaikki estivät 

tehokkaasti taloudellista elpymistä. Tasavallan 

presidenttihän nimitti Suomeen työntekijöiden, 

sairaiden, vanhusten, lapsiperheiden, pienitu-

loisten, opiskelijoiden ja vanhusten kannalta 

katastrofaaliseen lopputulokseen päätyneiden 

eduskuntavaalien jälkeen 29.5. Keskustavetoi-

sen porvarihallituksen. Tämän Sipilän hallituk-

sen tai ns. ”Kolmen ässän hallituksen” (Sipilä, 

Stubb, Soini) todellinen tavoite on alusta asti 

ollut pistää köyhät kyykkyyn, riisua ammattiyh-

distysliike aseista ja kasvattaa pörssikeinotteli-

joiden voittoja. Lisäksi kaikki yhteiskunnan 

tuottamat palvelut tulisi hallituksen mukaan 

yksityistää ja käyttäjä maksaisi ne itse. Vero-

rahoja niihin ei saisi haaskata. 

Myös Espoossa tapahtui, ja yhdistyksemme ja 

jäsenemme osallistuivat kevään ja kesän aika-

na useampiinkin tapahtumiin, joissa osoitettiin 

mieltä ja vastustettiin yhtiöittämishankkeita. 

Näiden tapahtumien käytännön järjestelyistä 

suuri kiitos kuuluu aluetoimistomme henkilö-

kunnalle. 

2. JÄSENISTÖ JA KOKOUKSET 

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi hiipumistaan 

kiihtyvään tahtiin johtuen pitkälti siitä, ettei pois 

lähteneiden työntekijöiden tilalle palkata uusia. 

Jäseniä oli liiton rekisterin mukaan vuoden 

2015 joulukuussa 528 henkilöä, eli vähennystä 

edellisestä vuodesta oli 36 jäsentä. 

Valtaosa jäsenistöstämme on yhä tuntipalkkai-

sia, joskin useat jäsenemme vaihtoivat edel-

leenkin vuoden 2015 aikana vapaaehtoisesti 

(huonomman) teknisten sopimuksen piiriin. 

Lisäksi uusia työntekijöitä, jos heitä nyt yleen-

säkään palkataan, ei enää palkata tuntipalkka-

sopimuksen piiriin. 

Jäsenkokouksia pidettiin vuoden 2015 aikana 

kaksi: Kevätkokous 23.4. ja syyskokous 

5.11.2015. Kokouspaikkana oli Espoon val-

tuustotalon TV-studio. 

 

3. HALLITUS JA HALLITUKSEN 

    KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen hallituksen kokonpano oli toimin-

tavuonna seuraava: 

Reino Leimola, puheenjohtaja 

Markku Vihavainen, sihteeri, tiedottaja 

Jaakko Kananen, taloudenhoitaja ja jäsen-

asiainhoitaja. 

Juha Lindqvist, pääluottamusmies 

Rainer Kontio 

Pertti Minkkinen 

Jorma Nyholm 

Juhani Vertanen 

Kokouksia hallitus piti toimintavuonna kymme-

nen kappaletta. Kokoukset pidettiin Espoon 

valtuustotalossa. 

JHL:n Espoon mielenilmauksissa poikamme mm. jakoi-

vat grillimakkaraa. Vasemmalla Jenni Muhonen JHL:n 

pääkaupunkiseudun aluetoimistosta keskustelemassa 

puheenjohtajamme Reino Leimolan kanssa, makkaraa 

tarjoilemassa Juha Lindqvist ja Rainer Kontio. 
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4. JAOKSET, TYÖRYHMÄT JA TOIMI- 

    KUNNAT SEKÄ TIEDOTTAJAT 

 

Taloustoimikunta 

Taloustoimikunta hoitaa yhdistyksen juoksevat 

raha-asiat ja toimii kesäaikana 

”sijaishallituksena” rutiiniasioissa. 

Jäsenet: Juha Lindqvist, Reino Leimola, Jaak-

ko Kananen ja Markku Vihavainen. 

Opinto- ja vapaa-aikajaos 

Vapaa-aikavastaava Pertti Minkkinen, Jorma 

Nyholm ja opintosihteeri Markku Vihavainen.  

Tiedotusjaos 

Tiedotussihteeri Markku Vihavainen, jäsen 

Juhani Vertanen, tarvittaessa apuna toiminut 

koko hallitus tai erikseen nimetyt jäsenet asi-

asta riippuen. 

Kansainvälisten asioiden tiedottaja 

Aaro Koskela 

Nuorisotiedottaja 

Aaro Koskela 

Neuvotteluryhmä 

Neuvotteluryhmä nimensä mukaisesti hallituk-
sen ja luottamusmiesten tuella valmistelee ja 
käy paikalliset neuvottelut. 

 

Jäsenet: 

Pääluottamusmies Juha Lindqvist, puheenjoh-
taja Reino Leimola, taloudenhoitaja Jaakko 
Kananen sekä hallituksen jäsen Rainer Kon-
tio. 

Huomautus: 

*Kv– ja nuorisotiedottaja Aaro Koskela ei ole 
ollut hallituksen jäsen, mutta on voinut osallis-
tua hallituksen kokouksiin puhe– ja esitysoi-
keudella. 

5. SOPIMUSTOIMINTA JA LUOTTAMUS- 

    MIEHET 

Pääluottamusmiehenä vuonna 2015 toimi Ju-

ha Lindqvist. 

Varapääluottamusmiehenä vuonna 2015 toimi 

Reino Leimola. 

Työpaikan tärkeimmät ja näkyvimmät yhdistyk-

sen edustajat ovat luottamusmiehet. Vuonna 

2015 luottamusmiehinä/varaluottamusmiehinä 

toimivat seuraavat henkilöt: 

401 Kontio Rainer  Pali / EKA / Katuylläpito pohjoinen 
401 Valorinta Toni  Pali / EKA / Katuylläpito pohjoinen 
     
403 Nummi Ville  Pali / EKA / Kadunrakentaminen / Pohj.  
403 Moisala Mika  Pali / EKA /Kadunrakentaminen / Pohj.  
405 Kupulisoja Juha  Pali /EKA / Kadunrakentaminen / Eteläpiiri, 
    
405 Heikkilä Ari-Pekka  Pali /EKA / Kadunrak. / Eteläpiiri  
406 Hakomäki  Marko  Pali / EKA / Kadunrakennus / Eteläpiiri 
     
406 Palokunnas Jukka  Pali / EKA / Kadunrakennus / Eteläpiiri 
     
410 Elf Stig*  Pali / EKA / KVT / Vihertuotanto / Pohjoispiiri 
    
410 Helpi Otto  Pali / EKA / KVT / Vihertuotanto / Pohjoispiiri                                                          
411 Kuusisaari Veli-Matti  Pali / EKA / Kadunrak. / Pohj.    
411 Harjunmaa Hannu  Pali / EKA / Kadunrakentaminen / Pohj.  
 
413 Nyholm Jorma  Pali / EKA /Katuylläpito /Etel. tiemestaripiiri  
413 Koskela Mauri  Pali / EKA  / Katuylläpito / Etel. Tmp. 
       
420 Palomaa Sami  Pali / EKA / Ymp/ Päällysteet ja merkinnät 
 
422 Koskela Aaro  Pali / EKA / Ylläpito /Viherylläpito / Itäinen 
422 Frigren EijaPali / EKA / Ylläpito /Viherylläpito / Itäinen 
 
423 Suuronen Jori  PALI / EKA / Eteläinen viherrakentaminen 
423 Degerlund Michael PALI / EKA / Eteläinen viherrakent. 
 
427;428 Kananen Jaakko Pali/ EKA / Vihertuotanto / Eteläpiiri  
427;428 Forsberg Sirpa PALI / EKA / Viherylläpito, Mankkaa 
 
429 Knopp Aulis  PALI / EKA / luonnonhoito 
429 Lehtonen Jukka  PALI / EKA / luonnonhoito 
 
804,805,806 Rontu Jukka  PALI / EKI / /Korjauspalvelut  
804,805,806 Kokkonen Jorma    PALI / EKI / Korjauspalvelut 
 
Vertanen Juhani  PALI / EKI / Korjauspalvelut / eteläpiiri 
Minkkinen Marko  PALI / EKI / Korjauspalvelut / eteläpiiri  
 
** TS Holmberg Hans Teke / Kaupunkimittausyksikkö/mittaukset 

 

* Elf jäi eläkkeelle kesken vuoden, luottamus-

miehenä jatkoi Otto Helpi 

** TS = Teknisten sopimus 

TYHY-iltapäivä Mikkelän varikolla 
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Edunvalvontatoimintaa: 

Luottamusmiehet kokoontuivat epäsäännöllisin 

välein pääluottamusmiehen johdolla käsittele-

mään paikallisia edunvalvonta-asioita. 

Vuoden ykkösasia oli kaupungin liikelaitosten 

tulevaisuus ja tilaaja-tuottaja –malli. Tässähän 

lopulta tultiin ratkaisuun, jossa mm. EKA-

liikelaitos purettiin ja siirrettiin Teken, sittemmin 

Kaken eli kaupunkitekniikan keskuksen alaisuu-

teen. 

 

6. YHTEISTOIMINTA 

Yhdistys on tehnyt laajoissa kokonaisuuksissa, 

kuten tilaaja-tuottaja-mallin kuvioissa yhteistyö-

tä JHL:n Espoon yhteisjärjestön ja muiden am-

mattijärjestöjen kanssa. 

JHL:n päätöksenteossa yhdistyksemme on 

saanut äänensä kuuluviin edustajiston jäsen 

Markku Vihavaisen kautta. 

Markku on ollut myös JHL:n pääkaupunkiseu-

dun alueryhmän jäsen. 

Kaupungin henkilöstötoimikunnassa ovat toimi-

neet Reino Leimola ja Juha Lindqvist 

(varapuheenjohtaja). 

Palveluliiketoimen henkilöstötoimikunnassa 

ovat yhdistyksestämme toimineet Jaakko Kana-

nen, varalla Markku Vihavainen* , työsuojelun 

edustajana lisäksi Reino Leimola. Leimola toimi 

myös Ympäristö ja teknisen toimen henkilöstö-

toimikunnassa työsuojelun edustajana. 

Espoo Kiinteistöpalvelut –liikelaitoksen johto-

ryhmässä on toiminut Reino Leimola ja Espoo 

Kaupunkitekniikka –liikelaitoksen johtoryhmäs-

sä Markku Vihavainen*. 

Pääkaupunkiseudun yhdistysten johdon semi-

naariin kevättalvella 7.-8.3.2015 Hämeenlin-

nassa osallistui Markku Vihavainen. Markku 

edusti seminaareissa samalla myös alueryh-

mää, joten aluetoimisto maksoi hänen osallis-

tumismaksunsa. Syksyn puolipäiväiseen semi-

naariin ei yhdistyksestämme osallistuttu; lähin-

nä lyhyen ajan vuoksi. Asiallista hyötyaikaa 

kun olisi ollut puoli päivää, mutta käytännössä 

olisi pitänyt varata koko viikonloppu tapahtu-

maan. 

Perinteinen tuntipalkkaisten teknisten alojen 

neuvottelupäivät pidettiin tällä kertaa Vaasas-

sa 5.-6.9.2015. Yhdistyksestämme oli paikalla 

koko hallitus, paitsi Jorma Nyholm, jolla oli tär-

keää muuta menoa. Runsas osallistujamäärä 

johtui siitä, että samalla pidettiin hallituksen 

koulutuspäivä. 

* Vihavainen luopui tehtävästä syyskuussa, 

jolloin tilalle valittiin Rainer Kontio. 

 

7. TYÖSUOJELU / TYÖHYVINVOINTI 

Yhdistyksemme puheenjohtaja Reíno Leimola 

JHL:n Edustajiston kevätkokouksessa  edustajamme on-

nistui kerrankin saamaan hotellihuoneen, jossa oli sekä 

kokoa että tyyliä. 

Yksi JHL:n monista mielenilmauksista Espoossa. Mukana 

oli jäseniä kaikista Espoon JHL-yhdistyksistä ja ainakin 

meiltä jopa eläkeläisiä. 
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on toiminut Palveluliiketoimen sekä Ympäristö

– ja teknisen toimen työsuojeluvaltuutettuna. 

Työpaikoille on tehty tarkastuksia ja ongelmia 

on selvitelty tiiviisti. Uusia ohjeistuksia on val-

misteltu ja työpaikkojen työsuojeluasiamiehille 

on järjestetty koulutusta. Työsuojeluasiamiehi-

nä yhdistyksestämme ovat vuonna 2015 toimi-

neet: 

Elf Stig 4.9.1951, Espoon kaupunki, Palvelulii-

ketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, Teirinsyrjä 

4, 02070 Espoon kaupunki 

Harjunmaa Hannu 7.4.1955, Espoon kaupun-

ki, Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Rastasniityntie 2,02070 Espoon kaupunki 

Inkinen Ben 31.12.1968, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Orionintie 24, 02070 Espoon kaupunki 

Kallonen Jouko 30.9.1949, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kiinteistöpalvelut, 

Rastasniityntie 2, 02070 Espoon kaupunki 

Lahdentausta Jani 7.5.1974, Espoon kaupun-

ki, Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Viherpeiponkuja 1, 02070 Espoon kaupunki 

Minkkinen Marko 12.6.1976, Espoon kaupun-

ki, Palveluliiketoimi, Espoo Kiinteistöpalvelut, 

Teirinsyrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

Palmroos Börje 3.5.1962, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Rehtorintie 2, 02070 Espoon kaupunki 

Suvanto Jaana 20.9.1988, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Teirinsyrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

Säkkinen Pauli 5.10.1956, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Puolarmaari 12, 02070 Espoon kaupunki 

Tähkä Jari 8.7.1960, Espoon kaupunki, Palve-

luliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, Teirin-

syrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

Valorinta Toni 19.6.1974, Espoon kaupunki, 

Palveluliiketoimi, Espoo Kaupunkitekniikka, 

Teirinsyrjä 4, 02070 Espoon kaupunki 

 

8. MARJARINTEEN VAPAA-AJAN 

    KIINTEISTÖ 

 

Marjarinne saunoineen ja veneineen oli kesän 

jäsenistömme käytössä veloituksetta. Varauk-

set ja avaimet hoidettiin pääluottamusmiestoi-

mistolta. 

Marjarinteellä järjestettiin kevättalkoot 22.-

24.5.2015, jolloin saatiin aikaiseksi iso kasa 

polttopuita ja laiturin korjaus. Syystalkoita ei 

tiukan rahatilanteen vuoksi järjestetty. Tulevan 

kesän tehtäviin jäi mm. grillikatoksen vesikaton 

uusiminen. 

9. OPINTO JA VAPAA-AIKA 

Vapaa-aika-vastaavana toimi Pertti Minkkinen 

ja opintosihteerinä Markku Vihavainen. Jaok-

sen yleisjäsenenä toimi Jorma Nyholm. 

Yhdistys järjesti edullisen jäsenmatkan Pär-

nuun 24.-26.4.2015. Kuten edellisenäkin vuon-

 

Marjarinteen grillikatos on hyvä paikka vaikkapa pe-

rehtyä juomasekoituksen koostumukseen. Kuvassa 

Markku Vihavainen perehtymässä. 

Pärnun-matkalaisia Legend-hotellin aulassa. 
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na, matka sai osakseen lähes pelkkää kiitosta. 

Hallitukselle järjestettiin opintopäivät Vaasassa 

tuntipalkkaisten teknisten alojen neuvottelupäi-

vien alkajaisiksi perjantaina 4.9.2015. Tilaisuus 

onnistui erinomaisesti ja hallituksen koulutus-

päiviä päätettiin jatkaa. 

Joitakin jäseniämme on myös osallistunut liiton 

koulutustapahtumiin. 

 

10. KANSAINVÄLINEN JA NUORISO- 

      TOIMINTA 

Nuoriso– ja kansainvälisten asioiden tiedottaja-

na toimi Aaro Koskela. 

Yhdistyksen www-sivujen kautta on ollut mah-

dollisuus seurata kansainvälisiä kiinnostavia 

aiheita. Sivuilla on myös tiedotettu seudullisista 

nuorisotapahtumista. 

 

11. TIEDOTUS 

Tiedotussihteerinä toimi Markku Vihavainen, 

tiedotusjaoksen jäsenenä Juhani Vertanen. Ja-

os ei pitänyt yhtään varsinaista kokousta distyk-

sen tiedotussihteerinä vuonna 2015 toimi halli-

tuksen kokousten ulkopuolella.  

Yhdistyksen tiedotus on toiminut ensisijaisesti 

sähköpostin ja www-sivujen kautta; paperitie-

dotteet on jätetty lähes kokonaan historiaan; 

niitä on voinut työpaikkakohtaisesti tulostaa 

www-sivuilta. 

Kokouksista on tiedotettu lisäksi liiton Motiivi-

lehdessä 

 

12. LOPPUSANAT 

Kun yhdistyksen jäsenmäärä jatkuvasti hiljal-

leen hiipuu ja yhä useampi jäsenemme on tun-

tipalkkasopimuksen sijaan teknisten sopimuk-

sen piirissä, asettaa se yhdistykselle ja yhdis-

tyksen toimijoille valtaisan haasteen. Kirjailija 

Jari Tervon mielisitaattia lainatakseni: ”Uhka 

vai mahdollisuus?” 

Maamme nykyhallitus on ottanut ykköstavoit-

teekseen ammattiyhdistysliikkeen murskaami-

sen ja köyhien kyykyttämisen. Omistakin ri-

veistämme löytyy varmasti niitä, jotka miettivät 

nyt, miksi tulikaan äänestettyä persua tai kok-

karia. Toivottavasti muistikuva pahasta vir-

heestä kantaa seuraaviin vaaleihin saakka. 

Siihen asti meidän on vaan kestettävä ja tais-

teltava niillä aseilla, jotka meille laillisesti on 

suotu. Näitä ovat esimerkiksi järjestäytymisva-

paus ja lakko-oikeus, jota sitäkin poliittinen oi-

keisto tosin jatkuvasti pyrkii poistamaan. 

Uskon, että kykenemme kaikki yhdessä näke-

mään muuttuvat olosuhteet myös mahdollisuu-

tena, emmekä luovuta ja heitä kirvestä kaivoon 

ensi vastoinkäymisistä. Meillä on yhdistykses-

sä pätevä johto, johon toivottavasti saadaan 

jatkossa vahvistusta nuoremmista jäsenistäm-

me. Kun tähän lisätään kokenut luottamus-

miesorganisaatio, liiton laadukas koulutustar-

jonta ja ammattitaitoiset jäsenet, eivät lähtö-

kohdat uudistusten kääntämiseksi voitoksi ole 

lainkaan sieltä huonoimmasta päästä. Kuiten-

kin on realismia ajatella, että vielä jonain päi-

vänä saattaa jäsenmäärämme olla niin pieni, 

että yhdistymistä johonkin toiseen yhdistyk-

Hallituksen koulutuspäivä Royal Sokos Hotel Vaasassa. 

Vasemmalta: Jaakko Kananen, Rainer Kontio ja Aaro Kos-

kela. 
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