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Kädessäsi on KUMULAn naamakirja
Tämä Kumina ei näytä ensisilmäyksellä varmasti
lainkaan samanlaiselta, kuin ne, joihin olet tottunut.
Tästä puuttuvat laajemmat artikkelit, ja sivut täyttyvät lyhyistä henkilöesittelyistä höystettyinä tuttujen
ja tuntemattomien valokuvilla. Tämä numero onkin
tarkoitettu sinulle hakuteokseksi tai puhelinluetteloksi,
sillä tästä löydät kaikki KUMULAn toiminnassa mukana olevat henkilöt yhteystietoineen. Kannattaa siis
säästää lehti myöhempää tarvetta varten!
KUMULA kuuluu niiden järjestöjen joukkoon,
jossa ylintä päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto. Viime syksynä kävimme vaalit, joiden tuloksena saimme
valtuuston vuosiksi 2009-2012. Minusta tällainen
hallintomalli sopii erityisen hyvin kuntien
työntekijöiden etujärjestöön, koska periaatteessa malli on sama kuin meidän
jokaisen kotikunnassa; kuntalaiset valitsevat valtuuston, joka sitten puolestaan
nimittää hallituksen hoitamaan käytännön asioita.
Viime syksynä hyväksytyn strategian
myötä meillä on kova halu kehittää KUMULAa yhä enemmän palvelemaan
jäseniämme ja edistämään
edunvalvontaa. Kehittäminen
ja edistäminen eivät kuitenkaan onnistu ilman sinun
apuasi ja osallistumistasi.

Kaikki me KUMULAssa toimivat toivomme, että otat
entistä useammin yhteyttä meihin tämän lehden sivuilla
esiteltyihin ja kerrot mitä toivot, tahdot tai vaadit meidän tekevän edistääksemme sinun työssäjaksamistasi
tai palkkaustasi. Ole aktiivinen ja vaikuttava jäsen,
sillä vain siten pystymme yhdessä luomaan järjestön,
joka on asettamiemme tavoitteiden mukainen neljän
vuoden kuluttua.
Kuntien yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) voimassaolo päättyy 31.1.2010, ja jo tämän kevään aikana alamme valmistautua uuteen sopimukseen
määrittelemällä neuvottelutavoitteemme. Varsinaiset
sopimusneuvottelut alkavat ensi syksynä, ja jo
nyt uskallan veikata, että niistä tulee vaikeat vallitsevan taloustilanteenkin vuoksi.
Nykyisen sopimuksen tasoisen tuloksen
saavuttaminen tulee olemaan kovan työn
takana. Siinä taistossa tarvitaan yksimielistä ja aktiivista jäsenkuntaa.
Siis: vaikuta ja ole aktiivinen!
Maarit Helén
päätoimittaja
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KUMULA – mikä se on?
KUMULA syntyi 15 vuotta
sitten, jotta jäsenten edunvalvonta vahvistuisi.
Kuntien asiantuntijat – Kommunala
specialister – KUMULA ry on vuodesta
1995 toiminut akavalainen kunta-alan
ammattijärjestö.
KUMULAan kuuluu vajaat 3 000
koulutettua kuntasektorin johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivaa tai näille
aloille opiskelevaa jäsentä – kirjastonhoitajia ja -johtajia, koulu- ja sivistystoimenjohtajia, kuntien keskushallinnon
johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä olevia sekä nuoriso-, liikunta- ja
ruokapalvelualan asiantuntijoita.
KUMULA syntyi useampien kuntaalan ammattiryhmien yhdistyessä. Kokonaistumisen tarkoituksena oli saada lisää
painoarvoa kuntasektorilla ja vahvistaa
näin jäsenten edunvalvontaa.
Kirjastonhoitajaliitto ry liittyi 1992
Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK:hon.

Idea uudesta, yhteisestä liitosta syntyi
seuraavana vuonna AEK:n kunnan neuvottelukunnassa, kun Kuntien kouluhallintovirkamiesten edustajat ryhtyivät
keskustelemaan kirjastonhoitajaliittolaisten kanssa yhdistymisestä. Uutta liittoa
synnyttävään työryhmään saatiin myös
Kuntien johtavat hallintovirkamiehet
sekä Nuoriso- ja liikunta-alan ammattijärjestö.
Lokakuussa 1993 valmistunut aiesopimusluonnos hyväksyttiin kaikkien yhdistysten valtuustoissa yksimielisesti, ja
Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry:n
perustamisasiakirja allekirjoitettiin 16.
syyskuuta 1994 Majvikissa. Seuraavan
vuoden alusta KUMULA liittyi AEK:n
jäseneksi.
Uuden liiton toimielimiksi tulivat
liittovaltuusto ja hallitus. Toiminnanjohtajaksi siirtyi Kirjastonhoitajaliiton
toiminnanjohtaja Reija Ala-Peijari. Liiton
toimisto on vuokralla Akavan Erityisalojen omistamissa tiloissa Helsingin
Länsi-Pasilassa.
Lisätietoja: www.kumula.fi

Vastaperustetun KUMULAn valtuuston
ja hallituksen tutustumiskokous
19.11.1994 Helsingissä.

Syksyllä 2000 KUMULAn uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi valittu Maarit Helén
(vas.) sekä kautensa päättäneet valtuuston
puheenjohtaja Kirsti Kujala ja hallituksen
puheenjohtaja Pirjo Pietikäinen.

KUMULAn toimisto
KUMULAn virkamiehistö on pieni, sillä
toimistossa työskentelee vain toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. Heidän
lisäkseen jäsenten käytössä on Akavan
Erityisalojen koko henkilökunta, joka
hoitaa kumulalaisten edunvalvonnan ja
lakimiespalvelut sekä muut jäsenpalvelut,
kuten jäsenrekisteri- ja jäsenmaksuasiat.
Näin KUMULA voi hyödyntää ison järjestön tarjoaman painoarvon ja edut.

1.
2.
3.
4.

Kuka olet?
Mikä on tehtäväsi KUMULAssa?
Miten haluat kehittää KUMULAa?
Jos olisi kunta tai kaupunki,
mikä olisit?
5. Mitä haluaisit nähdä?

REIJA ALA-PEIJARI
1. Reija Ala-Peijari, 54, Helsinki.
2. Toiminnanjohtaja KUMULAn alusta eli
vuodesta 1995.
3. KUMULAaa entistä asiakasystävällisemmäksi eli että pystyisimme tarjoamaan oikeaaikaisia ja ajankohtaisia jäsenpalveluita.
4. Helsinki, jossa olen asunut vuodesta 1980.
Täällä on kaikki mitä ihminen tarvitsee.
5. Chilen ja enemmänkin Etelä-Amerikkaa.
Muinaiset rikkaat intiaanikulttuurit kiinnostavat ja näiden maiden
nykytilanne. Harvoin saamme
tänne Suomeen asti tietoja siltä
suunnalta.

vaikutteisemmaksi ja suuremmaksi.
4. Synnyinkuntani Pälkäne – kaunis pirkanmaalainen kunta kauniiden vesistöjen keskellä. Voisin olla myös Rooma, sillä sinnehän
kaikki tiet vievät!
5. Haluaisin nähdä suomalaisten opiskelijoiden ottavan vielä aktiivisemmin osaa yhteiskunnan vuoropuheluun. Haluaisin myös
nähdä, että kuntien virkamiesten työtä arvostettaisiin enemmän kansalaisten parissa.

JUSSI NÄRI
1. Jussi Näri, 35, Hämeenlinna.
2. Syyskuusta 2007 alkaen KUMULAssa määräaikaisena järjestösihteerinä. Tehtäviini kuuluu
opiskelijatoiminnan kehittäminen
sekä yhdistyksen markkinointi- ja
viestintätehtävät.
3. Haluan kehittää KUMULAn
jäsenpalveluja ja saada yhdistyksen
entistä lähestyttävämmäksi, vuoroJussi Näri ja Raija Ala-Peijari
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KUMULAn hallitus 2009
KUMULAn asioita hoitaa hallitus. Liittovaltuusto
valitsee hallitukseen kahdeksan varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee
varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Joka vuosi on erovuorossa puolet varsinaisista
jäsenistä ja heidän varajäsenensä.
Tänä vuonna 15 vuotta täyttävällä KUMULAlla
on ollut vain kaksi hallituksen puheenjohtajaa:

1. Kuka olet?
2. Mitä teet ammatiksesi ja missä?
3. Mistä KUMULAn jäsenet saavat
sinut kiinni?
4. Missä tehtävissä olet ja olet
ollut KUMULAssa?
5. Miten haluat kehittää
KUMULAa?
6. Jos olisi kunta tai kaupunki,
mikä olisit?
7. Mitä haluaisit nähdä?
VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN

MAARIT HELÉN
1. Maarit Helén, 52,
Tampere.
2. Kokoelmapäällikkö,
Tampereen kaupunginkirjasto.
3. 040 749 2299,
maarit.helen@kumula.fi
4. Hallituksen puheenjohtaja, aiemmin hallituksen jäsen.
5. Haluan, että jokainen jäsen tuntee, että
KUMULA on juuri häntä varten ja ajamassa
hänen asiaansa riippumatta jäsenen asuinkunnasta tai ammatista. KUMULAn tulisi
kehittyä ammattijärjestökentässä tunnetuksi
ja arvostetuksi toimijaksi.
6. No, tiätysti Tampere. Mää pullistun ja lihon kun tää kaupunki. Toivottavasti mää oon
myäs yhtä aktiivine ja kehittyvä. Ainakin toi
kulttuurimyänteisyys om meille yhteistä.
7. Erään tietyn miehen polvillaan edessäni
timanttisormuksen kanssa. Koska tämä taitaa olla utopiaa, niin sen päivän, kun kaikki
kumulalaiset saavat tehtäviinsä nähden oikeaa palkkaa. Tämä ei ole toivoakseni yhtä
utopistista.

syksyyn 2000 asti Pirjo Pietikäinen ja siitä alkaen
Maarit Helén.
KUMULAn työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja
ja järjestösihteeri.
Kumina kysyi KUMULAn hallituksen ja liittovaltuuston jäseniltä niin vakavia kuin moniselitteisiä
kysymyksiä. Lue mitä vastaukset paljastavat
edustajistasi! Ainakin Tampere on yllättävän suosittu
kaupunki…

EILA AINALI
1. Eila Ainali, 52,
Kalajoki.
2. Kirjastotoimenjohtaja, Kalajoen kaupunginkirjasto.
3. eila.ainali@kalajoki.fi
4. Hallituksen jäsen,
edellisillä kausilla valtuuston jäsen ja varajäsen.
5. Haluaisin, että KUMULA olisi aktiivinen,
kunta-alan asiantuntija- ja johtotehtävissä
olevien jäsenten toimiva ammattijärjestö.
KUMULA tukee jäsentensä työtä hyvinvoinnin ja hyvien palvelujen tuottamiseksi
kuntalaisille.
6. En osaa nimetä, mutta olisin pieni tai
keskikokoinen kaupunki, joka huolehtii asukkaittensa hyvinvoinnista ja tarjoaa hyvät
kulttuuripalvelut.
7. Haluaisin nähdä, miten kirjastonhoitajien ja
muiden alipalkattujen asiantuntijoiden arvostus
kohoaa myös palkkahinnoittelun kautta.
Haluan nähdä myös muutoksen kirjastoalan
ammattilaisten julkisuuskuvassa. Itse en ole
nutturapäinen hyssyttelijä, päinvastoin.

VARPU VALLBACKA
1. Varpu Vallbacka.
2. Kokoelmapalveluiden johtava informaatikko, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto.
3. Työ (03) 621 2609,
varpu.vallbacka@hameenlinna.fi
4. Edellisen valtuuston jäsen, nyt hallituksessa
Eila Ainalin varajäsen. Valitettavasti opiskelu
työn ohessa on johtanut siihen, että olen joutunut karsimaan harrastukseni ja toimintani
luottamustehtävissä lähes olemattomiin.
5. Olen ollut mukana Akavan Erityisalojen
aluetoiminnassa ja toivoisin, että KUMULAssakin olisi mahdollisuuksia kehittää aluetoimintaa. Kuntaliitosten myötä paikallistasolla
tapahtuu niin paljon, että alueellinen verkostoituminen on tärkeää.
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6. Yöpöydältäni löytyy kirja 1000 Places to
See Before You Die. Mikä tahansa sieltä!
7. Maailmantalous on nyt semmoisessa myllerryksessä, että haluaisin nähdä tulevaisuuteen ja saada tietää, miten tästä selvittiin.

PÄIVI HYTÖNEN
1. Päivi Hytönen Helsingistä, kohtuullisen
keski-ikäinen.
2. Henkilöstöpäällikkö,
Kauniaisten kaupunki.
3. paivi.hytonen@kauniainen.fi
4. Yhden kauden hallituksessa ja varapuheenjohtajana, edellisen
varajäsenenä.
5. Hyvällä polulla olemme jo uuden strategian myötä. Lisää osallistavaa työskentelyä
hallitukselle ja valtuustolle yhteisten kehityshankkeiden parissa, ja ehkä alueellisia
voimiakin mukaan näihin, että KUMULA
olisi edistyksellinen ja houkutteleva järjestö,
johon jokainen tahtoo liittyä ja jossa voi
toimia ja kehittyä itsekin.
6. Helsinki tietenkin :)
7. Enimmän osan maapalloa (kaikesta ei ole
niin väliä, ja osa jo nähty).

LASSE SÄRKIMÄKI
1. Lasse Särkimäki, 57,
Janakkala.
2. Sivistystoimentarkastaja, Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa.
3. 050 9109 096,
lasse.sarkimaki@gmail.
com
4. Nyt hallituksessa Päivi Hytösen varajäsen ja
valtuuston varsinainen, aiemmin valtuuston
puheenjohtaja sekä hallituksen varsinainen
ja varajäsen.
5. Alueellinen toiminta muodossa tai toisessa

alulle, vaikka matkat ovatkin pitkät. Joka tapauksessa kumulaisten aktiivisempaa osallistumista Akavan Erityisalojen aluetoimintaan.
KUMULA on uudistunut, mutta ei tarpeeksi.
Mallia voisi ottaa Akavan Erityisaloista. Se oli
jämähtänyt paikalleen ja nyt on joskus liikaakin draivia. KUMULAkin kiitoon! Kaltaiseni
vaarit eivät enää saa uutta väkeä innostettua
toimimaan, joten uusien tuulien puhaltajien
tulee pian löytyä.
6. Kaupunki, koska siellä on kulttuuria,
vaikka maalla on kiva asua.
7. Sellaisen eduskunnan ja maan hallituksen,
joka tekee työtä (ainakin yrittää) pyyteettömästi kansansa eteen. Aikaisempien vuosien
arvostellun sulle-mulle -käytännön tilalla on
nyt vain mulle.

PÄIVI KARPPINEN
1. Päivi Karppinen, 53,
Oulu.
2. Liikuntasihteeri,
Oulun kaupungin opetustoimi.
3. 044 703 8044,
koti 050 536 5034,
paivi.karppinen@ouka.fi
4. Hallituksen jäsen.
5. Haluaisinkin rohkaista jäseniä osallistumaan oman järjestömme kehittämiseen. Painoarvon kasvattaminen on keskeinen tavoite
kaikessa edunvalvonnassa. Lähitulevaisuuden suurena haasteena on kokonaistumisen
eteenpäinvieminen ja järjestörakenteiden
uudelleenarviointi. Yhteiset kokoontumiset
tuovat toiminnan lähelle ihmistä.
6. Oulupa tietenkin, kotikaupunki. Rohkea ja
tulevaisuuteen katsova, nuorekas ja haasteita
pelkäämätön kaupunki, jossa luodaan edelläkävijänä uutta teknologiaa. Välillä soitellaan
ilmakitaraa ja pelataan jääkiekkoa ja sählyä.
Ikäihmisille järjestetään tasapainovoimistelua,
ja tasapainoillaan kaupungintalollakin hyvällä
menestyksellä myös talouden kanssa.
7. Borneon saarella haluaisin käydä. Sademetsissä elää kaksi kolmasosaa kaikista maailman
kasvi- ja eläinlajeista.

LEILA VARKILA
1. Leila Varkila, 54,
Asikkala.
2. Musiikkiterapeutti,
Eteva kuntayhtymä. Se
tuottaa vammaishuollon
palveluja 52:lle eteläisessä Suomessa sijaitsevalle omistajakunnalleen.
Toiminta käynnistyi 2009 alusta, kun Uudenmaan erityispalvelut ky ja Pääjärven ky
yhdistyivät. Näin syntyi Suomen suurin vammaispalveluja tuottava kuntayhtymä.
3. 050 5610 890, leila.varkila@eteva.fi
4. Toista kautta valtuuston jäsen, toista vuotta
hallituksessa, Päivi Karppisen varajäsen.
5. Eteva kuntayhtymässä JUKOn pääluottamusmiehenä edustan sopimusneuvotteluissa

työpaikan kaikkien sopimusalojen (KVTES,
OVTES, LS) akavalaisia työntekijöitä ja olen
aitiopaikalla työntekijöiden ja työnantajan
välillä. Ehkä teen siten KUMULAa tunnetuksi.
6. Joensuu: luonnonmukainen miljöö yhdistyy mukavasti kulttuuriin ja sivistykseen.
7. ?

REINO KIVIOJA
1. Reino Kivioja, 63,
Nivala.
2. Vuodesta 2001 olen
ollut virkavapaalla Nivalan kaupungin kaupunginsihteerin virasta
ja työskentelen NivalaHaapajärven seutukunnassa hankevalmistelijana.
3. 044 4457 001,
reino.kivioja@nivala-haapajarvi.fi
4. Edellisellä kaudella valtuuston varajäsen ja
nyt jäsen, edellisellä ja nyt alkavalla kaudella
hallituksen jäsen.
5. KUMULAn toiminta-ajatuksen, vision
2012 ja strategisten päämäärien mukaisesti
ohjautuu valtuuston, hallituksen ja toimiston
työskentely. Valtuuston tehtävä on valvoa
strategian toteutumista.
6. Kauniainen. Pieni kunta sinnittelee suurten
kainalossa, talous kunnossa.
7. Jos on kyse matkailullisesta kohteesta,
niin ehdottomasti junamatka Venäjän läpi
Kiinaan ja Kiinan muurilla käynti. Molemmat eksoottisia.

JARNO MOISALA
1. Jarno Moisala, 29,
Tampere.
2. Kunnallisoikeuden
opiskelija, Tampereen yliopisto. Opintojen ohessa
työskentelen osa-aikaisena taittavana toimittajana
sanomalehti Raahen Seudun ja kaupunkilehti Raahelaisen toimituksessa Raahessa, Pohjois-Pohjanmaalla.
3. 040 5135 645, jarno.moisala@uta.fi
4. Olen tuore, viime syksynä KUMULAan liittynyt opiskelijajäsen ja vasta alkanut kauteni
hallituksessa, Reino Kiviojan varajäsenenä.
5. Haluan tuoda KUMULAn toimintaan
opiskelijoiden ajatuksia ay-toiminnan kehittämisestä. Keskeistä on myös lisätä edustamani
koulutusalan painoarvoa KUMULAssa.
6. Kunta. 7 000 asukkaan suomalainen kunta,
jossa palvelut ovat lähellä ihmistä, mutta hallinto tehokasta. Suomalainen kuntarakenne
on, kaikesta huolimatta, Euroopan paras.
7. Että Suomi selviytyy talouden taantumasta
kunnialla. PARAS-hanke oli oikea ratkaisu
kuntakentän modernisoimiseksi ja tehostamiseksi, etenkin ennen taantumaa. Laskusuhdanne on nyt huomattavasti helpompi
kohdata, kuin tilanteessa, jossa vastaavaa
prosessia ei olisi edes aloitettu.
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MARJUT POHJALAINEN
1. Marjut Pohjalainen,
51, Tampere.
2. Aluekirjastonjohtaja
Tampereen kaupunginkirjastossa, vastuualueena Hervannan ja Kaukajärven kirjastot.
3. Työ 040 773 8803,
marjut.pohjalainen@tampere.fi
4. Valtuutettu 1990-luvun puolivälistä, hallituksen jäsen toista kautta.
5. Haluaisin kehittää KUMULAa nimenomaan pienipalkkaisten akateemisten edunvalvontajärjestönä.
6. Saako mennä ulos Suomesta? New York.
Kaikkien kansojen sulatusuuni. Suomessa
ihan mikä tahansa kunta, joka maksaa kirjastonhoitajilleen kunnon palkan.
7. Haluaisin nähdä sen, että kukaan ei ihmettelisi, miksi kirjasto- ja kulttuurialan
ihmisille pitäisi maksaa kunnon palkkaa, eikä
epäilisi kulttuurityön merkitystä ihmisten
hyvinvoinnille.

TIMO TAMMINEN
1. Timo Tamminen, 50,
Kangasala.
2. Kirjastonjohtaja,
Akaan kaupunginkirjaston Viialan kirjasto
Vilkku.
3. 050 5450381, tamminen.timo@kolumbus.fi
ja timo.tamminen@akaa.fi
4. Valtuutettuna lopettamassa 15 vuotta sitten
Kirjastonhoitajaliittoa ja siitä lähtien KUMULAn valtuustossa ja nyt hallituksessa Marjut
Pohjalaisen varajäsen. Olen myös Kirjastohoitajien säätiön hallituksen puheenjohtaja.
5. Nopealiikkeiseksi terveen järjen järjestöksi
viemään eteenpäin kokonaistumista Akavan
Erityisaloissa ja samalla KUMULAa ja Akavan
Erityisaloja näkyvimmiksi Akavassa.
6. Jos olisin kunta, tietysti Suomen kaunein
kunta Kangasala. Jos olisin kaupunki, niin
luettelon alkupään Akaa. Molemmissa on hienoa se, että ollaan akselilla Tampere-Helsinki
ja nimenomaan tuossa järjestyksessä.
7. Kun olen käynyt adoptoimassa kaksi tytärtä Vietnamista 1994 ja 1996, niin olisi
hienoa päästä käymään koko perhe siellä
juurimatkalla.

ULLA PÖTSÖNEN
1 Ulla Pötsönen, 35,
Joensuu.
2. Informaatikko, Joensuun seutukirjasto,
vastuualueena koulu- ja
kirjastoyhteistyön sekä
kirjaston muun yhteistyön kehittäminen.
3. ulla.potsonen@jns.fi
4. Hallituksessa varajäsen ja nyt varsinainen

jäsen, valtuuston varajäsen.
5. Toivon, että jäsen näkee KUMULAn helposti lähestyttävänä ja ajan tasalla olevana
edunvalvojana.
6. Praha, koska kaupunki on satumaisen kaunis, kulturelli ja unohtumaton. Todellisuudessa olen pikemminkin Joensuu: keskikokoinen
ja lievästi kulttuuriin päin kallellaan.
7. Työelämässä ja ay-toiminnassa naisten palkkaeuron eurona ja valoa palkkakuopan pohjalle, vapaa-ajalla maailman ihmeet, joita on
huomattavasti enemmän kuin seitsemän.

tekee juuri sitä.
6. Heti tuli mieleen Tampere - ehkä Euroopan
paras kaupunki, jonne sydän aina halajaa.
Toisaalta joku pieni Keski-Englannin pikkukaupunki niin kuin Aidensfield, missä
yhteisöllisyys elää, paikka missä kaikki on
kaunista eikä mikään tee kipeää.
7. Kiinan muurin tai sen kun George Bush
saa ansionsa mukaan tai sen kun KUMULAn
nettisivut ovat ajan tasalla.

TARJA VUORINNE
PEKKA RAUTIAINEN
1.Pekka Rautiainen, 44,
Lieto.
2.Toiminnanjohtaja,
Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus.
3. 050 5546 388,
pekka.rautiainen@
turku.fi
4. Valtuuston jäsen, hallituksessa Ulla Pötsösen varajäsen.
5. Haluan olla mukana kehittämässä KUMULAsta entistäkin vahvempaa vaikuttajaa ja edunvalvojaa.
6. Kaupunki tai kunta kuulostaa hieman
liian isolta, mutta Pöljän kylässä ja minussa
on varmaan jotain yhteistä.
7. Mahdollisimman monta huomista.

JUKKA VAATTOVAARA
1. Jukka Vaattovaara,
51, Tampere.
2. Hallintosuunnittelija,
Tampereen kaupunki,
hyvinvointipalvelut/
avopalvelut.
3. 050 591 106
4. Hallituksessa ja valtuustossa.
5. Johtavaksi asioiden hoitajaksi jäsenilleen.
6. ?
7. ?

IRMELI ISOKIVIJÄRVI
1. Irmeli Isokivijärvi, 51,
2009 alusta hämeenlinnalainen.
2. Palvelupäällikkö, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, vastuualueena
lähikirjastopalvelut ja
henkilöstöhallintoa.
3. 044 5222 615,
irmeli.isokivijarvi@gmail.com
4. Valtuuston jäsen viime kaudella, hallituksessa viime vuodesta, Jukka Vaattovaaran
varajäsen.
5. KUMULA on mielestäni mennyt parempaan suuntaan parina viime vuonna. Toivoisi,
että se tulisi tutummaksi muille liitoille ja jos
edes omat jäsenet tietäisivät paremmin sen
toiminnasta ja tavoitteista. Tämä lehtihän

1. Tarja Vuorinne, 48,
Lahti.
2. Kirjastonjohtaja, Lahden kaupunginkirjasto,
Jalkarannan kirjasto,
elokuun alkuun saakka
sijaisuus Orimattilan kirjastossa.
3. 044 2700 017, t.vuorinne@suomi24.fi
4. Hallituksen jäsen vuodesta 2004, sitä
edeltäneen kauden valtuuston jäsen. Viime
vuodesta Kuminan toimituskunnan jäsen.
5. KUMULA on monipuolinen liitto. Haluan olla mukana kehittämässä sitä entistäkin
moniäänisemmäksi, vieläkin avoimemmin
keskustelevaksi, mutta tavoitteissaan yhtenäiseksi yhteisöksi, joka pitää huolta jäsentensä
edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista.
6. Uukuniemi, joka on nykyisin osa Parikkalaa. Ilman Uukuniemeä olisin Joku Aivan
Muu. Uukuniemen niityt ja metsät, Pyhäjärvi
saarineen ja rantoineen ovat tehneet minusta
Minut. Jos tykkäät minusta, niin tykkäät
varmasti myös Uukuniemestä!
7. Haluan elää koko ajan niin, että näen ja
koen paljon. Haluaisin nähdä tulevaisuuden,
jossa tavoitteina ovat oikeudenmukaisuus ja
huolenpito sekä ihmisistä että luonnosta.

KUMULAn
Liittovaltuusto on KUMULAn ylin
päättävä elin, jäsenen ääni liitossa.
Valtuusto kokoontuu vähintään
kahdesti vuodessa. Jokainen liiton jäsen
voi tehdä aloitteita valtuustolle. Valtuusto
linjaa liiton toiminnan ja suuntaviivat
päättäessään toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta sekä toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Se myös
valitsee liiton hallituksen ja sen
puheenjohtajan.
Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi
jäsenäänestyksellä. Ehdokkaat asetetaan vaalipiireittäin. Valtuuston jäsenten lukumäärä voi olla 17–25. Tämän
vuoden alusta toimikautensa aloittaneessa uudessa liittovaltuustossa on
22 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset
varajäsenet.
Valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Uuden valtuuston ensimmäisessä
kokouksessa huhtikuussa selviää,
kuka toimii KUMULAn valtuuston
puheenjohtajana vuosina 2009–
12. Liiton aiempien valtuustojen
puheenjohtajat ovat olleet 1995-96
(siirtymäkausi) Annikki MikkolaMontonen, 1997–2000 Kirsti Kujala,
2001–04 Lasse Särkimäki ja 2005–08
Anneli Heikkilä.

LEENA RITALA
1. Leena Ritala, 56, Orimattila Niinikoski.
2. Kansainvälisten asioiden päällikkö, Järvenpään kaupunki.
3. 040-315 2344,
leena.ritala@jarvenpaa.fi
4. Valtuuston jäsen, nyt
Tarja Vuorinteen varajäsen, hallituksen varajäsen, pari ensimmäistä vuotta Kuminan
toimituskunnan jäsen.
5. Kunta-alalla tunnistetaan ja arvostetaan
organisaatioissa esimiesasemaa ja alaisjohtajuutta. Sen sijaan organisaation sisällä asiantuntijoita ja heidän tiimi/työryhmä- ja konsultointijohtamistaan ei tunnisteta. Kallista
kunnille, jotka herkästi ulkoistavat ja luottavat
organisaation ulkopuolisiin konsultteihin.
6. Ateena ja Artjärvi. Kummassakin kyltyrelli
city-ihminen keskellä kylää ja kirkon kupeessa. Enkä olisi vaan olen.
7. Puolisoni uskoo maailmanloppuun 2012,
itse haluan nähdä humaanin inhimillisyyden
paluun ihmisten arvokeskiöön.

1. Kuka olet – Vem är du?
2. Mitä teet ammatiksesi ja missä
– Vad är ditt yrke och var arbetar
du?
3. Mistä KUMULAn jäsenet saavat
sinut kiinni – Hur får KUMULAs
medlemmar tag på dig?
4. Missä tehtävissä olet ja olet ollut
KUMULAssa – Vilka uppgifter har
du eller har du haft i KUMULA?
5. Miten haluat kehittää KUMULAa
– Hur vill du utveckla KUMULA?
6. Jos olisi kunta tai kaupunki, mikä
olisit – Om du var en kommun
eller en stad, vad skulle du vara?
7. Mitä haluaisit nähdä – Vad skulle
du vilja se?
VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN
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valtuusto 2009-12
HELENA ANDERSSON
1. Helena Andersson, 49,
Sjundeå / Siuntio.
2. Informatiker, Äppelbiblioteket, Esbo stadsbibliotek / Informaatikko,
Kirjasto Omena, Espoon
kaupunginkirjasto, Matinkylä-Olarin aluekirjasto.
3. helena.andersson@espoo.fi
4. Ny fullmäktigemedlem / Uusi valtuustojäsen.
5. Jag vill att medlemmarna skulle bättre
känna till KUMULA, vad KUMULA gör
för sina medlemmar. Jag skulle också önska
att kollegerna skulle tycka att det var viktigt
att höra till KUMULA. Nu finns det många,
speciellt visstidsanställda, som inte hör till
någon fackförening. KUMULA satsar på
att få de studerande med i KUMULA men
inte på dem som redan är ute i förvärvslivet.
De svenskspråkigas situation satsar man inte
heller på. / Haluan että kollegat tuntisivat
KUMULAa paremmin, sitä mitä KUMULA
tekee jäsenien hyväksi. Haluaisin myös että
jäsenet kokisivat tärkeäksi kuulua KUMULAan. Nyt on etenkin määräaikaisia, jotka
eivät kuulu mihinkään liittoon. KUMULA satsaa opiskelijoiden saamiseksi jäseniksi
mutta ei työelämässä jo olevien saamiseksi
mukaan.
6. Jag skulle vara Esbo stad, en stad som
jobbar för sig själv men också regionalt tillsammans med andra. En stad som också är
tolerant mot andra kulturer. / Olisin Espoo
– kaupunki, joka tekee töitä omissa oloissa
mutta myös yhteistyötä seudullisesti. Kaupunki, joka on myös aika suvaitsevainen toisia
kulttuureja kohtaan.
7. Jag skulle vilja att man ännu uppskattar
böcker och litteratur och att man läser böcker
också efter flera årtionden. Jag vill se barn på
sagotimmarna vänta spända på att få höra en
rolig eller spännande berättelse, samt be om
att få lyssna på ännu en historie till! / Haluaisin, että kirjoja ja kirjallisuutta arvostetaan ja
luetaan vuosikymmenienkin jälkeen. Haluan
nähdä, miten lapset odottavat satutunneilla
kuulevansa hauskan tai jännittävän tarinan
ja pyytävät vielä lisää!

OUTI MELÉN
1. Outi Melén, 54, Vantaa.
2. Toimistopäällikkö, Tapiolan kirjaston johtaja,
Espoo.
3. 046 877 3079,
outi.melen@espoo.fi
4. Valtuuston jäsen useamman kauden, nyt Helena Anderssonin
varajäsen.
5. Toivon, että löytyisi konsti saada nuoret
kirjastoammattilaiset vakuuttuneiksi siitä, että

KUMULAlla on heillekin annettavaa.
6. Yllätyksekseni huomaan muuttuneeni
melko kivuttomasti Espooksi oltuani Helsinki 28 vuotta.
7. Haluaisin nähdä kirjastoalan palkkauksen
kohentumisen ennen eläkkeelle jäämistäni.

PENTTI JORMANAINEN
1. Pentti Jormanainen,
61, Joensuu.
2. Rehtori Joensuussa.
3. pentti.jormanainen@
jns.fi
4. Valtuuston jäsen ja
lähes kymmenen vuotta
hallituksen jäsen.
5. Toivoisin, että KUMULAssa kehittyisi
entistäkin enemmän vuorovaikutusta jäsenten ja hallinnon välillä. Akavan Erityisaloissa
toivoisin, että järjestöt, joiden tavoitteet ovat
yhteneväiset, voisivat tiivistää yhteistyötään.
KUMULA ja Specia voisivat olla tässä esimerkkinä.
6. Espoo. Työskentelin siellä virkaurani alussa.
Silloin Espoo oli ilmapiiriltään avoin, ja uusia
ideoita ja asioita oli helppo toteuttaa.
7. Yhteiskunnan muuttumisen kestävän kehityksen suuntaan. Haluaisin nähdä, että
työelämä kehittyisi ihmisten hyvinvointia
tukevaksi.

ARJA JUSTANDER
1. Arja Justander, kypsään ikään ehtinyt, Kangasala.
2. Arkistosihteeri, Kangasalan kunta.
3. arja.justander@elisanet.fi, arja.justander@
kangasala.fi
4. Aloitan varsinaisena jäsenenä ensimmäistä
kauttani valtuustossa. Tätä ennen olen harrastanut muutakin ay-toimintaa.
5. Haluaisin tuoda KUMULAn lähemmäs
jäsenistöä.
6. Tohmajärvi, luonteeni sopii hyvin sen
maantieteellisiin piirteisiin: mäkiä ja laaksoja,
mutkittelevia teitä. Selkäni on suora kuin sen
kauniit koivut.
7. Menneisyydestä sen esi-isäni, joka ratkaisisi sukututkimuksessani ilmenneen suuren
ongelman: mistä Justander-sukunimemme
on peräisin.

RIIKKA KIISKI
1. Riikka Kiiski, 25,
Hollola.
2. Informaatikko, Lahden
tiedekirjasto.
3. (03) 8125 429,
riikka.kiiski@lahti.fi
4. Olen tuore kumulalainen ja aloitan ensimmäis-
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tä valtuustokauttani varsinaisena jäsenenä.
5. KUMULAlla on jo hyvä vauhti päällä itsensä kehittämisessä ja koen, että karujakin
tosiasioita uskalletaan katsoa reilusti silmiin.
Lisää nuorekasta porukkaa mukaan toimintaan ja meno kiihtyy entisestään. KUMULAn
visuaalinen imago kaipaa vielä nuorennusleikkausta ja tyylittelyä, mutta koko ajan ollaan
menossa parempaan päin.
6. Varmaankin entinen opiskelukaupunkini Tampere; kauniilla tavalla perinteitä
kunnioittava mutta silti elävä ja nuorekas.
Sopivan maalaismainen ja idyllinen sekä
kulttuuria rakastava. Voisin ylpeillä edullisella
joukkoliikenteellä, hienolla yliopistolla sekä
kesän kulttuuritapahtumilla, kuten Flamencoviikolla.
7. Juuri nyt haluaisin nähdä (ja tuntea!) auringon ja jotakin häkellyttävän omaperäistä,
joka ravistelisi mielen irti arjesta ja rutiineista.
Nämä yhdistyisivät Barcelonan auringon alla
Antonio Gaudín kädenjälkiä katsellessa.

PIRITA RAUTAVUO
1. Pirita Rautavuo, 26,
Lahti.
2. Vs. kirjastonjohtaja,
Liipolan lähikirjasto,
Lahti. Sijaisuus päättyy
helmikuun lopussa, jonka jälkeen palaan päätoimiseksi opiskelijaksi
Tampereen yliopistoon.
3. 050-5428057, pirita.rautavuo@uta.fi
4. Ensimmäinen tehtäväni on alkavalla valtuustokaudella Riikka Kiiskin varajäsenyys.
5. KUMULA tarvitsee enemmän näkyvyyttä
ja nuoria jäseniä.
6. Asikkala. Kauniit maisemat ja luonto tuovat
mielenrauhaa joka kerta Asikkalassa käydessäni. Syntymäkuntani ja kotini 20 vuotta.
7. Maailmaa matkustelemalla.

MIELIKKI MATILAINEN
1. Mielikki Matilainen,
51, Jyväskylä.
2. Kirjastonjohtaja Halssilan lähikirjasto, Jyväskylä.
3. mielikki.matilainen@
jkl.fi
4. Alusta saakka KUMULAn valtuuston jäsen.
5. Akavan koko kenttää voisi kehittää nykyaikaisemmaksi. Pienten yhdistysten on
järkevää miettiä yhteistyötä, painoarvon kasvattamista.
6. Minulle ovat ihmiset tärkeämpiä. Voisin
asua missä vain, kunhan lähellä perheen lisäksi
on pari ystävää, kiinnostavia ja kivoja ihmisiä, hyvä ruokakauppa, järvi (meri), metsä ja
tietenkin kirjasto.
7. Että kulttuurialan ja kunnan asiantuntijoiden palkkaus olisi oikeudenmukaisempi
ja alan arvostus näkyisi palkassa.

HANNA MARTIKAINEN
1. Hanna Martikainen,
33, Jyväskylä.
2. Osastonjohtaja, Jyväskylän kaupunginkirjasto, nyt vanhempainvapaalla.
3. hanna.martikainen@
jkl.fi
4. Toista kautta valtuustossa, Mielikki Matilaisen varajäsen.
5. Jäsenten tukeminen ja avun tarjoaminen
kuntaliitosasioissa on tärkeää. Kuntaliitosten
myötä on hyvä tilaisuus kehittää myös kunnan
eri ammattiryhmien vuorovaikutusta sekä
KUMULAn sisällä että ulkopuolella.
6. Narvik. Minulla olisi upea luonto ja sotaisa historia hylkyineen. Olisin siis loistava
sukelluskohde.
7. Jatketaan samalla linjalla: Mariaanien hauta
olisi mielenkiintoista nähdä pohjia myöten.
Kiinnostaisi nähdä, mitä niin syvällä on, ehkä
jättiläiskalmarien kaupunki... Kun kysymys
asetetaan näin, tulee kiusaus tavoitella mahdottomia. Tottahan haluaisin nähdä jotain,
jota kukaan muu ei ole nähnyt!

MARITTA NAUMANEN
1. Maritta Naumanen,
57, Kouvola.
2. Kirjastonjohtaja, Kouvolan kaupunginkirjasto,
vastuualueena Kuusankosken ja Lehdokin kirjastot.
3. 050 3080351, työ 020
6158303, maritta.naumanen@kouvola.fi
4. Valtuuston varsinainen jäsen.
5. KUMULAn voima on toisaalta moniammatillisuudessa, toisaalta yhteisyydessä ja
ihmisläheisyydessä. Nämä vahvuudet pitää säilyttää samalla, kun kokonaistumista
Akavan Erityisaloissa tulee edistää ja pyrkiä
entistäkin vahvemmin painottumaan perustehtävään, edunvalvontaan. Alueellisten
yhteyksien vahvistaminen on yksi kehitettävä
toimintaväline. Ilman riittäviä resursseja näitä
tavoitteita on vaikea saavuttaa. Siihenkin voisi
löytyä apu kokonaistumisesta.
6. Ilman muuta kotikaupunkini Kouvola.
Tämä on nyt niin monimuotoinen; mahtavaa
luontoa, kulttuuria, teollisuutta, keskeinen
sijainti, hyvät palvelut, edulliset asunnot,
rauhaa ja aktiivista elämää. Kymijoen vanhoilla rajaseuduilla sekoittuvat loistavasti eri
maakunnista tulevien ihmisten ominaispiirteet ja murteet.
7. Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, kaikki
mukana -yhteiskunnan.

PETRI TONTERI
1. Petri Tonteri, 35, Kouvola.
2. Kirjastonhoitaja, Kouvolan kaupunginkirjasto.
3. petri.tonteri@kouvola.fi

4. Valtuustossa Maritta Naumasen varajäsen.
5. Koska olen vasta aloittanut valtuustokauteni, ei minulla ole nyt mitään remonttiajatuksia.
6. Kouvola, kotiseuturakas ihminen kun
olen.
7. Revontulia, koska en ole niitä vielä tänä
talvena nähnyt.

TUULA PULKKINEN
1. Tuula Pulkkinen, 59,
Järvenpää.
2. Kirjastotoimenjohtaja,
Järvenpään kaupunginkirjasto.
3. Työaikana (09) 2719
2530, kotiaikana 050
3066 728,
tuula.pulkkinen@jarvenpaa.fi
4. Liittovaltuuston jäsen toista kautta.
5. Haluan, että KUMULA on järjestö, jolla
on kasvot jäsenkuntaan päin ja jonka kaikki
jäsenet tuntevat oikeasti omakseen.
6. En ole koskaan kuvitellut itseäni kaupungiksi, mutta se voisi olla vaikka Tampere.
Juureva, vakaa, hätäilemätön.
7. Valoa kuntatalouden tunnelin päässä.

JOUNI RASIMUS
1. Jouni Rasimus, 46,
Riihimäki.
2. Ympäristösuunnittelija,
Hyvinkään kaupunki.
3. (019) 459 4917, 0400
523 429, jouni.rasimus@
hyvinkaa.fi
4. Valtuuston jäsen edellisellä ja nyt alkavalla kaudella, hallituksen
jäsen 2003-2004.
5. Haluan KUMULAn pystyvän entistä tehokkaammin jakamaan jäsenillensä ajantasaista ay-tietoutta ja tarvittaessa auttamaan
nopeammin jäseniänsä työsuhteisiin liittyvissä
ongelmatilanteissa.
6. Riihimäki on mukavan oloinen kotikaupunki, jossa palvelut toimivat, ihmisillä on
hyvä asua ja luonto ja viihtyisä puhdas ympäristö ovat lähellä jokapäiväistä elämää.
7. Haluan nähdä tulevana kesänä auringon
paistavan mahdollisimman monena päivänä.
Kesä ja kevät ovat Suomessa kaunista aikaa!

MARIANNE HÄGGLUND
1. Marianne Hägglund, 48, Riihimäki.
2. Vs. kirjastotoimenjohtaja, Hausjärven
kunnankirjasto.
3. (019) 758 6790,
marianne.hagglund@hausjarvi.fi
4. Toista kautta valtuustossa, Jouni Rasimuksen varajäsen.
5. Olisi tärkeää saada rivijäseniä aktivoitua
enemmän mukaan toimintaan.
6. Tampere, koska juureni ovat sieltä. Tampere
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on lisäksi vireä ja ihmisläheinen kaupunki,
ei liian iso.
7. Tasa-arvoisen maailman, joka kunnioittaa
ihmisiä ja hyväksyy erilaisuutta.

RAUNI RAUKOLA
1. Rauni Raukola, 59,
Vaasa.
2. Kirjastonjohtaja, Palosaaren lähikirjasto, Vaasa.
Lisäksi olen Sundomin
kirjaston esimies.
3. 040 839 5449,
työ (06) 325 3571,
rauni.raukola@vaasa.fi
4. Liiton alusta saakka liittovaltuuston jäsen.
5. Viime valtuuston jälkeen tuntuu, että
KUMULAa ollaan kehittämässä entistä parempaan suuntaan. Varsinkin nuorten aktivoiminen ammattiyhdistysasioissa on todella
tärkeää!
6. Ehdottomasti kaksikielinen, kuten Vaasa
tai Porvoo. Olen ihan tyytyväinen vaasalaisena.
7. Nuoria ihmisiä luottamusmiestehtävissä!

EEVA LAMPINEN
1. Eeva Lampinen, kypsässä iässä, Vaasa.
2. Ruokapalvelujohtaja,
vastaan Vaasan kaupungin ruokapalveluista.
3. 040 704 7511,
(06) 325 3155,
eeva.lampinen@vaasa.fi
4. Valtuustossa Rauni Raukolan varajäsen, toista
vuotta Kuminan toimituskunnan jäsen.
5. KUMULA voisi profiloitua työn vaativuuden arviointiin oman jäsenistönsä osalta ja sitä
kautta ohjata palkkapolitiikkaa.
6. Enpä osaa nyt kuvitella tuollaista asemaa!
7. Haluaisin kävellä läpi Santiago de Compostellan pyhiinvaellusreitin reippaat 700 km.
Eiköhän matkan varrella olisi aika lailla näkemistä ja kokemista. Teen sen vielä jonain päivänä!

JAANA RISSANEN
1. Jaana Rissanen, 51,
Asikkala.
2. Hallintojohtaja, Asikkalan kunta.
3. 044 778 0212,
työ (03) 888 6212,
jaana.rissanen@asikkala.fi
4. Toista kautta valtuuston jäsen.
5. Jatkossakin ajassa elävä, jäsenten näköinen
ja etuja valvova yhdistys.
6. Tunnevalinta: Kuopijo, rakas koulukaupunki ja juuret ovat edelleen syvällä Sawonmuassa.
7. Maailmaa eri puolilta.

KIRSI LÄHDE

RAIJA SEPPÄNEN

1. Kirsi Lähde, 44, Lahti.
2. Kirjastonhoitaja, Hämeenlinnan Lammin lähikirjasto.
3. 044 2070 117, kirsi.
lahde@hameenlinna.fi
4. Pitkään rivijäsenenä,
nyt ensimmäistä kautta
valtuustossa, Jaana Rissasen varajäsenenä.
5. KUMULAn toiminta on jo nyt ollut
ihmisläheistä ja tuttavallista, mutta vieläkin
liiton toimintaa saatetaan kaihtaa tai kavahtaa
jonakin virallisena ja liian vaativana. Jäseneksi
suostuttelu tuntuu olevan edelleen lahjonnan
ja maanittelun takana.
6. Amsterdam, koska se on välitön, leppoisa
ja salliva ja tarjoaa sekä esteettisiä että kulinaristisia elämyksiä.
7. Uudelleen Afrikan safarin yön eläimineen.

1. Raija Seppänen, 57,
Haukipudas.
2. Kirjastotoimenjohtaja,
Haukiputaan kunnankirjasto.
3. 050 5889151,
raijas1@gmail.com
4. Valtuuston jäsen alkavalla kaudella, aikanaan Kirjastonhoitajaliitossa muistaakseni valtuuston varajäsen.
5. Erittäin suurta aktiivisuutta kuntarakenteen
muutoksessa.
6. Mieleni tekisi luoda ihannekaupunki, jonka
maisema on Lapista tai Itä-Suomesta, palvelut
jostakin Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista, kulkuyhteydet Helsingistä, pienen
kunnan joustavuus. Läheltäni löytyy oikeakin
kaupunki, jossa maisemaa lukuun ottamatta
on lähes kaikkea tätä eli Oulu.
7. Että korkeastikoulutettujen alipalkkattujen
palkkaus on hoidettu kuntoon!

PIRJO RÖYNÄ
1. Pirjo Röynä, 50+,
Kuopio.
2. Osastonjohtaja, Kuopion kaupunginkirjasto.
3. PirjoRoyna@gmail.
com
4. Rivijäsen olen ollut
KUMULAn alusta alkaen, nyt aloitan ensimmäisen kauteni valtuuston jäsenenä.
5. Alkuun haluan tutustua valtuustotyöskentelyyn, mitä siinä voi tehdä. Jatkossa ajatukseni on, että etenkin pitkän työrupeaman
tehneiden työntekijöiden ääntä kuullaan
KUMULAssa, kuitenkin kuunnellen, mitä
nuorempi väki ajattelee ja visioi.
6. RAUHA-niminen kaupunki, jossa ei ole
minkäänlaista väkivaltaa, ei toisten sortamista
eikä kiusaamista. Ihmiset ovat tyytyväisiä
ja onnellisia. Aikuisillakin on leikkimisen
mahdollisuudet, ja puistot on suunniteltu
siten, että ihmisten nauru raikaa. Ilo ja onni
kuvastuvat asukkaiden kasvoilta. Epäonnen
ja sairauden kohdatessa ihmiset turvautuvat
toisiinsa eivätkä jää yksin.
7. Dr. Feelgood -yhtyeen vielä kerran keikalla Kuopiossa :) Vakavasti ottaen: Rauhan
Lähi-Idässä ja kunnon palkan akavalaisella
kirjastotyöntekijällä.

TUULA KORHONEN
1. Tuula Korhonen, 56, Kuopio.
2. Eläkkeellä (Nilsiän) kirjastotoimenjohtajan virasta.
3. korhonentuula@hotmail.com
4. Edellisellä kaudella valtuutettu, nyt Pirjo
Röynän varavaltuutettu.
5. Eteenpäin – espanjaksi adelante!
6. Murcia, koska olen itsekin siellä toisinaan.
7. Yhtenäisemmän Akavan.

kasvaa räjähdysmäisesti. Haluaisin nähdä
kaikki ne elokuvahistorian merkkiteokset,
joita en vielä ole nähnyt, ja Aasiaa haluaisin
nähdä ja kokea.

SUSANNA LAMPOLA-AUTIO
1. Susanna Lampola-Autio, 41, Tampere.
2. Suunnittelija, Tampereen kaupunginkirjasto.
3. 040 722 8970, susanna.lampola-autio@tampere.fi
4. Ensimmäistä kautta
valtuustossa, Raili Sihvosen varajäsen.
5. Miettisin keinoja lisätä entisestään järjestön
näkyvyyttä jäsenistön keskuudessa.
6. Taannoin tekemäni nettitestin mukaan en
ole Pariisi enkä Istanbul, vaan ”aktiivinen,
nuorekas ja valloittava Lahti”!
7. Sittenkin näkisin itseni mieluummin Istanbulina.

EEVA MATTILA
1. Eeva Mattila, 39,
Oulunsalo.
2. Kirjastotoimenjohtaja,
Kiiminki.
3. 040 7055 965,
eeva.mattila@kiiminki.fi
4. Uudessa valtuustossa tuore Raija Seppäsen
varajäsen.
5. KUMULAssa haluan ajaa erityisesti matalapalkkaisten palkansaajaryhmien asiaa. Teemme kunnissamme arvokasta, erityisosaamista
vaativaa työtä.
6. Ahvenanmaa. Uljas saari, joka kestää myrskyt ja pakkasen mutta ei ole itsenäinen,
vaan toisista riippuvainen. Tällainen toivoisin olevani.
7. Pariisin keväällä. Miltä kuulostaa illallinen
Eiffeltornissa?

RIITTA TRANBERG
1. Riitta Tranberg, 37, Liminka.
2. Kirjastonjohtaja, Siikalatvan kunta,
Rantsilan kirjasto.
3. 044 5118 675, riitta.tranberg@siikalatva.fi
4. Ensimmäistä kautta valtuuston jäsen.
5. Uutena valtuutettuna aikaa menee aluksi
asioihin perehtymisessä. Tärkeitä asioita ovat
mielestäni palkkatason nostaminen, joka
on liian alhainen koulutukseen ja tehtävien
vaativuuteen verrattuna. Tärkeää on myös
kuntaliitosten aikakautena turvata työntekijöiden asema ja säilyttää hyvä palvelutaso ja tarjota kirjastopalvelut lähipalveluina
jatkossakin.
6. Keskisuuri kaupunki, jossa olisi hyvät kulttuuripalvelut, mutta myös rauhaa ja luontoa
lähietäisyydellä.
7. Maailmaa. Matkailu avartaa, ja matkan
aikana oppii myös itsestään jotakin.

RAILI SIHVONEN
1. Raili Sihvonen, 52,
Tampere. Myös edeltävät Virrat ja Oulu ovat
kotipaikkojani.
2. Erikoiskirjastonhoitaja, Tampereen kaupunginkirjasto, tietopalveluosasto. Nyt viestintäsuunnittelijan sijaisena samassa talossa.
3. 0400 633 806, raili.sihvonen@gmail.com
4. Pariin otteeseen valtuuston varajäsen, nyt
varsinainen jäsen.
5. Haluaisin tuoda KUMULAa enemmän
kentälle ja lähemmäksi jäsenten arkea.
6. Jos olisin kaupunki, saattaisin hyvinkin
olla Tampere. Minä, maalainen kaupungissa,
tunnen oloni kotoisaksi Tampereella. Täällä
on leppoisa tunnelma.
7. Haluaisin nähdä, kuinka kirjastonhoitajien kiinnostus ammattiyhdistystoimintaan
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KIRSI NAHKANEN
1. Kirsi Nahkanen, 30,
Haapajärvi.
2. Kirjastonhoitaja, Haapajärven kaupunginkirjasto.
3.kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
4.Valtuustossa Riitta
Tranbergin varajäsen.
5. Jäsenkenttää kuuntelevaksi järjestöksi.
6. Hailuoto. Pieni, mutta sitkeä. Meren lähellä
on hyvä olla. ;)
7. KUMULAN aktiivisena jäsentensä asioiden puolestapuhujana. Vaikka olemme pieni
järjestö valtakunnallisella tasolla, voimme
silti näkyä.

JUHO JÄRVENPÄÄ
1. Juho Järvenpää, 24,
Tampere.
2. Hall.yo, opiskelen
Tampereen yliopistossa
kunnallistaloutta.
3. 040 776 4908,
juho.jarvenpaa@uta.fi
4. Ensimmäistä kautta
valtuustossa, Jarno Moisalan varajäsen.
5. –
6. Helsinki. Komea, nuorekas ja kehittyvä.
7. Hyvinvointivaltion myös ollessani vanha.

PÄIVI KARIKUMPU
1. Päivi Karikumpu, 38,
Nivala.
2. Hallintojohtaja, Nivalan kaupunki.
3. 040 344 7 201, paivi.
karikumpu@nivala.fi
4. Ensimmäistä kautta
valtuustossa, Reino Kiviojan varajäsen.
5. Raikkaaksi, jäsentensä etuja ajavaksi tahoksi.
6. Nivala, perheiden ja osaajien kaupunki.
7. Millainen kehitys on tapahtunut kuntasektorilla/julkishallinnossa kokonaisuudessaan
15 vuoden päästä.

SILJA LAAKSO-KANGAS
1. Silja Laakso-Kangas.
3. Valtuustossa Lasse Särkimäen varajäsen.
Kumina ei saanut vastauksia lehden painoon
mennessä.

LIISA NIKKILÄ
1. Liisa Nikkilä, Hämeenlinna.
2. Aluekirjastonjohtaja, Tikkurila, Vantaa.
3. (09) 839 22749, liisa.nikkila@vantaa.fi
4. Valtuustossa Irmeli Isokivijärven varajäsen.
5.–7. -

7. Kirjastojen aseman vahvistuvan kuntaorganisaatiossa, sillä kaikkien merkkien perusteella
kirjastojen monipuolinen käyttö lisääntyy
koko ajan.

PIIA PELLIKAINEN
1. Piia Pellikainen, 29,
Lahti.
2. Musiikkiterapeutti, Eteva kuntayhtymä, asiantuntijapalvelut, toimipaikkana Lammi.
3. piia.pellikainen@eteva.fi
4. Valtuustossa Leila Varkilan varajäsen.
5. Olen itsekin oppipoika KUMULAssa,
joten annan opeteltuani vasta myöhemmin
kehitysideoita.
6. Kitee. Suvun juuret kasvavat Kiteen pelloilla. Sieltä on hyvä käydä säännöllisesti
hakemassa ravinteita eloon.
7. Irlannin kokonaisuudessaan rinkka selässä
pohjoisesta etelään ja lännestä itään. Perusteluksi riittää muutama sana: luonto, musiikki
ja ihmiset.

PEKKA PÄLMÄ
1. Pekka Pälmä, 50,
Tampere.
2. Yhteyssihteeri, Tampereen kaupunki, Tilaajaryhmä, Elonpolkujaverkosto.
3. 050 5169141,
pekka.palma@tampere.fi
4. Valtuustossa Jukka Vaattovaaran varajäsen.
5. KUMULA voisi tarjota enemmän materiaalia kentälle välitettäväksi.
6. Tampere, ihmisen kokoinen urbaani kasvukeskus keskellä luontoa.
7. Huomisen ja sitten ylihuomisen ja sitten...

MARIA TEIKARI
1. Maria Teikari, 21,
Tampere.
2. Opiskelen kunnallispolitiikkaa Tampereen
yliopistossa.
3. maria.teikari@uta.fi
4. Ensimmäistä kautta
valtuustosa, Pekka Rau-

AIRI NUMMELIN
1. Airi Nummelin, 53,
Nokia.
2. Kirjastotoimenjohtaja, Nokian kaupunginkirjasto.
3. 050 3213 564,
airi.nummelin@dnainternet.net
4. Ensimmäistä kautta valtuustossa, Timo
Tammisen varajäsen.
5. Toivon, että jäsenistö ottaisi enemmän yhteyttä ja esittäisi toiveita KUMULAlle. Itseäni
lähellä on työaikapankin kehittäminen, jota
toivon KUMULAn ajavan voimallisesti.
6. Koen omaksi kaupungikseni Tukholman
miljöön vuoksi. Toivon, että siellä käydessä
kohentuisi myös kielitaito (heh!).

tiaisen varajäsen.
5. Toiveissani siintää KUMULAn profiilin
muuttaminen jäsentensä näköiseksi.
6. Syntymäkaupunkini Pori: satakuntalaisessa
yhdistyvät hämäläinen hitaus ja varsinaissuomalainen veemäisyys.
7. Laajaan kysymykseen laaja vastaus: kaiken.

KUMULA
Akavassa
KUMULA kuuluu keskusjärjestö
Akavaan Akavan Erityisalat ry:n kautta.
Siten KUMULAlla on takanaan yli
puolen miljoonan akavalaisen painoarvo.
Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien
ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, jäsentensä
edunvalvoja ja yhteiskunnallinen puolestapuhuja. Siihen kuuluu 33 jäsenliitossa yhteensä noin
540 000 jäsentä.
Akavan puheenjohtaja on Matti Viljanen . Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki on yksi Akavan varapuheenjohtajista ja Akavan hallituksen jäsen. Keskusjärjestön toimistot
sijaitsevat Helsingin Itä-Pasilassa.
KUMULA kuuluu AKAVAan emojärjestönsä
Akavan Erityisalojen kautta. Akavan Erityisalat
on edustettuna kaikissa Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen toimielimissä. Kahdesti vuodessa
pidettävässä Akavan liittokokouksessa KUMULAa edustaa puheenjohtaja Maarit Helén .
ALUETOIMINTA
Akavalla on 15 aluetoimikuntaa ympäri maata.
Jokaisessa on Akavan Erityisalojen edustaja,
seuraavissa kumulalainen varsinaisena jäsenenä:
Pohjois-Pohjanmaa: Reino Kivioja ja Arja Justander
Pirkanmaa: Raili Sihvonen
Pohjanmaa: Marita Ahola
Pohjois-Karjala: Pentti Jormanainen
Pohjois-Savo: Satu Vehreävesa
Varsinais-Suomi: Pekka Rautiainen
EDUNVALVONTA
Akava hoitaa jäsenliittojensa jäsenten palkkausta
ja työehtoja koskevan edunvalvonnan akavalaisten
neuvottelujärjestöjen avulla. Neuvottelujärjestöt
ovat julkissektorilla Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO ja yksityissektorilla
Ylemmät Toimihenkilöt YTN.
Kuntien, valtion ja kirkon pääsopijajärjestönä
JUKO valvoo ja neuvottelee yli 200 000 palkansaajan eduista. Työpaikoilla jäsenten tukena
ovat JUKOn luottamusmiehet – monet heistä
KUMULAsta.
JUKOn hallituksessa Akavan Erityisaloja edustaa Kalevi Juntunen . JUKOn kunnan neuvottelukunnassa, sen paikallisryhmässä ja TS-jaostossa on
Jaakko Korpisaari , KVTES-jaostossa hän toimii
varapuheenjohtajana ja KVTES-alueen järjestövalmiusryhmässä sihteerinä.
Akavan Erityisalat muodostaa yhdeksän muun
liiton kanssa Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEAn ja kuuluu sen kautta JUKOon.
Kalevi Juntunen Akavan Erityisaloista on JEAn
hallituksen puheenjohtaja, Jaakko Korpisaari varajäsen ja JEA:n kuntaryhmän puheenjohtaja.
Lisätietoja: www.akava.fi ja www.juko.fi
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KUMULA Akavan Erityisaloissa
KUMULA kuuluu jäsenyhdistyksenä Akavan Erityisalat ry:hyn.
Sen kautta hoituvat kumulalaisten edunvalvonta ja tärkeät
jäsenpalvelut. Kumulalaiset edustavat liittonsa jäseniä
Akavan Erityisalojen elimissä.
Akavan Erityisalat ry on kulttuurin,
hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja
esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. Siihen kuuluu 23 jäsenyhdistystä,
joissa on yhteensä yli 22 000 jäsentä.
Kumulalaiset ovat siis KUMULAn jäseniä ja KUMULA puolestaan Akavan
Erityisalojen.
Akavan Erityisalat perustettiin 1972
nimellä Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry. Akavan Erityisalojen
puheenjohtaja on Jorma Rihto Taide- ja
kulttuurialan ammattijärjestön TAKUsta, toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki .
Liiton toimistossa Helsingin Länsi-Pasilassa työskentelee 24 henkeä. Heistä
kumulalaisille läheisimmät ovat kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari sekä
jäsensihteerit.
Akavan Erityisalat tuottaa jäsenyhdistystensä jäsenille työmarkkinaedunvalvonnan, työttömyysturvan,
työsuhde- ja palkkaneuvonnan, lakimiespalvelut ja jäsenkoulutuksen.

LIITTOKOKOUS
Akavan Erityisalojen korkein päättävä
elin on liittokokous. Se järjestetään kahdesti vuodessa. Liittokokous hyväksyy
liiton toiminta- ja taloussuunnitelman,
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
sekä valitsee liitolle hallituksen ja sille
puheenjohtajan.
Jäsenyhdistykset nimeävät liittokokoukseen edustajansa. Kullakin jäsenyhdistyksellä on liittokokouksessa yksi ääni
alkavaa 50 maksavaa jäsentä kohden.
KUMULAlla ääniä on 53.
– Liittokokousedustajinamme ovat
toimineet KUMULAn hallituksen varsinaiset jäsenet sekä liittovaltuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
KUMULAssa on pidetty kunnia-asiana, että kokousedustajamme ovat myös
paikalla liittokokouksessa, toisin kuin
joidenkin yhdistysten edustajat. Haluamme vaikuttaa ja näkyä, ja liittokokous on paikka, missä eri jäsenyhdistysten edustajat voivat verkostoitua,
KUMULAn puheenjohtaja Maarit Helén
painottaa.

HALLITUS
Akavan Erityisalojen liittokokous valitsee
kahden vuoden välein vaalivaliokunnan,
joka kokoaa jäsenyhdistysten ehdotuksista liittokokoukselle ehdotuksen liiton
hallitukseksi. Yhdistykset voivat ehdottaa
hallitukseen omia ehdokkaitaan ja muodostaa vaaliliittoja. Yhdistyksen paikkaluku Akavan Erityisalojen hallituksessa
määräytyy pääsääntöisesti yhdistyksen tai
sen muodostaman vaaliliiton äänimäärien
mukaan.
Akavan Erityisalojen hallitus valitaan
liittokokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kymmenen jäsentä ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä.
Akavan Erityisalojen toiseksi suurimpana jäsenyhdistyksenä KUMULAlla on
liiton hallituksessa kaksi varsinaista ja kaksi
varajäsentä. Kaudella 2009-10 KUMULAa
hallituksessa edustavat Maarit Helén (varalla Tarja Vuorinne ) ja Reino Kivioja (varalla
Päivi Hytönen).
Hallitus valitsee keskuudestaan kolme
varapuheenjohtajaa. Vuosina 2009–10
jatkavat entiset: ensimmäinen varapuheenjohtaja on Akavan Erityisalojen suurimman jäsenyhdistyksen eli SPECIAn
puheenjohtaja Leena-Maija Talikka , toinen
KUMULAn puheenjohtaja Maarit Helén
ja kolmas Kääntäjien ammattijärjestön
puheenjohtaja Anita Tuohino . Helén on
varapuheenjohtajista ainoa, joka on myös
liiton jonkin neuvottelukunnan puheenjohtaja.
– Hallituksen varapuheenjohtajuus on
jäsenyhdistykselle tärkeää, sillä varapu-

heenjohtajat ovat myös Akavan Erityisalojen työvaliokunnassa, Helén muistuttaa.
Emoyhdistyksenä Akavan Erityisalat
hoitaa suuren liiton painoarvolla myös
kumulalaisten edunvalvonnan ja käytännön jäsenpalvelut.
– Siksi on oleellista, että olemme vaikuttamassa hallituksessa aktiivisesti siihen,
kuinka Akavan Erityisalat näitä toimintoja
hoitaa ja kehittää, varsinkin kun pääosa
jäsenen jäsenmaksusta menee Akavan
Erityisaloille ja työttömyyskassaan.
Vaikka hallituksen jäsenet on valittu
edustamaan jäsenyhdistyksiään, on heidän
tehtävänsä toimia ennen kaikkea Akavan
Erityisalojen hallituksena.
– On itsestään selvää, että tehtävämme
on, kuten missä tahansa hallituksessa, ajaa
sen etuja ja tuoda mukaan ainoastaan
tietämyksemme jäsenyhdistyksestä. Hallitustyöskentely ei toimi, jos jokainen ajaa
vain oman liittonsa asioita. Valitettavasti
kuitenkin aina joskus nousee itsekästä
oman edun tavoittelua eikä muisteta, että
olemme hoitamassa kokonaisuutta – yli 20
jäsenyhdistyksen yhteisiä asioita.
Kumulalaiset voivat kuitenkin luottaa
siihen, että heidän edustajansa vahtivat
asioita KUMULAn kannalta.
– Katsomme KUMULAn etua, mutta emme voi yksisilmäisesti ajaa oman
järjestömme asiaa. Toisaalta pitää olla
selvää, että tahdin Akavan Erityisaloissa
ja sen hallituksessa määräävät suurimmat
nettomaksajat, kuten KUMULA. Sen
vuoksi myös teemme jatkuvasti läheistä
yhteistyötä suurimman jäsenliiton SPECIAn kanssa.

Eila Ainali (vas.),
Marjut Pohjalainen
ja Tarja Vuorinne
edustivat KUMULAa
Akavan Erityisalojen
liittokokouksessa
marraskuussa 2007
Hämeenlinnassa.
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KUMULAn jäsenet kuuluvat KUMULAan.
Akavan Erityisaloissa ei ole henkilöjäseniä.
KUMULA on Akavan Erityisalojen jäsen.
Akavan Erityisalat on Akavan jäsenliitto.

TYÖVALIOKUNTA
Akavan Erityisalojen työvaliokunnan
muodostavat liiton puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja, joka on työvaliokunnan esittelijä ja sihteeri, sekä henkilökunnan
luottamusvaltuutettu liiton henkilöstöä koskevissa asioissa. Vuonna
2008 työvaliokunta kokoontui 13
kertaa.
– Koska työvaliokunnan jäsenet
ovat jo useamman kauden olleet
samat, on työskentely ja yhteistyö
toimivaa. Työvaliokunnassa on luottamukselliset suhteet, ja pystymme
ratkomaan vaikeitakin asioita hyvässä hengessä, Helén kiittelee.
Työvaliokunta on hallituksen
alainen pysyvä toimielin ja liiton
operatiivisen johdon tuki. Se valmistelee asiat hallitukselle, kehittää
ja valmistelee järjestö- ja talousasiat
sekä päättää nimeämistä ja edustuksista sekä henkilöstöasioista.
– Työvaliokunnassa käsitellään
erityyppisiä asioita kuin hallituksessa, joka päättää suurista linjoista. Niinpä työvaliokunnassa pääsee
lähemmäksi Akavan Erityisalojen
arjessa tehtävää työtä.
Työvaliokunnassakaan ei voi ajatella puhtaasti KUMULAn etua.
– Useat työvaliokunnan käsittelemät asiat ovat salassa pidettäviä,
joten siinä mielessä työvaliokunnan
jäsenyys ei tuo välitöntä hyötyä tai
tietoa KUMULAlle.

NEUVOTTELUKUNNAT
JA TOIMIKUNNAT
Akavan Erityisaloilla on kuusi
hallituksen alaista neuvottelu- ja
toimikuntaa: kunnan, valtion ja
yksityissektorin neuvottelukunnat
sekä ammatinharjoittajien, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja opiskelijatoimikunta.
Hallitus asettaa neuvottelukunnat
avukseen hoitamaan neuvottelu- ja
sopimustoimintaa sopimusalakohtaisesti ja nimeää niihin jäsenyhdistysten asettamista ehdokkaista 5–10
jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.

KUNNAN
NEUVOTTELUKUNTA
Yksi Akavan Erityisalojen hallituksen
alaisista pysyvistä toimielimistä on halYHTEISKUNNALLISEN
lituksen nimeämä kunnan neuvotteluVAIKUTTAMISEN TOIMIKUNTA
kunta. Sen jäseniä valittaessa otetaan
Toimikunnan tehtävinä on vastahuomioon jäsenyhdistyksen edustavuus
ta yhteiskunnallisen edunvalvonko. sopimusalalla. Koska KUMULA on
nan valmistelusta ja kehittämisesliiton suurin kunta-alan järjestö, on sillä
tä koulutuspolitiikan, elinkeinoneuvottelukunnan puheenjohtajuus.
politiikan ja työvoimapolitiikan
– Neuvottelukunnan jäsenet pyritään
aloilla. Lisäksi se pyrkii lisäämään
nimeämään niin, että he edustavat KVAkavan Erityisalojen edustamien
TESin eri hinnoittelukohtia. Yhteistyö
ammattialojen arvostusta.
on ongelmatonta, kun jokaisella oma
KUMULAa yhteiskunnalliasiantuntijuustonttinsa, jonka tuo yhsen vaikuttamisen toimikunnassa
teiseen koriin.
edustavat 2009–10 varsinaisina jä– Työehtosopimusneuvotteluissa on
seninä Eila Ainali ja järjestösihteeri
vaikutusta sillä, mikä on Akavan ErityisJussi Näri .
alojen edustavuus tietyllä sopimusalalla.
Tänä vuonna toimikunnan
Kirjastonhoitajista selkeä enemmistö
tehtäviin kuuluu liiton kansainkuuluu KUMULAan ja siksi Akavan
välisten yhteyksien selvittäminen,
Erityisaloja kuullaan neuvotteluissa alaa
elinkeino- ja kulttuuripoliittinen
koskevissa kysymyksissä. Vastaavasti
työ sekä tuleviin europarlamenton ammattialoja, joiden työntekijöistä
tivaaleihin liittyvä suhdetoiminta.
enemmistö kuuluukin johonkin muuToimikunta vastaa myös liiton
hun liittoon, ja tällöin tuon liiton sakoulutuspoliittisesta ohjelmasta
noilla on meitä enemmän painoarvoa
ja seuraa aktiivisesti koulutusponeuvotteluissa.
litiikkaa.
Liiton hallitus luo suuret linjat, mutta
neuvottelukunnat vastaavat edunvalvonnasta, hoitavat sen käytännön työn.
– Siksi työskentely neuvottelukunnisOPISKELIJAsa on erittäin merkittävää, Helén sanoo.
TOIMIKUNTA
Neuvottelukunta valitsee keskuuOpiskelijatoimikunta vastaa liidestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri
ton ja sen jäsenyhdistysten välisen
ja esittelijä on kuntasektorin asiamies
yhteistyön koordinoinnista ja keJaakko Korpisaari. Hänen kauttaan kulhittämisestä opiskelijatoiminnan
kee kaikki tarpeellinen tieto JUKOon ja
ja -rekrytoinnin osalta.
neuvottelijoille. Asiamies toimii neuvotKUMULAa opiskelijatoimitelukunnan ohjeiden mukaan.
kunnassa edustavat 2009–10 varTämän kevään tärkein tehtävä kunsinaisina jäseninä Jarno Moisala ja
nan neuvottelukunnassa on ensi syksyn
Terhi Tikkanen , varajäseninä Juho
neuvottelutavoitteiden määrittäminen
Järvenpää ja Ville Lavikainen .
ja asettaminen.
– Käymme läpi, mitä tekstimuutoksia
on tarpeen saada KVTESiin ja määriLisätietoja:
tämme palkkatasotavoitteet. Etsimme
www.akavaneritysalat.fi
suurempia yhteisiä linjoja, joiden esiinsaaminen neuvotteluissa
on helpompaa. Lisäksi
suunnittelemme ja kehitKUNNAN NEUVOTTELUKUNTA 2009–10
tämme erilaisia tilastoselPuheenjohtaja Maarit Helén, KUMULA
vityksiä, joilla pystymJäsenet (suluissa varajäsen)
me faktojen avulla pePäivi Hytönen, KUMULA (Leena Ritala, KUMULA)
rustelemaan korotus- ja
Lasse Särkimäki, KUMULA (Silja Laakso-Kangas, KUMULA)
muutosesitykset neuvotPekka Rautiainen, KUMULA (Päivi Karppinen, KUMULA)
teluissa. Konkreettisen
Tarja Vuorinne, KUMULA (Eija Leivo, KUMULA)
työn niihin tekee liiton
Reija Ala-Peijari, KUMULA (Jukka Vaattovaara, KUMULA)
toimisto tai ne ostetaan
Minna Tuominen, MAL (Ulla Mättö, MAL)
ulkopuoliselta tilastonMirja-Liisa Jussila, HN (Tapio Bragge, AAY)
tuottajalta, mutta neuVirpi Aralinna, TOI (Taina Kulmala, TOI)
vottelukunta määrittää
Päivä Savola, TOI (Irmeli Wasen, TOI)
näkökulmat.
Petteri Piirainen, Nuoli (Kirsi Karvinen, Nuoli)
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Kumina esittelee tällä palstalla
KUMULAn uusia jäseniä ja kysyy,
miksi liitto houkutteli. Samalla
pääsemme tutustumaan kumulalaisten ammattien vaativaan ja
laajaan kirjoon.

Pörssiuutiset:
Rämsämäen kunta KUMEX+1,34%

Hannu Karstunen

tarpeettomana, kun Rämsämäki
International Ltd:n senioriasiakkaiden Afternoon Club -tapaamiset siirretään internetiin.
Sosiaalinen media ja Facebook
nimittäin syrjäyttävät henkilökohtaiset kontaktit.
Paikallisdemokratiasta ei tietenkään luovuta. Sitä toteutetaan
reaaliajassa ja realitynä. Vanhalle
kunnantalolle viritetään kameroita, ja valtuusto teljetään tiloihin kuukaudeksi. Kuntalaiset
– siis asiakkaat – voivat tv:n välityksellä seurata valtuutettujen
edesottamuksia ja äänestää sunnuntai-iltaisin, kenet pudotetaan
joukosta. Voittajasta kruunataan
valtuuston puheenjohtaja, ja kas,
demokratia on toteutunut.
Aiemmin oli suoraviivaisempaa ja yksinkertaisempaa.
Kunnanjohtajalla oli työhuone
kunnantalon käytävän päässä.
Sen vierestä saivat muut työhuoneensa virkaikäjärjestyksessä ulko-oven suuntaan. Kouluruoka
tehtiin kouluissa, eikä kalapuikkojen jakamiseen tarvittu poliisin
virka-apua. Hallinnon avoimuus
toteutui kunnantalon ilmoitustaululla, eikä siihen tarvittu mainostoimistojen kampanjoita. Rakennuskannasta huolehti paikallinen grynderi, ja arkkitehtuuri
haettiin DDR:stä.
Onneksi meillä on edelleen
Itä-Pasila, jonka virastotalot henkivät klassista weberiläistä byrokratiaa sellaisena, miksi hallinto
alun perin tarkoitettiin. Sumuisena aamuna raitiovaunu 7B:n
kolisuttaessa kiskoja Pasilan aseman edessä ja katseen kääntyessä
betonikanjonin pohjalta kohti
taivasta virastotalojen ylimpiin
kerroksiin, voi kansalainen tuntea
rinnassaan jotakin suurta. Tunne on turvallisuus, jonka hintaa
kansainväliset markkinat eivät
määritä.

TUIJA HEIKKILÄ

Hannu Karstusen arkisto

isolla vasaralla. Viime aikoina
on väläytelty terveystoimen liikelaitostamista. Miksei saman
tien liikelaitosteta ja yksityistetä
kokonaisia kuntia eikä vain niiden toimintoja?
Jos kerran valtionjohtoa myöten on käytetty nimitystä Oy
Suomi Ab, niin miksei voitaisi
puhua vaikkapa Rämsämäki International Ltd:stä? Kun kerran
siirrytään tilaaja–tuottaja-malleihin, kilpailutetaan palveluja,
tehdään liiketoimintastrategioita
ja ulkoistetaan sitä ja tätä, niin
tehdään homma loppuun asti
eikä pelata napeilla.
Moderni kunnanjohtaja on
toimitusjohtaja, jonka tehtäviin
kuuluu kunnan vetovoima- ja
elämysteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Talousosastolla toimii controllereiden lisäksi
joukko analyytikkoja arviomassa
peruskoulutuksen ja vanhushuollon markkina-arvoa. Rämsämäen
lakkautettuun postiin perustetaan Raemsaemaki InnoTech,
johon elinkeinoasiamies uudelleensijoitetaan.
Naapuripitäjän ammattikorkeakoulun etäyksiköstä houkutellaan tietotekniikan tutkimusta vanhaan lajitteluhuoneeseen.
Näin saadaan Kalevalan Sampo,
joka konsultin lupausten mukaan
tuottaa pikapuoliin osaamispääomaa, innovaatioita ja dynaamisuutta. Tämä puolestaan poikii
ulkomaisia investointeja, titeä,
nanoa ja bioa. Rajana on kuulemma vain taivas.
Rämsänperälle asti vedetty
huippunopea valokaapeli palvelee jokaista kyläläistä, sillä EUrahoituksen edellytyksenä on,
että E-Rämsämäki -hankkeesta
koituu hyötyä kaikille kuntalaisille. Vanha-Jalmarikin voi ladata
YouTubesta Idolseja odotellessaan kolmen päivän päästä saapuvaa kauppa-autoa. Vanhainkodin kerhotoiminta lakkautetaan

HAASTATTELU

Kuntien tehtäviä muokataan

Tervetuloa
KUMULAan

Kuka ja mistä olet? Mitä teet työksesi?
Millainen koulutus sinulla on?

Olen Hannu Karstunen. Työskentelen Ylivieskan sivistystoimen talous- ja hallintopäällikkönä.
Tässä työssä olen ollut lokakuun alusta 2007.
Sitä ennen olin lähes kuusi vuotta Ylivieskan
kaupungin liikuntatoimenjohtajana. Koulutukseltani olen HuK ja sosionomi – minulla on
nuorisotyön tutkinto Tampereen yliopistosta.
Miksi liityit KUMULAan?

No näinä kuntatalouden ankeina aikoina ei
koskaan voi olla varma, milloin työsuhdetta
ollaan vaikkapa päättämässä!
Mitkä ovat mielestäsi uuden liittosi parhaat
houkuttimet?

Jospa sieltä saisi edes hitusen tukea työsuhdeasioissa, jos tarve vaatii. Aiemmat kokemukseni
toisesta liitosta tosin kertovat, ettei työnantajan
mielivallalle kukaan mitään mahda - ainakaan
yksityissektorilla.
Mitä toivot ja odotat uudelta liitoltasi?

TOIMISTON
T U R VA L L I S U U S VA S T A AVA

Ks. edellinen!
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KUNTIEN ASIANTUNTIJAT – KUMULA RY
VALTUUSTON KOKOUKSET 2009
KUMULAn valtuuston kokoukset
pidetään 25.–26.4. ja 28.11.2009.
HALLITUKSEN KOKOUKSET 2009
KUMULAn hallitus kokoontuu 6.2.,
13.3., 5.6., 23.10. ja 12.12.2009.
Elo-syyskuussa pidetään hallituksen
kehittämisseminaari.

OPISKELIJAJÄSENILLE
KUMULA AMK-MESSUILLA
Pääkaupunkiseudun AMK-opiskelijat
saivat 21.1.2009 tietoa KUMULAsta ja
työelämästä AMK Ura- ja rekrymessuilla
Helsingin Messukeskuksessa.
OPISKELIJAINFOT
KUMULAn kevään opiskelijatilaisuuksien
aiheita ovat työelämän ABC, tulevaisuuden
työmarkkinat kuntasektorilla ja harjoittelun
perusasiat. Opiskelijainfot pidetään 3.2.
Vaasassa, 17.2. Tampereella ja 17.3. Oulussa
sekä 23.3.2009 Rovaniemellä yliopiston
hallintotieteiden opiskelijoille. Mukana
em. tilaisuuksien yhteistyössä on Akavan
Erityisalat. Kirjastoalan AMK-opiskelijoiden
KUMULA-info pidetään 4.4.2009 Turussa.
AINEJÄRJESTÖJEN PUHEENJOHTAJAPÄIVÄT
Yhteistyöainejärjestöjen puheenjohtajat
kokoontuvat kehittämään opiskelijayhteistyötä 27.2.2009 Helsinkiin.

AKAVAN ERITYISALAT RY
KUMULAN MAARIT HELÉN JATKAA
VARAPUHEENJOHTAJANA
Akavan Erityisalojen hallitus valitsi KUMULAn
puheenjohtaja Maarit Helénin jatkamaan
Akavan Erityisalojen toisena varapuheen-

johtajana sekä kunnan neuvottelukunnan
puheenjohtajana kaksivuotiskautena
2009–10.
LIITTOKOKOUS
Akavan Erityisalojen liittokokous on
18.4.2009.
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Akavan Erityisalojen hallitus kokoontuu
19.3., 28.5. ja 11.12.2009. Akavan Erityisalojen kehittämispäivä on 6.6.2009.
JÄRJESTÖTOIMINNAN ASSISTENTTI VAIHTUI
Uutena järjestötoiminnan ma. assistenttina on aloittanut yrityshallinnon tradenomi
Emmi Salminen. Hänen toimenkuvaansa
kuuluvat mm. aluetoiminnan- ja koulutussihteerin tehtävät sekä ruotsin- ja englanninkielinen jäsenpalvelu.
ALUETAPAAMISIA
Uudenmaan alueen jäsenille vierailut 25.2.
Säteilyturvakeskukseen, 23.3. Eduskuntaan
ja 15.4.2009 Pokrovan luostariin Kirkkonummelle.
Alueryhmäseminaari 13.–15.3.2009.
Aluekiertue 24.3. Kajaanissa, 25.3.
Lappeenrannassa, 26.3. Joensuussa, 31.3.
Seinäjoella, 1.4. Kuopiossa, 2.4. Kotkassa,
21.4. Vaasassa, 22.4. Mikkelissä, 28.4.
Rovaniemellä ja 29.4.2009 Vantaalla.

TULEVAA KOULUTUSTA
Tulevista koulutustilaisuuksista ja ilmoittautumisesta niihin on tieto Akavan
Erityisalojen internetsivuilla
www.akavanerityisalat.fi jäsenkoulutus.
Muistathan, että KUMULA maksaa
yhden TJS-Koulutuskeskuksen järjestämän koulutuksen jäsen / vuosi. Valtuusto
päätti syyskokouksessaan, että vuonna
2009 liitto maksaa myös jäsenen matka-

Liittovaltuuston varsinaisille ja varajäsenille

Liittovaltuuston kevätkokous 2009
KUTSU

Kuntien asiantuntijat - KUMULA ry:n liittovaltuuston kevätkokoukseen
ja seminaariin 25.-26. huhtikuuta 2009. Tarkempaa tietoa liittovaltuuston
kevätkokouksesta myöhemmin.
Esityksiä liittovaltuustolle voi tehdä hallitus ja aloitteita liiton jäsenet.
Aloitteet on toimitettava kirjallisesti liiton hallitukselle viimeistään
40 päivää ennen kokousta eli viimeistään 17. maaliskuuta 2009.
Aloitteesta on hallituksen annettava liittovaltuustolle lausuntonsa.
Valtuuston syyskokous pidetään 28.marraskuuta 2009.
Kuntien asiantuntijat – KUMULA RY
Hallitus
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kulut koulutustilaisuuteen halvimman
julkisen kulkuneuvon taksojen mukaan.
Lisätietoja TJS:n koulutuksista on osoitteessa www.tjs-opintokeskus.fi.

AKAVAN ERITYISALOJEN
KEVÄÄN 2009 KOULUTUSTA
Tie työhön – onnistunut työnhaku
19.2. Tampere, 11.3. Helsinki,
21.4. Kuopio
Iloa ja varmuutta esiintymiseen
21.2. Oulu, 21.3. Tampere,
25.4. Jyväskylä
Miten neuvottelen palkkani
3.3. Helsinki, 19.3. Turku, 12.5. Tampere
Minustako haluttu brändi – kuinka myyn
oman osaamiseni työmarkkinoille
14.3. Helsinki
Työsuhde päättyi – laittomasti vai
laillisesti 24.3. Helsinki, 31.3. Lahti,
2.4. Kouvola
Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen 4.4. Oulu

KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUS
Liittojen yhteistyönä järjestämä kuntasektorin koulutus Helsingissä 11.–12.3.,
20.–21.4., 14.–15.9., 8.–9.10. ja 12.–
13.11.2009.
JUKO ry:n kuntasektorin luottamusmieskurssi Helsingissä 18.–19.3.,
27.–28.8., 23.–24.9.2009.

KUMULAn jäseneksi voi liittyä osoitteen
www.akavanerityisalat.fi/lomakkeet/kunta.php
lomakkeella. Sivustossa on lomakkeet myös
jäsenmaksuvaltakirjaan ja jäsentietojen
muutoksiin. Muutoksista voi ilmoittaa myös
www.akavanerityisalat.fi-sivuston sähköisessä
jäsenrekisterin päivityksessä.
Kuntien asiantuntijat - Kommunala
specialister - KUMULA ry
Maistraatinportti 4 A, 6. krs., 00240 Helsinki
puh. 0201 235 385
kumula@kumula.fi, www.kumula.fi
Akavan Erityisalat ry
Maistraatinportti 4 A, 6. krs., 00240 Helsinki
puh. 0201 235 340, faksi (09) 147 242
jäsensihteereiden palvelunumero 0201 235 370
sähköinen asiointi osoitteessa
www.akavanerityisalat.fi
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
(käyntiosoite Kellosilta 5 C, 6. krs, Itä-Pasila)
puh. (09) 7206 4343
(puhelinaika ma–to klo 12–15),
faksi (09) 272 1212
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
sähköinen asiointi eErko osoitteessa
www.erko.fi

Kuinka KUMULAN strategia näkyy jäsenelle?
Tällä palstalla avataan syksyllä 2008 hyväksytyn strategian
painopisteitä kertomalla, miten KUMULAn toimintaa tullaan
kehittämään ja miten se näkyy jäsenten arjessa.

KUMULAn
toiminta-ajatus:

KUMULAn tavoitetila
vuonna 2012:

Olemme akavalainen
kunta-alan asiantuntijoiden ja johtotehtävissä toimivien
ammattijärjestö,
joka huolehtii
jäsentensä edunvalvonnasta ja
hyvinvoinnista.

Olemme akavalainen
asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivien
vahva ja suuntaa
näyttävä ammattijärjestö. Tuemme
jäsentemme työtä
hyvinvoinnin ja
korkealaatuisten
palvelujen tuottamiseksi
kuntalaisille.

Jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
Vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa todetaan, että jäsenten
vaikutusmahdollisuuksia liiton toimintaan lisätään toteuttamalla
tarvittaessa sähköisiä kyselyitä. Jäseniä aktivoidaan käyttämään
säännöissä olevaa mahdollisuuttaan aloitteiden tekemiseen, ja
uudesta valtuustosta ja hallituksesta kehitetään toimiva yhteistyöverkosto jäseniin päin.
Mitä tämä tarkoittaa oikeasti?
Kädessäsi oleva Kuminan numero on yksi väline tämän tavoitteen
saavuttamiseksi. Tästä jokainen jäsen löytää kaikkien KUMULAn
toiminnassa aktiivisesti mukana olevien yhteystiedot ja lyhyet
henkilöesittelyt. Lehti on koottu käsikirjaksi juuri siksi, että
jäsenten olisi entistäkin helpompi ottaa yhteyttä niin valtuutettuihin kuin hallituksen jäseniin. Näitä jäsenten yhteydenottoja
todella toivotaan ja odotetaan, samoin kuin jäsenten näkemyksiä,
ehdotuksia ja kannanottoja, jotta KUMULA kehittyisi yhä paremmaksi edunvalvojaksi.
KUMULAlla tulee olla koottuna tietoa ja faktaa jäsentemme
työelämän arjesta, jotta pystymme perustellusti esittämään eri
tahoilla tavoitteitamme jäsentemme edunvalvonnan kehittämiseksi. Yksi keino tällaisten tausta- ja tilastotietojen saamiseksi ovat
sähköiset kyselyt, joita tulemme tarvittaessa tekemään.
Maarit Helén

Årets första nummer av Kumina är annorlunda. Numret är
ämnat att fungera som uppslagsverk, för vi försöker berätta allt
väsentligt om KUMULA, dess fullmäktige, styrelse och byrå, samt
om KUMULA som en del av Akavas Specialorganisationer och
Akava. På tidskriftens sidor kan du också bekanta dig med dina
representanter i ord och bild. Kumina ställde alla KUMULAs
medlemmar av styrelsen samt förbundsfullmäktige såväl allvarliga
som flertydiga frågor. Läs vad svaren avslöjar och spara numret för
eventuella framtida behov av kontakter!

KUMULA hör som medlemsorganisation tillsammans med
22 andra förbund till Akavas Specialorganisationer rf. Genom
förbundet handhas kumulamedlemmarnas intressebevakning
samt de viktigaste medlemstjänsterna. KUMULAs
representanter handhar sina medlemsärenden inom organen
för Akavas Specialorganisationer: förbundsmötet, styrelsen
och arbetsutskottet samt inom olika utskott och delegationer,
bland vilka den viktigaste för KUMULAs medlemmar är den
kommunala delegationen.

Kommunala specialister – KUMULA rf är ett år 1995 grundat
fackförbund för kommunsektorn inom Akava. Dit hör ca. 3 000
ledande tjänstemän och specialister inom den kommunala sektorn
samt studeranden inom dessa områden.

Genom Akavas Specialorganisationer rf. hör KUMULA
till centralförbundet Akava. Sålunda har KUMULA tyngden
av över en halv miljon akavamedlemmar bakom sig. Akava
handhar sina medlemsförbunds intressebevakning angående
löner och arbetsavtal inom den offentliga sektorn via
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade
FOSU (JUKO). FOSU bevakar och förhandlar om över 200
000 löntagares intressen, också alltså KUMULAs medlemmars.
På arbetsplatserna står FOSUs förtroendemän som stöd för
KUMULAs medlemmar.

KUMULAs högsta beslutsfattande organ, medlemmarnas
röst inom förbundet, är förbundsfullmäktige som samlas
minst två gånger per år. Där drar man upp riktlinjerna
för förbundsveksamheten. Fullmäktige som valdes genom
medlemsomröstning för åren 2009–12 har 22 ledamöter samt
personliga suppleanter.
Fullmäktige å sin sida väljer till KUMULAs styrelse för två år:
åtta egentliga ledamöter samt deras personliga suppleanter och en
styrelseordförande.
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pysähdy hetkeksi
e t e l ä - a f r i k k a a n.

Klassikkoviini Kumala Etelä-Afrikan Pöytävuoren juurelta. Yksin, kaksin tai kolmin.
Nosta jalat pöydälle ja nauti. www.kumala.ﬁ
Servaali - International Premium Beverages

