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VUOSI 2004  

Toiminta 

 Yhdistyksemme myönsi EU- vaalitukea KTV:n jäsenelle Riitta Myllerille, ja hän pääsi 

 jatkamaan työtään parlamentissa. 

 

 KTV:n edustajisto piti kokoustaan Savonlinnassa kesäkuussa. Edustajisto päätti liiton 

 nimeksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. 

 

 Kunnallisvaaleissa yhdistyksestämme oli ehdokkaana useita jäseniä. Valtuustoon 

 pääsi Aila Makkonen.  

 

KTV:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen vieraili Savonlinnan Pihlajakodissa. 

 

 KTV:n Etelä-Savon aluetoimistosta Kari Kokkola oli tapaamassa jäseniämme 

 yhdistyksemme toimitiloissa kaupungintalolla. 

 

Kerran kuukaudessa oli yhdistyksen toimistossa päivystys, jota hoitivat toimihenkilöt.  

 

Edunvalvonta 

 Savonlinnan kaupungin henkilöstöjärjestöt ja työnantaja hyväksyivät paikallisen  

 kehityskeskustelu-lomakkeen. 

 

 Kaupunki muutti lastenhoitajien virat toimiksi ja otti käyttöön henkilökohtaisen  

 palkanosan. 

 

Virkistystoiminta 

 Yhdistys teki virkistysmatkan Imatralle, jossa pääsimme nauttimaan Big Bandin  

 esityksistä ja lempeästä kesäyöstä. 

 

 Nuorten tapahtuma ZÄPINÄÄ KENTÄLLÄ järjestettiin Aholahden Karting-alueella:  

 karting-ajoa, jousiammuntaa, saunomista, uintia ja kisailuja palkintojen kera.   

 

 Pikkujoulu vietettiin matkan merkeissä Suomen suurimpaan kyläkauppaan Tuuriin.  

 

 Pikkujoulut kaupungin henkilökunnalle järjestivät henkilökuntajärjestöt ja Savonlinnan 

 kaupunki. 

 

Jäseniä 558 (naisia 467, miehiä 91) 

 

 



VUOSI 2005  

Toiminta 

 Viikolla viisi järjestettiin työpaikkakäyntejä, joissa olivat mukana liiton edunvalvonta-

 osastolta Seppo Kerttula ja Kirsti Rautiainen sekä aluetoimistosta Kari Kokkola. 

 

 Kaupungin henkilöstöön kohdistui 1,5 milj. euron säästötavoite. Henkilöstö piti  

 säästövapaita ja osa lomautettiin. Säästöjä kertyi 1,6 milj. euroa. 

 

 Savonlinnan aikuiskoulutuskeskus siirtyi Savonlinnan kaupungilta Savonlinnan  

 ammatti- ja aikuisopiston alaisuuteen. 

 

Edunvalvonta 

 Pääluottamusmiehet tekivät kuntalaisaloitteen kaupunginvaltuustolle, koskien  

 henkilöstömenojen leikkausta. 

 

Virkistystoiminta 

 Jouluinen Helsinki houkutti runsaasti osanottajia marraskuun lopussa. 

 

Jäseniä 559 (naisia 473, miehiä 86) 

 

VUOSI 2006   

Toiminta         

 Liiton hallitus vahvisti yhdistyksemme nimeksi Savonlinnan julkinen ala ry. 

     Osallistuimme presidentin vaaleissa Tarja Halosen vaalityöhön. 

            

 JHL:n edustajiston vaaleissa oli yhdistyksestä useita ehdokkaita ja edustajistoon  

          pääsi Aila Makkonen. 

           

 Työpaikkakäyntejä tehtiin: Itä-Savon ammatillisen koulutuksen ky:n sosiaali- 

           terveys- ja liikunta-ala Lehtiniemi, Palvelutalo Rosina, Kehitysvammaisten hoitokoti 

          Mäntykoti, YH-Itä-Savo Oy, Casino ja Savonlinnan kaupungintalo.  

 Liitosta olivat mukana neuvottelupäällikkö Jouko Launonen, lehtimies Jussi Heinonen 

 ja toimitsija Kari Kokkola. 

 

Virkistystoiminta 

Syysretken teimme Kolille ja pikkujoulut vietimme hohtokeilaillen. 

 

Jäseniä 557 (naisia 470, miehiä 87) 

 



 VUOSI 2007  

Toiminta 

 Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti antaa perusterveydenhuollon, erikoissairaan-

 hoidon, vanhustenhuollon, päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan 

 terveydenhuoltopiirin vastattavaksi. Kaupungilta siirtyi noin 200 henkilöä Sosteriin. 

 

 Lasten päivähoito siirtyi sosiaalitoimesta sivistysviraston toimialalle. 

 

 Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnisti kuntaliitosselvitykset myös Savonlinnan 

 seudulla. Kuntaliitosneuvotteluja käytiin Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen ja  

 Savonrannan kanssa. Kuntaliitosselvittelijänä toimi Risto Kortelainen. Selvitystä tehtiin 

 monissa työryhmissä ja jokaisessa oli järjestöjen edustaja mukana. Kuntien valtuustot 

 tekivät tahoillaan joulukuussa kuntaliitosta koskevan päätöksen. Liittymisen kannalla 

 olivat Savonlinna ja Savonranta. Toiset kunnat eivät halunneet liitosta.     

 

 Savonlinnan kaupunki työnantajana käynnisti teknisen palvelurakenteen uudistami-

 sen. Valtuuston päätöksellä käynnistyi neuvottelut huoltomiesten siirtämiseksi Kiinteis-

 töpalvelu Savotek Oy:lle. 

 

 Yhdistys järjesti tiedotustilaisuuden ”henkilöstön asema kunta- ja palvelurakenneuu-

 distuksessa” Casinolla. Liitosta osallistui johtava neuvottelupäällikkö Jouko Launonen. 

 

 Liiton hallitukseen valittiin jäseneksi puheenjohtaja Aila Makkonen 

 

Edunvalvonta 

 Valtakunnalliset palkkaneuvottelut käytiin liittokohtaisesti. Niistä tulikin tiukat ja uhkana 

 oli työtaistelu. Neuvottelut saatiin kuitenkin käytyä ja tuloksena oli palkankorotukset. 

 

 Suunnitteilla oli perustaa monipalvelukeskus, johon kuuluisi kaupungin toimistohenki-

 löstö. Asiaa käsiteltiin useassa palaverissa ja yhteistyötoimikunnan kokouksissa.  

 Henkilöstön edustajat toivat epäkohtia esille, mutta päätökseksi tuli, että monipalvelu-

 keskus aloittaa toimintansa. 

 

Virkistystoiminta 

 Pikkujoulutapahtumana käytiin Vesa-Matti Loirin joulukonsertissa Savonlinnasalissa. 

 

      Jäseniä 538 (naisia 452 ja miehiä 86) 

 



VUOSI 2008 

Toiminta  

 Yhdistyksemme jäsenmäärä lisääntyi, kun Savonlinnan seudun julkishallinnon  

 henkilöstö JHL ry 501 siirtyi yhdistykseemme 1.1.2008 

 

 JHL Savonlinnan seutukunnan kokouksissa käsiteltiin yhdistysten yhdistymistä.  

 Yhdistyksemme hallitus teki päätöksen, ettemme tässä vaiheessa liity seudulliseen 

 yhdistykseen. 

 

 JHL:n liiton hallitus perusti työryhmän miettimään miten JHL:n Etelä-Savon alueella 

 jatketaan alueen toimintaa, kun aluepäällikkö jää eläkkeelle.  

 Työryhmässä oli jäsenenä liiton hallituksen jäsenet Pentti Janhunen ja Aila Makkonen, 

 Etelä-Savon aluetoimistosta Kari Kokkola ja Kymen aluetoimistosta aluepäällikkö 

 Hannu Repo sekä liiton keskustoimistosta järjestöpäällikkö Pekka Soini. Työryhmä 

 kokoontui useita kertoja ja teki esityksen liiton hallitukselle.  

 Kymen ja Etelä-Savon aluetoimistot yhdistyivät. Nimeksi tuli JHL Kaakkois-Suomen 

 aluetoimisto. Toimipisteitä on Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Aluepäällikkönä toimii 

 Hannu Repo. Muu henkilöstö jää entisiin työpisteisiin, mutta työtehtäviin ja  

 toimenkuviin tulee muutoksia. 

 

 Kunnallisvaaleissa oli useita jäseniä ehdokkaina. Savonlinnan valtuustoon pääsi  

 puheenjohtaja Aila Makkonen. 

 

Edunvalvonta 

 Savonlinnan ja Savonrannan henkilöstölle neuvoteltiin siirtosopimus. Tärkeimpinä 

 kohteina oli viiden vuoden irtisanomissuoja, joka tulee kunta- ja palvelurakennelaista. 

 Omana kohtana neuvoteltiin lomautus- ja osa-aikaistamissuoja. 

 

 Savonlinnan kaupungin huoltomiehet siirrettiin valtuuston päätöksellä kiinteistöhuolto 

 Savotek Oy:n. Siirtyvälle henkilöstölle neuvoteltiin siirtosopimus, johon saimme mm 

 viiden vuoden työsuhdeturvan sekä eläke-edut säilymään. 

 

Virkistystoiminta 

 Pikkujoulut pidettiin ravintola Sylvesterissä ruokaillen ja karaokea laulellen. Paikalla oli 

 runsaasti jäseniä. Kevätretki tehtiin Linnansaaren kansallispuistoon. 

 

Jäseniä 598 (naisia 494, miehiä 104) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Linnasaari 17.5.2008: Oppaitten opissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                              Linnasaari 17.5.2008: Luonnon kauneudesta nauttimassa 

 

 



VUOSI 2009 

Toiminta 

 Lomaliitto meni konkurssiin ja Savonlinnan Casino sanoi irti kaikki työntekijänsä.  

 Jäseniämme irtisanotuista oli kuusi. 

 

 Savonlinnan seudun JHL-yhdistykset järjestivät avoimen keskustelutilaisuuden  

 ”Savonlinnan seutu tänään ja tulevaisuudessa” Savonniemen kampuksella. 

 

 Palkansaajajärjestöjen yhteistyöryhmä (Sapsyt) valitsi vuoden palkansaajaksi  

 yhdistyksemme esityksestä puheenjohtaja Aila Makkosen.  

 

 Työpaikkakäynneillä kävimme: Karpalon keittiö, kaupungin varikko, Nojanmaan koulu, 

 Tuokkolan päiväkoti, Jäähalli, Hernemäen vuorohoitopäiväkoti, Kirjasto, Savotek,  

 Vesilaitos ja Sosterin toimipaikat. Liitosta olivat paikalla työympäristö- ja yhteistoimin-

 tasektorin neuvottelupäällikkö Anne  Mironen, Kaakkois-Suomen aluetoimistosta 

 aluepäällikkö Hannu Repo, toimitsijat Väinö Jänönen, Minna Isberg ja Juha Järvinen.  

 

 Maaliskuussa vietettiin toimistolla avoimien ovien päivää. 

 

Virkistystoiminta 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäseniä  589 (naisia 483, miehiä 106) 

 

Kevätretki tehtiin Repoveden 

kansallispuistoon 16.5.2009. 

Pikkujoulua vietettiin Loma-

keskus Järvisydämessä Ran-

tasalmella 4.12.2009. 



VUOSI 2010 

Toiminta 

 Itä-Savon koulutuskuntayhtymän 50-vuotisjuhlat vietettiin Olavinlinnassa ja  

 Paviljongissa. Henkilöstö oli kutsuttu juhlistamaan työnantajaansa.  

  

 Savonlinnan kaupungista tuli savuton työyhteisö. 

 

Virkistystoiminta 

 Perinteiset pikkujoulut vietimme Seurahuoneen Othellossa hyvän seuran ja ruuan 

 merkeissä. Jäsenille järjestettiin palautekysely yhdistyksen toiminnasta ja arvottiin 

 osallistujien kesken lahjakortteja. 

 

Jäseniä 580 (naisia 481, miehiä 99) 

 

 

VUOSI 2011 

Toiminta  

 Kuntaliitosneuvottelut käynnistyivät Puumalan kanssa keväällä ja syksyllä Kerimäen, 

 Punkaharjun ja Kesälahden kanssa. Parikkalakin oli vähän aikaa mukana. Kesälahti ja 

 Parikkala jäivät kuitenkin pois ja Savonlinna, Kerimäki ja Punkaharju jatkoivat hyvin 

 alkaneita neuvotteluja. Henkilöstön edustajat olivat myös mukana. 

 

Päivä- ja kouluverkkotyöryhmä työskenteli koko vuoden ja jatkaa työskentelyä 

 edelleen. Työryhmän tehtävänä on ollut kartoittaa koulujen ja päiväkotien kunto sekä 

 mikä on toiminnan taso.  

 

 Savonlinnan kaupungin henkilöstölle annettiin suositus työyhteisöjen tuoksuttomuu-

 desta. 

 

 Liittomme puheenjohtaja Jarkko Eloranta oli Vappuna puhumassa Savonlinnan torilla. 

  

 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon 

 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistokeskukselle. 

 

Yhdistyksemme kotisivut sai uuden ilmeen www.jhl567.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkistystoiminta 

 

 Kevätretki tehtiin Heinävedelle ja Valamon luostariin auringon saattelemana.  

 Pikkujoulut vietettiin Ravintola Sylvesterissä. 

 

Jäseniä 586 (naisia 492, miehiä 94, alle 30 -vuotiaita 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hallitus 2011: ylä-

vasen Marja Kuusela, 

Jarmo Kankkunen, 

Arja Turunen, Salme 

Kivijärvi, Sinikka Turti-

ainen, alavasen Aila 

Makkonen, Aija Raut-

siala, Seppo Reponen, 

Maritta Karttunen, Tar-

ja Kaipainen ja Ritva 

Kosonen 

 

Valamon luostari 14.5.2011 



VUOSI 2012 

Toimihenkilöt 

Puheenjohtaja, kaupungin pääluottamusmies ja kirjeenvaihtaja Makkonen Aila, 

 varapuheenjohtaja, Itä-Savon koulutuskuntayhtymän pääluottamusmies Reponen 

 Seppo., hallituksen jäsenet Kaipainen Tarja, Kankkunen Jarmo, Karttunen Maritta, 

 Kivijärvi Salme, Kosonen Ritva, Mikkonen Mirva, Rautsiala Aija, Turtiainen Sinikka, 

 Turunen Arja, toiminnantarkastajat Juuti Satu ja Rask Arja, varalla Miettinen Sinikka, 

 taloudenhoitaja Rautsiala Aija, jäsenasiainhoitaja ja järjestelmätukihenkilö Piepponen 

 Maarit, tiedotteet Kosonen Ritva, sihteeri ja nuorisotiedottaja Kaipainen Tarja,  

 varasihteeri ja varapääluottamusmies Turunen Arja, opintosihteeri Karttunen Maritta, 

 ruokapalvelun luottamusmies Kervinen Pirkko, perhepäivähoitajien luottamusmies 

 Pöyhönen Anita, varaluottamusmies Mikkonen Mirva, toimistoalan luottamusmies 

 Muhonen Leena, YH-Itä-Savo Oy:n toimistoalan pääluottamusmies Ruotsalainen  

 Sami, varapääluottamusmies Immonen Teemu, Itä-Savon koulutuskuntayhtymän  

 varapääluottamusmies Ikonen Petri, luottamusmies Kankkunen Jarmo, varaluotta-

 musmies Piepponen Maarit, Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston pääluottamusmies 

 Kuusela Marja, Tanhuvaaran urheiluopiston luottamusmies Haverinen Pirkko. 

 

Toiminta  

 Liittomme Rautatieläisten puheenjohtaja Vesa Mauriala oli Vappuna puhumassa  

 Savonlinnan torilla. 

 

 JHL:n edustajistovaalit pidettiin ja neljästä ehdokkaastamme Aila Makkonen pääsi  

 jatkamaan edustajistossa ja liiton hallituksessa. 

 

 Kunnallisvaaleissa yhdistyksestämme oli ehdokkaana useita jäseniä. Valtuustoon 

 pääsivät Aila Makkonen, Anna-Kristiina Mikkonen ja Teemu Hirvonen. 

 

 Tulevan kuntaliitoksen vaikutukset kahden paikallisen JHL-yhdistyksen olemassa-

 oloon nousivat voimakkaasti keskusteluun.  

 Keväällä aloimme keskustella yhdistysten yhdistymisestä. Yhdistykset pitivät omat 

 yleiset kokouksensa, joissa päättivät yhdistymisestään. 

 Itä-Savon JHL 857 perustamiskokous pidettiin 13.10.2008. Siihen liittyi Enonkosken 

 JHL ry 733, Itä-Savon terveydenhuollon JHL ry 223, Kerimäen julkiset ja hyvinvoin-

 tialat JHL  ry 327,  Punkaharjun JHL ry 769, Savonlinnan julkiset palvelut JHL ry 043 

 ja Savonrannan kunnalliset JHL ry 735.  

 Purkukokouksensa yhdistys piti 24.9.2012 ja 24.10.2012. Toisessa purkukokouksessa 

 Itä-Savon JHL ry 857 päätti yhdistyä Savonlinnan julkinen ala JHL ry 567:än. 

 



 Itä-Savon JHL ry 857:n ja Savonlinnan julkinen ala ry 567:n yhdistyminen oli iso  

 päätös yhdistyksille ja koko seutukunnalle.     

 Yhteinen syyskokous pidettiin 20.11.2012 JHL:n yhdistyssääntöjen mukaisesti.  

 Yhdistyksen uudeksi nimeksi päätettiin Savonlinnan seudun JHL ry 567 ja sen 

 toimikausi alkoi 21.11.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Virkistystoiminta 

Teatteriretki tehtiin keväällä Mikkeliin ”Vaimoni on toista maata” -esitykseen. 

Pikkujoulua vietimme Jukka Puotilan 35-vuotisjuhlakiertueella Savonlinnasalissa. 

 

     Jäseniä 1570 (naisia 1190, miehiä 380, alle 30 -vuotiaita 70) 

 

 

 

Savonlinnan julkinen 

ala JHL ry 567:n puheen-

johtaja Aila Makkonen luo-

vuttaa puheenjohtajan nui-

jan Savonlinnan seudun 

JHL ry 567:n puheenjohta-

ja Seppo Reposelle 

20.11.2012. 

Syyskokouksen jäseniä 20.11.2012 Lounasravintola Lypsyniemessä 



VUOSI 2013 

Toiminta   

 Toiminta aloitettiin Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitoksella, joka toi 

 myös yhdistyksen toimintaan ja edunvalvontaan paljon uusia haasteita. 

 Savonlinnan kaupunginvaltuusto teki päätöksen siirtää sosiaali- ja perusterveyden-

 huollon palvelut vuoden 2015 alusta Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi 

 toimeksi. Tätä päätöstä valtuusto tulee vielä käsittelemään. 

 Päätös tulee vaikuttamaan myös yhdistyksemme jäsenten edunvalvontaan ja 

 toimintaan. 

 

Virkistystoiminta  

 Savonlinnan katuviesti juostiin 14.5. ja oli järjestyksessä 40. Ensimmäisen kerran  

 mukana oli  ay-sarja, johon JHL 567 naiset osallistuivat. Saimme kultaiset mitalit ja 

 kiertopokaalin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Osallistujat juoksujär-

jestyksessä Aila Makko-

nen, Sinikka Turtiainen, 

Maritta Karttunen, Pirkko 

Kervinen ja ankkurina 

vahvistuksemme, tori-

myyjä Kirsi Makkonen. 

 

Yhdistyksen 40-

vuotista taivalta viete-

tään 7.9.2013 Savonlin-

nan torilla jäsenten ja 

koko kansan tapahtu-

mana 70-luvun henges-

sä. Musiikista vastaa 

Lipsaset. 

 


