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Hyvä alkavaa vuotta 2013!
Kumina
urinko paistaa, pitkästä aikaa.
Tutustun juuri uuteen selvitykseen kuntien tehtävistä. Raportin viimeisin luku on noin 530.
Kuntien lakisääteisiä tehtäviä
on siis ainakin tämä määrä. Kymmenen eri
ministeriön toimialalta, 138 laista ja asetuksesta. Huikaisevaa. Näitä me hallinnoimme,
nämä me osaamme. Samat tehtävät tehdään, samat palvelut hoidetaan kuntalaisille, kunnan koosta riippumatta.
Meitä kumulalaisia yhdistää kuntatyönantajuus. Monet meistä toimivat kunnan
hallinnossa asiantuntija- ja johtotehtävissä,
valmistelemassa asioita päätöksentekoon,
varmistaen niiden oikeellisuuden. Monet
meistä toimivat läheisimmin asiakkaiden
kanssa, suorassa palvelukohtaamisessa. Yhtä
kaikki, toimimme kuntalaisten hyväksi. Ja
siinä toimimme paljon vartijana, poliittisen
tahdon muodostuksesta sen käytännön toiminnaksi muuttamiseen.
Vasta puheenjohtajuuteen ryhtymässä
mietin tehtävääni, tämän järjestömme tilaa
ja paikkaa työmarkkinatoimijoiden kentässä, sekä tulevaa yhteistä työskentelyämme.
Toivon koko jäsenistöllemme mahdollisuuksia ja tahtoa entisestäänkin aktivoitua
yhteisesti kehittämään järjestöämme, arvioimaan toimintatapoja ja osallistumaan toimijoina. Hallitukselle ja valtuustolle tahdon
innostunutta ja kehittävää henkeä. Hyvä generoi hyvää.
Työmarkkinoiden pelikentällä kuuluu
tulla kuulluksi ja nähdyksi, noteeratuksi. Keskustelua työelämäkysymyksistä, työmarkkinoista, edunvalvonnasta, talousasioista ja talouspolitiikasta tulee voida, kyetä
ja osata käydä niin valtakunnallisissa asioissa kuin paikallisen päätöksenteon tiimoilla.
Edunvalvonta on kirjaimellisesti jäsenistön
etujen turvaamista.
Etujen turvaamista millä aika välillä?
Ammattijärjestö toimii tässä päivässä, huomisenkin trendit tuntien. Työhyvinvoinnin suuri selittäjä on työntekijän kokemus
merkityksellisyydestä, monen tutkimuksen
mukaan. Kuntatyössä lähes kaikki kokevat
oman työnsä merkitykselliseksi, on merkityksellistä saada olla mukana edistämäs-

A

sä ihmisten hyvää, sekä hyvän hallinnon
että hyvien palvelujen kautta. Edunvalvontaan kuuluu oman tehtäväkentän tuntemus,
omia palvelussuhteen ehtoja säätelevä sopimustilanne, käsitys menneisyydestä; miten
tähän on tultu muun muassa palkkauksen,
palkitsemisen ja työolojen kehittämisessä.
Ryhdymme kehittämään uusien tapojen käyttöönottoa keskustelun mahdollistamiseksi, ensisijaisesti nyt järjestön sisällä.
Toivoisin myös kannanottoja julkiseen keskusteluun, pelottomasti vaan. Tietämystä ja
osaamista meillä kyllä on. Sosiaalisen median keinot pyritään käyttämään yhteiseksi hyväksi, kehitetään sähköisiä kokouskäytäntöjä ja pyritään mahdollistamaan ja aktivoimaan yhteisen mielipiteen kehittymistä ja kirkastamista eri tavoin.
Ollaan ylpeitä osaavasta Kumulasta, annetaan osaamisemme kaikkien hyväksi. Tapaamisiin; kasvokkain, verkossa, netissä, somessa.
Ja nyt pohtimaan kuntarakennelakiluonnosta…
Aurinkoista päivää Sinulle!
Päivi Hytönen
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Maarit Helén

Kuminan osittain uudistunut toimituskunta kokoontui tammikuussa suunnittelemaan lehden tämänvuotisia numeroita. Vasemmalta uusi päätoimittaja Päivi Hytönen, Tarja Vuorinne, Saara Paavola, toimittaja Tuija Heikkilä, Ulla Pötsönen, Mika Vertainen ja
Jussi Näri. Tämän vuoden myöhemmissä numeroissa näkyy lehden
maltillista uusiutumista. Eikä hätää: tabloidiksi Kumina ei muutu.

Saara Paavola sijaistaa
Kumulan järjestösihteeriä

S

aara Paavola, 29, aloitti tammikuun puolivälissä työnsä

Kumulan järjestösihteerin äitiysloman sijaisena. Hän opiskelee Tampereen yliopistossa Kunta- ja aluejohtamista.
– Koulutukseltani olen hallintotieteiden kandidaatti ja
pian maisteri, hän lupaa.
Saara harrastaa ruuanlaittoa poikaystävänsä kanssa ja
käy astangajoogaamassa aina kun joogasalille ehtii. Hän on kotoisin Nokialta ja asuu Tampereella. Sijaisuuden ajan hän kulkee junalla päivittäin Tampereelta Helsinkiin ja takaisin.
– Aamuisin junassa otan torkut tai suunnittelen Hämeenlinnasta pendelöivän toiminnanjohtajamme kanssa tulevaa päivää. Paluumatkalla
on hyvä hetki levähtää ja lukea hetki kirjaa.
Junassa on tunnelmaa!
Ennen Kumula-pestiään Saara on työskennellyt Tampereen kaupungilla.
– Työn ohessa olen ollut mukana monenlaisessa järjestötoiminnassa, kuten
Eurooppalaisen Suomen Tampereen aluejärjestössä, Eurooppanuorissa ja ainejärjestössäni Hallat ry:ssä.
Saara aloitti uuden työnsä innokkain
mielin.
– On mukava aloittaa uutta ja päästä
tutustumaan uusiin ihmisiin. Ay-toiminta ei ole minulle entuudestaan
kovin kaan tuttua, joten odotan
työltäni haasteita ja paljon uusia
kokemuksia. Ensimmäisenä alan
suunnitella Kumulalle uutta esitettä. ● TH

In memoriam

Edvard Jouni Isto Rasimus
9.9.1962–14.11.2012
Kumulan pitkäaikainen vaikuttaja Edvard Rasimus on kuollut. Hän muutti
etunimensä Jounista Edvardiksi alkusyksystä viettämiensä 50-vuotispäiviensä jälkeen.
Edvard Rasimus oli Kumulan valtuuston ja hallituksen jäsen, ja hän edusti järjestöämme Akavan Erityisalojen Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnassa. Ennen kaikkea Edvard oli kiinnostunut
ja innostunut alueellisesta toiminnasta, ja
niinpä hän oli aktiivinen toimija sekä Akavan aluetoimikunnassa että Akavan Erityisalojen alueryhmässä.
Ympäristötarkastajana Edvard teki yli
20 vuoden työuran Hyvinkään kaupungin palveluksessa. Hänen harrastuksiaan
olivat ay-toiminnan lisäksi suomalainen,
erityisesti riihimäkeläinen lasi ja lasinvalmistus, sekä valokuvaus. Edvard osallistui
aktiivisesti myös politiikkaan: hän oli sekä
Riihimäen kaupunginvaltuuston että kirkkovaltuuston jäsen.
Itse tapasin Edvardin ensimmäistä kertaa vuonna 2000 Kumulan jäsenmatkalla
Latviaan. Tuon matkan jälkeen hän osallistui aktiivisesti kaikkeen toimintaamme.
Oheinen kuva Edvardista ei varmasti ole
paras mahdollinen, mutta se on otettu juuri tuolla Latvian matkalla. Minusta
kuva kuvastaa hyvin Edvardin persoonaa:
hän oli aina oman tiensä kulkija ja kiinnitti huomionsa asioihin, joita me muut
emme ehkä nähneet tai huomanneet. Sydämelleen ottamiaan asioita hän jaksoi
sinnikkäästi ajaa kaikissa luottamustoimissaan.
Kumula jää Edvardissa kaipaamaan aktiivista osallistujaa ja keskustelun herättäjää. Hänen poismenonsa myötä Kumula
menetti ”unilukkarin”. ●
Maarit Helén

Kumulan hallituksen
puheenjohtaja 2001–2012
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Kumulan

VALTUUSTO
2013–2016
Haastattelut Tuija Heikkilä

Liittovaltuusto on Kumulan
ylin päättävä elin. Nelivuotiskaudelle valitun liiton
uuden valtuuston jäsenet
esittäytyvät jäsenille kuvin
ja sanoin, äänimääräjärjestyksessä, varsinainen jäsen
ja varajäsen pareittain.
= hallituksessa
= hallituksen varajäsen
= valtuutettu • förbundsfullmäktig
= varavaltuutettu • suppleant
= varavaltuutetusta valtuutetuksi
2013–2014

Kuvat Valtuutettujen arkistot

Maarit Helén
1. 56-vuotias tamperelainen.

2. YTM, kokoelmapäällikkö Tampereen kaupunginkirjastossa.
3. Puh. 040 749 2299 ja sähköpostilla
maarit.helen(at)gmail.com ja aina voi
tarttua tavatessamme hihasta.
4. Vasta nyt pyrin ja pääsin ensimmäistä
kertaa valtuustoon, mutta tätä ennen olen
ollut mukana Kumulan toiminnassa ja
sen edustajana liiton koko historian, vuodesta 1995 alkaen: hallituksessa varajäsenenä ja jäsenenä sekä puheenjohtajana
2001-2012, AE:n hallituksessa vuodesta 1999 ja varapuheenjohtajana vuodesta
2001 sekä Kunnan neuvottelukunnassa
viimeksi puheenjohtajana 2004-2012.
5. Haluan Kumulasta yhä näkyvämmän
ja vaikuttavamman ammattijärjestön, joka
jämäkästi hoitaa jäsentensä edunvalvontaa.
6. Toivon rauhaa, rakkautta ja hyvinvointia kaikille.
7. Humaanibyrokraattikultturellihumoristi.

Riitta Tranberg
1. 41-vuotias kirjaston-

Kysymykset

johtaja Limingasta.

1 ] Kuka olet? • Vem är du?
2 ] Mikä on koulutuksesi?

3]
4]

5]
6]

7]

4

Mitä teet työksesi ja missä? •
Vad är din utbildning och yrke,
var arbetar du?
Mistä Kumulan jäsenet saavat
sinut kiinni? • Hur får Kumulas
medlemmar tag på dig?
Missä luottamustehtävissä olet
ja olet tätä ennen ollut Kumulassa? • Vilka uppgifter har du
eller har du haft i Kumula?
Miten haluat kehittää Kumulaa? • Hur vill du utveckla
Kumula?
Mitä toivot, odotat tai pelkäät
vuodelta 2013? • Vad önskar,
väntar eller är rädd du för åren
2013?
Kuvaile itseäsi yhdellä sanalla!
• Beskriva dig med ett ord!
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2. FM. Työskentelen
kirjastojohtajana Rantsilan kirjastossa.
3. Sähköpostilla riitta.tranberg(at)luukku.com
4. Olen valtuuston varajäsen, viime
kaudella valtuuston varsinainen jäsen.
5. Haluan että Kumula kuuntelisi jäsenien
toiveita entistä herkemmällä korvalla.
6. Pelkään että kuntapalveluja ajetaan
alas entistä kiivaammalla tahdilla.
7. Kirjastotäti.

Tarja Vuorinne
1. 52 v, Helsinki.
2. Olen ammatiltani kirjastonhoitaja ja työskentelen nyt Helsingin kaupunginkirjastossa Pukinmäen
ja Tapanilan kirjastojen johtajana.

3. Puh. 044 2700 017 ja sähköpostilla
t.vuorinne(at)suomi24.fi
4. Olen hallituksen varajäsen ja AE:n
Kunnan neuvottelukunnan jäsen. Aiemmin olen toiminut varsinaisena jäsenenä
hallituksessa ja sitä ennen valtuustossa.
5. Toivon, että voimme vahvistaa yhtenäisyyttä, ymmärrystä ja solidaarisuutta Kumulan eri ammattiryhmien välillä
sekä aktivoida jäseniämme vuoropuheluun valtuuston ja hallituksen kanssa.
6. Odotan lisääntyvää valoa ja innoittavia kohtaamisia.
7. Piilipuu.
Antti Peltonen
1. 36 v. Asun Akaan
Viialassa.

2. FL yleisestä historiasta. Työskentelen Valkeakosken kaupungilla kirjastotoimenjohtajana.
3. Sähköpostilla antti.peltonen(at)valkeakoski.fi
4. En ole aiemmin ollut Kumulan luottamustehtävissä.
5. Koska en ole aiemmin toiminut Kumulan luottamustehtävissä, en osaa näin
kylmiltään osoittaa mitään erityistä kehittämiskohdetta sen toiminnassa. Jäsenenä olen ollut toimintaan tyytyväinen.
Www-sivujen mukaan Kumula on aktiivinen toimija Akavassa. Näin pitää ehdottomasti olla jatkossakin.
6. Kun kerran mayojen kalenterien väärintulkitsijatkin veikkasivat pieleen, niin
ei kai tässä ole enää mitään pelättävää.
7. Optimistinen.

Raija Seppänen
1. 61 v, Oulu.
2. Viimeisinä työvuosina
tutustun pätkätöihin eli
tämän vuoden työskentelen aluekirjastopäällikkönä Oulun kaupunginkirjaston Pohjoisella alueella, työpaikkana sama kuin ennen kuntaliitosta
eli Haukiputaan kirjasto.
3. Puh. 040 519 0731 tai sähköpostilla
raija.seppanen(at)ouka.fi
4. Varavaltuutettuna viime vuosituhan-

nella, valtuutettuna viime kauden ja hallituksen jäsenenä.
5. Että muistaisimme sen perustehtävämme eli Kumulan jäsenkunnan etujen
ajamiseen vaikuttamisen.
6. Työssä toivon ja odotan uuden organisaation läpiviemisen onnistumista.
7. Tiedonhaluinen.

pirita.rautavuo(at)lahti.fi
4. Olen varavaltuutettu, kuten viime
valtuustokaudellakin.
5. Haluan kehittää Kumulan toimintaa
entistä näkyvämmäksi sen jäsenille.
6. Odotan kesää ja lämpöä sekä uusia
haasteita töiden parissa.
7. Liikkuva.

Susanna
Lampola-Autio
1. 45-vuotias tamperelainen.

2. YTM, toimin suunnittelijana Tampereen kaupunginkirjastossa.
3. Puh. 040 722 8970 ja sähköpostilla
susanna.lampola-autio(at)tampere.fi
4. Varavaltuutettu alkaneella ja edellisellä kaudella, mutta Raija Seppäsen siirtyessä
valtuutetusta hallituksen jäseneksi, nousen
valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.
5. Haluaisin edistää Kumulan näkyvyyttä jäsenistölle.
6. Odotan innolla uuden valtuustokauden tuomia haasteita. Ja kevättä!
7. Harkitseva.

Sanna Savolainen
1. 32 v. Asun tällä hetkellä Oulussa.

2. FM, tradenomi. Työskentelen Oulun seudun
ammattikorkeakoulussa informaatikkona, joskin tällä hetkellä
olen äitiysvapaalla.
3. Sähköpostilla sanna.savolainen(at)
oamk.fi
4. En ole aikaisemmin ollut Kumulan
luottamustehtävissä.
5. Valtuustotyö Kumulassa on minulle
uutta. On huomattavissa, että paljon on
jo tehty edellisen valtuuston aikana, tästä
on hyvä jatkaa eteenpäin asioiden edistämistä. Toivoisin kuitenkin tuovani joukkoon ainakin pohjoista ulottuvuutta, että
Kumulan toiminnassa muistettaisiin toiminta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella niin opiskelijatyössä kuin edunvalvonnassa.
6. Vuosi tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen: tyttö syntyi vuoden vaihteessa, ja lapsen kanssa riittää varmasti tekemistä. Toivottavasti myös töiden ja harrastusten parissa tulee vastaan kaikkea
mielenkiintoista!
7. Tomera.

Pirita Rautavuo
1. 30-vuotias kirjastonhoitaja Lahdesta.

2. FM. Työskentelen
Lahden kaupunginkirjastossa, Jalkarannan lähikirjaston vastaavana kirjastonhoitajana.
3. Puh. 044 416 3233 ja sähköpostilla

Marjut Pohjalainen
1. 55 v, Tampere.
2. YTM. Teen aluekirjastonjohtajan töitä Tampereen kaakkoisella alueella.
Sijoituspaikkani on Hervannan kirjasto.
3. Sähköpostilla marjut.pohjalainen(at)
tampere.fi
4. Olen ollut valtuutettu vuodesta 1994
ja varavaltuutettu 2009-2012. Kumulan
hallituksessa olin 2007-2010.
5. Haluan tehdä tunnetuksi Kumulaa ja
kehittää jäseniä tukevia palveluja ja toimintaa, kuten koulutuksia ja tapahtumia.
Toteutukoon ne sitten AE:n tai Kumulan
järjestäminä. Haluan myös kehittää
Kumulaa koulutettujen matalapalkkaalojen äänitorvena ja etujen ajajana.
6. Odotan kirjastoalalle palkantarkistuksia ja pelkään omassa kaupungissa
uusia säästövaatimuksia.
7. Kovaääninen.

Per-Elof Boström
1. 69 år, Kristinestad.
2. Skolråd. Tidigare rektor och skoldirektör, nu
konsult och projektkoordinator.
3. Tfn 0407088030 , e-post
per-elof.bostrom(at)hotmail.com
4. Inget tidigare förtroendeuppdrag
inom Kumula, men tidigare fackorganisationsaktivitet inom lärarförbundet och
inom Kommunaltjänstemannaförbundet
KTF, TOC och TOC-T. KTF:s förtjänsttecken. Erfarenhet som stadsstyrelseordförande, ordförande i förhandlingskommitté och medlem i personalsektion. Finlands Kommunförbunds förtjänsttecken i guld som erkänsla för 40-årigt förtjänstfullt arbete för kommunalförvaltningen.
5. Kumula medlemmarnas kunskap i
tjänstemannarätt och kommunalkunskap bör utvecklas och kunskap om utvecklingstrenderna inom offentliga organisationer. Kunskap om arbetsgivarparten bör ständigt förbättras.
6. Önskning: Positiv utveckling av arbetslivsaktiv tid, ökat antal livsarbetstimmar utan att för den skull höja pensionsålder och utan att pensionernas köpkraft minskar. Ett nytänkande krävs där
anställd tid utökas med näringsidkartid

/ konsulttid, mentorfunktion. Ett paradigmskifte bör ske. Förväntning: Att året
skall innebära en ingående diskussion
och strategisk målformulering om de
tekniska och mänskliga aspekternas balans i arbetslivet. Rädsla: Att cementerade
strukturer, invanda tankemodeller, strukturrationaliseringar, så kallad ekonomisk
kris och liknande förhindrar fackorganisation från nytänkande och en ny roll
såsom en välfärdsdrivande intresseorganisation för medlemskåren.
7. Kreativ.

Riikka Junttila
1. 29 v, Lahti.
2. YTM. Työskentelen
osastonjohtajana Kirjastoautopalveluissa Lahden
kaupunginkirjastossa.
3. Puh. 040 778 2228 ja sähköpostilla
riikka.junttila(at)lahti.fi
4. Olin Kumulan valtuustossa edellisen
kauden ja olen Jukon varaluottamusmies
Lahden kaupunginkirjastossa.
5. Haluan kehittää Kumulan imagoa
edelleen ja edistää jäsenten etuja ja viestintäkanavia.
6. Odotan ja pelkään kolmenkympin
kriisiä. Toivon, että siitä selvittyäni olen
valaistunut ja merki(tykse)llinen ihmisenlapsi.
7. Kupliva.

Päivi Hytönen
1. 57 v. Asun Helsingin
Jätkäsaaressa.

2. Olen Kauniaisten
kaupungin henkilöstöpäällikkö.
3. Ainakin sähköpostilla paivi.hytonen@
kumula.fi
4. Tulin valituksi valtuuston varajäseneksi, mutta 2013 alusta olen Kumulan
hallituksen puheenjohtaja. Tätä ennen
olen ollut kuusi vuotta Kumulan hallituksen varapuheenjohtaja ja sitä ennen
yhden kauden hallituksen varajäsen.
AE:n hallituksessa olen ollut varajäsenenä ja kaksi vuotta jäsenenä, Kunnan neuvottelukunnan jäsenenä kuusi vuotta.
Haluaisin että Kumulan jäsenet kokisivat osaamista ja solidaarisuutta työmarkkina-asioissa ja -kentällä. Haluaisin mahdollisuuden jäsenistön, valtuuston ja hallituksen yhteisen, interaktiivisen keskustelun. Vaikka ostamme ja saamme edunvalvonnan Akavan Erityisaloilta, haluaisin, että myös Kumulan tärkein tehtävä
on työmarkkinaosaaminen ja vaikuttaminen, kuten järjestön ykköstehtävä on.
6. Mitäänhän en pelkää. Toivon innostusta kaikkien kesken ja yhteistä kehittämishalua tuoda edunvalvontaosaaminen
yhteiseksi pääomaksi ja että kaikki olisi-
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vat mukana kehittämässä järjestöä eteenpäin ja antamassa tukensa sen toimijoille. Kumula ei saa kompastua sisäisiin intrigeihin – ei silti, että niitä olisi koskaan
ollutkaan.
7. Jätkisläinen.

Salla Palmi-Felin
1. 32-vuotias lahtelainen perheenäiti, joka harrastaa lukemista, juoksemista, rintamamiestalon
perinneremontointia ja
hyötykasvien viljelyä.
2. FM, historia- ja kirjastoalan ammattilainen. Palautan pian keskiajan tietotyöläisiä käsittelevän väitöskirjani. Työskentelen Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa pedagogisena informaatikkona määräaikaisessa työsuhteessa.
3. Puh. 040 592 8071 ja sähköpostilla
salla.palmi(at)uta.fi
4. Olen tähän saakka ollut Kumulassa ainoastaan rivijäsenenä, vaikka luottamustehtävät muista yhteyksistä ovatkin
tuttuja.
5. Toivon kehittäväni Kumulaa entistäkin aktiivisempaan suuntaan. Kunta-ala
on tällä hetkellä suuressa murroksessa ja
työntekijöiden asema heikko. Koen että
kunnissa muokataan parhaillaan perustaa sille, millaiseksi tulevaisuuden työelämä muotoutuu, ja Kumulan tulee olla
aktiivisesti mukana tässä työssä. Haluan
että kunta-ala kyetään säilyttämään varteenotettavana työskentelyvaihtoehtona.
6. Tuleva vuosi sisältää omalta osaltani
toivottavasti pitkäaikaisten tavoitteiden
saavuttamista ja perhe-elämästä ja arjesta nauttimista, mutta myös epävarmuutta tulevasta. Epävarmassa työtilanteessa
tulevaisuus tuo aina mukanaan yllätyksiä, sekä positiivisessa että negatiivisessa
mielessä.
7. Aikaansaava.

Anne-Marie
Rautiainen
1. 48 v. Asuinkuntani
on Lieto.

2. Olen koulutukseltani
yhteisöpedagogi ja työskentelen Turun kaupungissa, Nuorten
palveluissa toiminnanjohtajana.
3. Sähköpostilla annemarie.rautiainen(at)gmail.com
4. Olen toiminut Kumulan hallituksessa
tätä ennen yhden kauden. Minut valittiin
valtuustoon uutena varavaltuutettuna,
mutta siirryn heti hallitukseen. AE:ssa
olen ollut usean vuoden mukana aluetoiminnassa aluesihteerinä.
5. Varavaltuutettuna tutustun uuteen
toimintaympäristöön ja verkostoon.
Toivoisin Kumulan näyttäytyvän nuo6
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rekkaana ja houkuttelevana yhdistyksenä, lähellä jäsentä, jäsenten näköisenä ja
heidän etujaan valvovana tahona.
6. En pelkää mitään, toivon että menemme eteenpäin ja odotan kiinnostavia
uusia aikoja.
7. Olen mukana.

Kai Sormunen
1. 36 v, Joensuu.
2. FM Joensuun yliopistosta. Viime vuoden
maaliskuusta asti olen
ollut Joensuun seutukirjaston lähikirjastojen johtaja.
3. Puh. 040 7213 466 ja sähköpostilla
kai.sormunen(at)jns.fi
4. En ole ollut Kumulan luottamustehtävissä, mutta AE:n alueryhmän jäsen
olen ollut viitisen vuotta.
5. Alussa täytyy perehtyä paremmin nykyiseen toimintaan. Sen jälkeen katsotaan yhdessä uusia suuntaviivoja.
6. Toivon mielenkiintoista vuotta ja
odotan sen tuomia uusia haasteita.
7. Tällä hetkellä: toimelias.

Mika Kesseli
1. 27 v, Taipalsaari.
2. Hallintotieteiden ylioppilas, vs. hallintojohtaja,
Taipalsaaren kunta.
3. Puh. 0400 594 944.
4. Tulin valittua valtuuston varajäseneksi, mutta tällä hetkellä toimin Kumulan
hallituksen jäsenenä, sekä AE:n kunnan
neuvottelukunnan varajäsenenä. Aiemmin olen toiminut Akavan Erityisalojen
opiskelijatoimikunnan puheenjohtajana
ja AE:n hallituksen opiskelijajäsenenä.
5. Mielestäni Kumulan tulisi olla tulevaisuudessa entistä näkyvämpi ja kilpailukykyisempi ammattijärjestö. Tämä voidaan saavuttaa ottamalla aktiivisesti kantaa kunnallisalaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, panostamalla jäsenrekrytointiin ja ottamalla käyttöön jäsenmaksukatto.
6. Toivon uusia haasteita, odotan kesälomaa ja mahdollista lomareissua. Pelkään että vuosi vierähtää taas ihan liian
nopeasti.
7. Hyväntuulinen.

Reino Kivioja
1. 67 v, Nivala.
2. Olen toiminut Nivalan
kaupunginsihteerinä, nyt
olen eläkkeellä.
3. Puh. 044 544 0148
ja sähköpostilla reino.kivioja(at)kotinet.com ja osoitteesta Pidisjärventie 20,

85500 Nivala.
4. Kumulan valtuustossa ja hallituksessa, AE:n hallituksessa, Akavan aluetoimikunnassa Pohjois-Pohjanmaalla.
5. Lisää näkyvyyttä ja markkinointia
uusille jäsenehdokkaille. Aktiivista keskustelua AE:n jäsenjärjestöjen yhdistämiseksi. Eikä eläkeläisiä saa unohtaa, meitä
on jäseninä edelleen paljon.
6. Talouden kehittymistä suotuisaan
suuntaan. Palkkaneuvotteluissa malttia.
7. Osallistuva.

Hilkka Sahavirta
1. 57 v. Asun Oulussa.
2. TtM ja opettaja
(AMK). Toimin koulutusvastaavana Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa.
3. Puh. 044 703 4924 ja sähköpostilla
hilkka.sahavirta(at)ouka.fi
4. En ole toiminut aikaisemmin Kumulan luottamustehtävissä.
5. Kumulan jäsenten osaamisen tukeminen vastaten työelämän vaatimuksiin.
Työhyvinvoinnin tukeminen koulutuksin
ja vapaa-ajan toiminnan keinoin. Palkkatason pysyminen kilpailukykyisenä palkkojen vastaavuus työtehtävän vaativuuteen nähden. Tehdä Kumulaa tunnetuksi ja edistää uusien jäsenten saamista.
6. Toivon, että yleinen taloustilanne kehittyisi parempaan suuntaan ja uusia
työpaikkoja syntyisi. Odotan, että kiistakysymykset pystytään sovittamaan neuvotteluteitse.
7. Luotettava.

Pirjo Röynä
1. Sukunimeni juontuu
rajantakaisesta Karjalasta, mutta usein se ”savonnetaan” Ryönäksi. Senniminen paikkakunta on
Kuopion pohjoispuolella.
Joku voi tuntea minut entisellä nimelläni
Sylvänne – minulla ei ole ollut savolaisia
nen-päätteisiä sukunimiä!
2. Minulla on kaksoistutkinto: opistotason ja yliopistotason. Työskentelen kirjastonhoitajana Kuopion kaupunginkirjaston aikuistenosaston tietopalvelussa.
3. Koska olen ison osan työaikaa asiakaspalvelussa, parhaiten minut tavoittaa
sähköpostilla pirjo.royna(at)kuopio.fi
4. Olin edelliskauden Kumulan valtuustossa. Juuri alkoi uusi kausi valtuutettuna - kiitos äänestäneille! Nyt olen kuitenkin Kumulan hallituksen jäsen, aiemmin
olin varajäsen. Jukon luottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2009 Kuopion kaupungilla eli tässäkin on jo toinen
kausi menossa.
5. Vahvistaa jäsentensä näköistä Kumulaa jäsenten asioita ajavassa kolmiossa

Kumula – Akavan Erityisalat – Juko. Olisi
hirveää, jos kunnan työntekijöiden palkat yms. työsuhdeasiat pitäisi neuvotella
paikallistasolla.
6. Toivon ja uskon, että yhteiskunnalliset talousasiat EU-alueella pystytään ratkaisemaan EU-kansalaisten tasapainoisen elämän turvaamiseksi.
7. Pirtsakka.

Mika Vertainen
1. 25-vuotias keskisuomalainen nuori mies.
Tällä hetkellä asun Tampereella.
2. Opiskelen Tampereen
yliopistossa pääaineenani kunnallisoikeutta, mikä valmentaa toimimaan kunnallishallinnon asiantuntijatehtävissä.
3. Tampereen yliopiston pääkampukselta ja sähköpostilla mika.vertainen(at)uta.fi
4. Aiemmin olen toiminut Tampereen
yliopiston kunnallisalan opiskelijoiden
Hallat ry:n puheenjohtajana sekä viestintävastaavana.
5. Valtuustossa haluan muistuttaa, mitä
tällä hetkellä työelämään myöhemmin
siirtyvät opiskelijajäsenet arvostavat ja
odottavat ay-liikkeeltä.
6. Maailmanloppusuma taisi mennä ohi
vuoden 2012 aikana, joten tyydyn odottamaan vuodelta 2013 uusia kokemuksia.
7. Leppoisa.

Raili Sihvonen
1. 56, Tampereelta.
2. FM, kirjastonhoitaja,
pääaineena Suomen kirjallisuus. Lisäksi olen suorittanut Yritys- ja yhteisöviestinnän erikoistumisopinnot. Työskentelen Tampereen kaupunginkirjastossa, pääkirjasto Metson tietopalveluosastolla. Tällä hetkellä toimin tietopalvelupäällikkönä, mutta sijaisuuden päätyttyä
palaan vakinaiseen tehtävääni erikoiskirjastonhoitajaksi samalla osastolla.
3. Puh. 0400 633806, sähköpostilla raili.
sihvonen(at)gmail.com ja Facebookista.
4. Olen valtuuston valtuutettu ja hallituksen varajäsen. Edellisellä kaudella olin
valtuustossa valtuutettuna, sitä edellisellä
varavaltuutettuna.
5. Haluaisin kehittää edelleen vuorovaikutusta jäsenten ja liiton välillä. Jäsenten
pitäisi tietää enemmän liiton toiminnasta ja kokea kuuluvansa siihen. Jokainen
jäsen on tärkeä! Meidän pitäisi pystyä vakuuttamaan, että liittoon kannattaa kuulua eikä uusien jäsenten hankintaakaan
pidä unohtaa.
6. Toivon, että meille kaikille riittäisi
kiinnostavia ja haasteellisia töitä sopivassa määrin.
7. Innostuva.

Seija Niittymäki
1. Asuinkuntani on
Pirkkala.
2. Olen jatko-opintoja tekevä hallintotieteiden
maisteri ja eläkeiässä
oleva hallintopäällikkö.
3. Sähköpostilla seija.niittymaki(at)kolumbus.fi. Mielekäs Kumulan jäsentä tai
jäseniä askarruttava asia saa minut tulemaan vaikka työpaikkakäynnille. Myös
henkilökohtainen tapaaminen onnistuu.
4. Olen varavaltuutettu ja Pirkanmaan
alueryhmän jäsen.
5. Haluan olla mukana kehittämässä erityisesti kuntien työyhteisöasioita, (joissa Kumulan senioreilla on jäsenistölleen
paljon annettavaa), ja Kumulan toimintaa yleisesti sekä saada lisää jäseniä Kumulaan, esimerkiksi lähestymällä opiskelijoita. Lisää jäseniä pitää myös saada tasapuolisesti kuntien eri alojen asiantuntijoista. Tavoitteenani on myös koota yhteen kokemusta, joka järjestön jäsenistön
keskuudessa on, ja sitä kautta jakaa tätä
hiljaista tietoa työuransa alkumetreillä
oleville.
6. Vuosi tuo varmasti tullessaan paljon
mahdollisuuksia, joita kannattaa käyttää. Pelätä ei kannata. Toivon, että jokainen kumulalainen saa pitää työnsä. Toivon, että jokaiselle tarjotaan mahdollisuus edetä urallaan, ja että jokaisen työtä
arvostetaan. Toivon myös että jokainen
saa työstään oikeudenmukaisen korvauksen, ja että kuntasektorilla työyhteisöjen sisällä ovat asiat kunnossa niin, että
työntekijät tuntevat viihtyvänsä työssään.
Jo kauan työelämässä olleet kumulalaiset
voivat olla mukana antamassa osaamistaan.
7. Tunnollinen.

Liisa Pantakoski
1. 56 v, Kuopio.
2. KM, kotitalousopettaja.
Olen toiminut ruokapalvelujen parissa koko työurani ajan. Nyt olen ItäSuomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servican) ruokapalvelun toimialajohtajana. Servica tuottaa tukipalveluja omistajilleen Kuopion kaupungille
ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.
3. Sähköpostilla liisa.pantakoski(at)
gmail.com
4. En ole aiemmin ollut Kumulan luottamustehtävissä. Aloitan nyt toiminnan
myös AE: n Pohjois-Savon alueryhmän
jäsenenä.
5. Kumula on viime vuosina kehittynyt,
mutta parannettavaa varmasti vielä löytyy. Omalta osaltani haluan tuoda tietoutta julkisen ruokapalvelun työstä ja tekijöistä samoin kuin kunnallisista liike-

laitoksista. Uskon, että tietouden lisääminen tuo verkostoitumista ja tasa-arvoisuutta eri ammattialojen välille. Toivon
omalla panoksellani saavani uusia jäseniä
Kumulaan.
6. Toivon päättäjiltä viisaita päätöksiä.
7. Yhteistyökykyinen.

Leila VarkilaSaukkola
1. 58 v, Lahti.
2. FM, musiikkiterapeutti. Olen tällä hetkellä kehittämiskoordinaattori ja
Juko ry:n pääluottamusmies Eteva kuntayhtymässä.
3. Sähköpostilla leila.varkila-saukkola
(at)eteva.fi
4. Olen tätä ennen ollut kaksi kautta
putkeen Kumulan liittovaltuuston varsinainen jäsen.
5. Tuomalla esiin pääluottamusmiehen
näkökulmia ja kokemusta.
6. En pelkää enää mitään!
7. Laaja-alainen.

Kersti Vigand
1. 62 v. Asun Porissa.
2. FM. Työskentelen
Porin kaupunginkirjastossa kirjastonhoitajana.
3. Puh. 050 3274 513.
4. Olen Kumulan liittovaltuuston uusi
jäsen.
5. Kumulalaisena ja valtuuston jäsenenä haluan kehittää monitasoisia ja laadukkaita kuntapalveluja. Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen on
avainsana. On tärkeä että koulutus on
ajantasainen ja vastaa työalan tarpeisiin
sekä edistää enemmän yleistä hyvinvointia ja toimeliaisuutta. Tärkeää on työntekijöiden hyvinvointi ja terveys. Hyvä työelämän laatu nostaa työllisyysastetta ja
pidentää työuria. Olen huomannut että
työelämässä on paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Jotta työelämässä jaksettaisiin pidempään, on kuntoutus tärkeää.
6. Vuosi ei tule olemaan helppo. Maan
talouden synkeät näkymät vaikuttavat
myös kuntien taloustilanteeseen. Julkisen sektorin palkat ovat korkeakoulutetuilla työntekijöillä tehtävien vaativuuteen nähden matalia. Palkkausepäkohtia
on korjattava. Kirjastonhoitajana tiedän
että kirjaston asiakaspalvelutyö on kaikkien kansalaisten hyväksi. Palkankorotukset myös tukevat talouden elvyttämistä.
7. Oikeudenmukainen.
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Ritva AsulaMyllynen
1. 46, työssäkäyvä
perheenäiti Tampereelta. Harrastan maratonjuoksua, talviuintia ja
pyöräilyä.
2. Olen kunnallistaloutta, johtamista ja
aluetiedettä opiskellut hallintotieteiden
maisteri. Työkokemukseni koostuu 10
vuodesta yksityisellä ja 15 vuodesta julkisella sektorilla. Työskentelen asiantuntijana Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä yhteen sovittaen kahdeksan
kunnan elinkeinopoliittisia, maankäytön, asumisen, liikenteen, teknisen sektorin ja hyvinvointipalveluiden sekä ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita sidosryhmien kanssa. Työni on kehittää ja
edistää ratkaisuvaihtoehtoja ja hankkeita kuntien strategiseen yhteistoimintaan
sekä auttaa kuntia kuntareformin mukanaan tuomissa haasteissa.
3. Puh. 041 522 4357, sähköpostilla
ritvaasulamyllynen(at)gmail.com sekä
Facebookista että Twitteristä. Nettisivuni löytyvät osoitteesta
www.ritvaasulamyllynen.fi
4. En ole aiemmin ollut Kumulan luottamustehtävissä.
5. Haluan Kumulan olevan moniammatillinen etujärjestö, joka ymmärtää julkishallinnon asiantuntijuuden ja johtajuuden erilaiset haasteet nyt ja huomenna. On eduksi jos järjestössä on jäseninä
eri ikäisiä eri alojen osaajia koska arjessa he kehittävät yhteiskuntaa tiiviissä yhteistyössä. Jokaisen jäsenen tulee saada
äänensä kuuluviin tasapuolisesti järjestöä
kehitettäessä. Haluan Kumulan näkyvän
enemmän jäsentensä arjessa.
6. Toivon, että mahdollisten eläköityvien jäsenten tilalle saataisiin Kumulaan
myös uutta voimaa työelämään astuvista
osaajista. Haluan, että jäsenet ovat tyytyväisiä ja tuntevat Kumulan omakseen. Jäsentyytyväisyyskysely voisi olla yksi tapa
saada palautetta.
7. Energinen.

Irmeli Isokivijärvi
1. 55 v. Asun Hauholla.
2. FM, opiskelin Tampereen yliopistossa historiaa
ja kirjastotiedettä. Työskentelen Hämeenlinnan
kaupunginkirjastossa palvelupäällikkönä.
3. Puh. 044-5222615 ja sähköpostilla
irmeli.isokivijarvi(at)gmail.com
4. Nyt alkava nelivuotiskausi valtuutettuna on kolmas Kumulassa eli olen ollut
valtuustossa vuodesta 2005. Olen myös
hallituksessa varajäsenenä.
5. Haluan Kumulan avoimemmaksi,
nuorekkaammaksi ja jäsentensä asiat pa8
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remmin huomioonottavaksi ja muutoksiin nopeasti reagoivaksi järjestöksi.
6. Toivon työssä onnistumista, odotan
rentouttavaa vuorotteluvapaakesää ja
pelkään rankkoja talouden sopeuttamistoimia.
7. Innostuja.

Jarmo Honkanen
1. 50. Asun Lieksassa.
2. Olen koulutukseltani nuorisotoimen- ja
liikunnanohjaaja (opistotason- ja ammattikorkeakoulututkinnot).
Työskentelen liikuntasihteerinä Lieksan
kaupungin liikuntatoimessa.
3. Lieksan kaupungin sivistysvirastosta,
Rantalantie 8:sta ja sähköpostilla
jarmo.honkanen(at)lieksa.fi
4. En ole ollut luottamusmiestehtävissä, mutta olen kuulunut Kumulaan
vuodesta 1998.
5. Haluan tehdä Kumulaa tunnetuksi
myös täällä Lieksassa, täällä meitä ei ole
paljon ko. liitossa.
6. Kun ajat tiukkenevat koko ajan ja
tehtävät lisääntyvät, on työssäjaksaminen kovilla.
7. Sitkeä sissi.

Heli Nieminen
1. 34 v, Nurmes.
2. FM, kirjastonhoitaja. Aloitin viime marraskuussa työt kirjastonhoitajana Nurmeksen kaupunginkirjastossa. Tätä ennen asuin
pitkään Jyväskylässä.
3. Sähköpostilla marianiemi(at)
suomi24.fi
4. Olen tällä kaudella Kumulan valtuuston jäsen.
5. Haluaisin kehittää Kumulaa niin,
että uudet ihmiset kiinnostuisivat liiton
toiminnasta ja kokisivat sen tärkeäksi. Olisi hienoa saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan.
6. Odotan työntäyteistä kevättä. Odotan myös kesää, että pääsen kunnolla tutustumaan uuden kotipaikkakuntani
luontoon.
7. Iloinen.

Kimmo
Kumlander
1. 35-vuotias helsinkiläinen.

2. FM, pääaineena suomen kieli. Toimin järjestötyön yksikön johtajana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.
3. Puh. 050 5299 675 ja sähköpostilla
kimmo.kumlander(at)kaunokirjallisuus.
fi

4. Tämä on ensimmäinen varsinainen
luottamustoimeni Kumulassa, tosin olen
ollut mukana aiemmin Akavan Erityisalojen työntekijänä esimerkiksi Kumulan
sääntötyöryhmässä asiantuntijajäsenenä.
Kumulan hallituksessa olen asiantuntijana.
5. Tahdon olla tekemässä omalta osaltani
työtä sen eteen, että jäsenistöllämme olisi
työelämässä asiat hyvin ja että Kumulan
ääni kuuluu entistä paremmin jäsenistön
palkka- ja työsuhdeasioista päätettäessä.
6. Toivon että kaikille jäsenillemme riittää motivoivia ja kiinnostavia töitä. Ja tietenkin onnea ja terveyttä ja rakkautta läheisiltä meille kaikille.
7. Rohkea.

Hanna Pitkänen
1. 27 v, Joensuu.
2. FM Itä-Suomen yliopistosta. Jatkan informaatiotutkimuksen opintoja
Tampereella. Työskentelen
Joensuun seutukirjastossa lainauspalveluiden esimiehenä.
3. Sähköpostilla hapitkan@gmail.com
4. Tämä on ensimmäinen kauteni Kumulan valtuutettuna.
5. Vaikea sanoa näin ensimmäisen valtuustokauden kynnyksellä, mutta olisi
mukavaa, että liitto ja sen jäsenet tulisivat
toisilleen tutummiksi.
6. Toivon, että Suomen kirjastoissa kehitellään kaikkea uutta ja mielenkiintoista,
kuten tähänkin asti. Pelkään, miten yleinen taloustilanne vaikuttaa asioihin.
7. Innostuva.

Mikko Löfbacka
1. 31. Asun Kauniaisissa.
2. Hallintotieteen kandidaatti. Valmistun maisteriksi lähiaikoina. Aloitin
juuri Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja
terveystoimessa talouspäällikön viransijaisena.
3. Sähköpostilla mikko.lofbacka(at)uta.fi
4. En ole ollut aiemmin luottamustehtävissä Kumulassa.
5. Varajäsenenä vaikutusmahdollisuudet
on kovin rajalliset. Kumulan houkuttelevuutta suhteessa muihin lähimpiin ammattijärjestöihin tulisi kehittää, esimerkiksi jäsenmaksun osalta.
6. Tässä vaiheessa talvea alkaa jo odottaa
ja toivoa kesää!
7. –

Jaana Rissanen
1. 55-vuotias virkanainen
Asikkalasta. Syntyisin olen
Savosta Siilinjärveltä.
2. HTM Tampereen yliopistosta. Työskentelen
hallintojohtajana Asikkalan kunnassa
Päijät-Hämeessä jo kolmattatoista
vuotta.
3. Puh. 044 778 0212 ja sähköpostilla
jaana.rissanen(at)asikkala.fi
4. Olen valtuuston jäsen ja hallituksen
varajäsen. Olen ollut Kumulan valtuustossa jo kaksi edellistä kautta eli vuodesta
2005 ja hallituksen varajäsenenä muutaman vuoden.
5. Minusta strategiassa on hyvin kiteytetty, että Kumula on ajassa elävä, jäsenten näköinen ja etuja valvova yhdistys.
Haluan vaikuttaa siihen, että tämä ajatus saadaan jatkossakin elämään ja toteutumaan järjestömme käytännön toiminnassa. Ja koska itse edustan kunnan hallinnon ammattilaisia, haluan vaikuttaa
meidän etujemme ja palkkauksemme kehittämisen huomioon ottamiseen järjestön työssä.
6. Terveyttä toivon ja odotan mukavia
yhteisiä hetkiä läheisten ja ystävien kanssa. En varsinaisesti pelkää, mutta työhön
liittyen tämän vuoden aikana joudumme ratkaisemaan monia suuria kunnan
tulevaisuuteen vaikuttavia asioita, joiden
osalta toivon viisaita päätöksiä kuntalaisten hyväksi.
7. Ystävä.

Sten Reinikainen
1. 26, Tampere.
2. Hallintotieteiden yo,
Kehitys- ja ylläpitokonsultti PTCS Oy:ssä.
3. Sähköpostilla sten.reinikainen(at)
gmail.com
4. Olen ollut aineyhdistykseni Hallat
ry:n hallituksessa.
5. Lisää avoimempaa ja jäseniä lähempänä toimivaa demokratiaa.
6. Toivon Kumulan saavan riveihinsä
hyviä pysyviä jäseniä, mutta samalla pelkään koko Suomea koettelevien talousvaikeuksien takia jäsenkatoa.
7. Ennakkoluuloton.

Marianne
Lindblad,
1. 46 v, Pornainen.
2. YTM. Olen kirjastotoimenjohtaja Pornaisten
kunnankirjastossa.
3. Puh. 040 356 8573 ja sähköpostilla
marianne.lindblad(at)pornainen.fi
4. Valtuuston jäsenyys on ensimmäinen
luottamustehtäväni Kumulassa, olen siis
untuvikko.

5. Tuoda Kumulan lähemmäksi jäseniään.
6. Toivon ja odotan mielenkiintoista ja
tapahtumarikasta vuotta niin yksityiselämässä kuin työnsarallakin.
7. Leijona.
Pekka Suhonen
1. 24-vuotias opiskelija
Tampereelta.

2. Hallintotieteiden ylioppilas Tampereen yliopistossa, pääaineena
kunnallistalous.
3. Puh. 050 5600 656 ja sähköpostilla
pekka.suhonen@uta.fi
4. Tämä on ensimmäinen Kumulan
luottamustehtäväni.
5. Valtuuston varajäsenenä haluan
kehittää Kumulasta kaikkien jäsenten ja
alojen etua tasapuolisesti valvovaa ammattiliittoa.
6. Toivon saavani kandin tutkinnon
valmiiksi.
7. Yhteistyökykyinen.

Helena
Andersson
1. 53 år. Bor i Sjundeå
och arbetar i Esbo.

2. Till utbildningen är
jag bibliotekarie. Har gått
jet-utbildningen och är nu servicechef
i Hagalunds bibliotek. Hagalund är ett
av regionbiblioteken i Esbo.
3. Mig kan man bäst nå per e-post
helena.andersson(at)espoo.fi
4. Jag har flera år varit förtroendeman
eller viceförtroendeman i Juko i Esbo.
Mitt område har varit kultur och fria
bildningsområdet.
5. Jag vill att Kumula skall följa sin tid
och vara en modern fackföreningsgrupp
för kommunanställda specialister.
6. Jag hoppas på arbetsro, och att vi inte
dagligen skulle behöva höra om pensionsålder, när man skall gå eller hur gammal man kunde vara för att gå i pension, kanske man ännu ytterligare kan
öka pensionsåldern mm. Jag är rädd för
att det blir ekonomiskt strängare tider i
många kommuner och vad det för med
sig.
7. Närvarande.

Eeva Mäkinen
1. 43 v. Asun Oulussa.
2. FM Oulun yliopistosta

Auli Ranta
1. 65 ja tavoite on 68,

Työskentelen Oulun kaupunginkirjastossa Rajakylän ja Pateniemen kirjastojen johtajana.
3. Puh. 044 703 7442 ja sähköpostilla
eeva.makinen(at)ouka.fi
4. Nyt olen valtuutettu, edellisellä kaudella varavaltuutettu.
5. Haluan kehittää Kumulaa aktiivisena
jäsenjärjestönä, entistä parempana jäseniensä edunvalvojana.
6. Toivon kuntien asiantuntijoiden työhyvinvoinnin paranevan. Esimerkiksi
perheen ja työn yhteensovittaminen otetaan nyt paremmin huomioon.
7. Työnilo.

2. SH THM. 31.1.2013

Ikaalinen
asti olin hoitotyön
päällikkö.
3. Sähköpostilla auli.ranta(at)eposa.fi
4. En ole aikaisemmin ollut Kumulan
luottamustehtävässä.
5. Valtuuston varajäsenenä kehittäminen lienee melko vaatimatonta
6. Toivon kaikille kumulalaisille toimivaa ja avointa työilmapiiriä.
7. Sisukas.

Mirja-Liisa Jussila
1. 57 v, Orivedeltä.
2. Olen hallintonotaari.
Työskentelen toimistosihteerinä Oriveden kaupungin talouspalveluissa
3. Puh. 040 515 8306.
4. Nyt varavaltuutettuna. Vaihdoin vasta
viime kesänä AE:n sisällä yhdistystä Kumulaan.
5. Niin, että kaikkien muutostenkin
keskellä Kumula pysyisi jäsentensä etuja
ajavana ja jäsenistään
huolta pitävänä järjestönä.
6. Toivon kaikkea hyvää, odotan mitä
muutoksia on tulossa, pelkään yleisen
taloustilanteen heikkenevän.
7. Iloinen pessimisti. (Sorry, käytin
kaksi sanaa.)
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Kumulan
hallitus 2013
Puheenjohtaja
Päivi Hytönen
Varapuheenjohtaja Timo Tamminen
Varsinainen jäsen
Riikka Junttila
Arja Justander
Mika Kesseli
Anne-Marie
Rautiainen
Pirjo Röynä
Raija Seppänen
Timo Tamminen
Mika Vertainen

Varajäsen
Helena Andersson
Jukka Vaattovaara
Anna Ruth

Opiskelijajäsen
Asiantuntija

Ville Rajahalme
Kimmo Kumlander

Jaana Rissanen
Irmeli Isokivijärvi
Tarja Vuorinne
Raili Sihvonen
Jarno Moisala

A
Arja Justander
1. 54-vuotias
1
54
arkistosihteeri Pieksämäen
kaupungista.
2. FM Oulun yliopistosta, pääaineeni oli Suomen
ja Skandinavian historia.
3. Puh. 0400 855 789 ja sähköpostilla
arja.justander(at)pieksamaki.fi ja
Twitterissä.
4. Olen Kumulan hallituksen jäsen nyt
toista vuottani, kaudella 2013-2014 kuulun myös AE:n Kunnan neuvottelukuntaan. Kumulan valtuustossa olin tätä
ennen kolme kautta. Lisäksi kuulun
AE:n Etelä-Savon alueryhmään.
5. Suurin tavoitteeni on olla osana
joukkoa, joka pyrkii turvaamaan kumulalaisille hyvät keinot toimia opiskelumaailmassa ja työelämässä.
6. Työelämään liittyykin suurin henkilökohtainen huolenaiheeni: miten selvitä
taas yhdestä vuodesta selväpäisenä, kun
työpaikalla työhuonekin häviää ja siirrytään avokonttoriin. Suurimmat toiveeni
ovat saada palkankorotus ja rauhaa maailmaan. Historian opiskelu ja elämä ovat
opettaneet, että toinen on mahdollinen ja
toista ei kai koskaan tule.
7. Leijuva. Tulkinta on vapaa!

Jukka Tapani
Vaattovaara
1. (ja tapani tulette tuntemaan), 55-vuotias haminalainen.
2. ATK-erikoisluokan
(muutama vuosi tutkintoni jälkeen sen
nimeksi tuli Datanomi) käynyt laskentatoimen merkonomi. Kävin aikoinaan
myös muutamia kursseja Tampereen
Yliopistossa saadakseni silloisen viran
sosiaali- ja terveystoimessa Tampereen
10
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kaupungilla. Nyt olen hallintosuunnittelija Tampereen kaupungin Avopalveluissa. Asiantuntijatehtäviä.
3. Puh. 050 5911601 ja sähköpostilla
jukka.vaattovaara(at)tampere.fi
4. Nyt olen hallituksen varajäsenenä,
aiemmin olen ollut hallituksen varsinaisena ja varajäsenenä sekä valtuuston
vara- ja varsinaisena jäsenenä.
5. Parhaani mukaan viedä eteen päin
asetettuja pitkän tähtäimen tavoitteita
Kumulan strategian osalta.
6. Odotan työskentelyrauhaa nykyisissä tehtävissäni niin työssäni kuin luottamustoimissani – Hötköilylle ei ole
sijaa alati muuttuvassa maailmassa, on
vaan elettävä päivä kerrallaan ja katsottava iloisin mielin ja turhaa jännittämättä tulevaisuutta – se tulee kumminkin.
Odotan rauhoittumista niin valtiovallan,
kuntien, Kumulan kuin koko Suomen,
Euroopan ja maailman tasolla ja toivon
jokaisen pysyvän ns. omalla tontillaan.
En pelkää mitään – pidemmän aikaa on
mottonani ollut asioilla on tapana järjestyä ennemmin kuin myöhemmin.
7. Empaattinen.

jäsenenä.
5. Liiton hallintoa voi kehittää palvelemaan paremmin jäsenkunnan tarpeita.
6. Jos kuntarakenneuudistus etenee hallinto- ja kuntaministeri Virkkusen esittämällä tavalla, ei hallinnon asiantuntijatyöt kuntasektorilla ainakaan vähene.
7. Byrokraatti.

Anna Ruth
1. 28 v. Asun Helsingissä.
2. FM, Oulun yliopistosta, pääaineena informaatiotutkimus.
3. Sähköpostilla
ansoruth(at)gmail.com
4. Tänä vuonna olen hallituksessa
Mika Kesselin varajäsen. Viime vuonna
olin hallituksen opiskelijajäsen. Melko
tuore kumulalainen siis.
5. Omalta osaltani haluan vaikuttaa
Kumulan jäsenmäärän kasvuun sekä
opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden
näkökulman esiintuomiseen.
6. Toivon että vuosi tulee olemaan yhtä
hyvä tai jopa parempi kuin vuosi 2012.
7. Monisärmäinen.

Timo Tamminen
T
1. 54 v. Asun Kangasalla.
1
2. FM. Olen kirjastotoimenjohtaja Akaan kaupungissa.
3. Puh. 050 5450 381 ja
sähköpostilla tamminen.timo(at)kolumbus.fi
4. Olen aloittamassa toista kautta
Kumulan hallituksessa ja nyt myös
hallituksen varapuheenjohtajana. Tätä
ennen olin pitkään Kumulan valtuustossa ja sitäkin ennen Kirjastonhoitajaliiton
valtuustossa.
5. Uusi valtuusto, uusia ihmisiä ja ajatuksia. Miten hallitus pystyy viemään
valtuuston toiveita eteenpäin nyt huonoina aikoina ja miten saadaan myös
AE:ssa pysymään akavalaisittain hyvä
veto päällä.
6. Kesä saisi olla vähäsateisempi kuin
vuosiin. Odotan hieman pelätenkin, mitä
palkkaratkaisuja uuteen kv-tes -sopimuskauteen tarjotaan aluksi neuvottelujen
pohjaksi - kun kunnilla ei ole taaskaan
rahaa.
7. Huolehtivainen.

Jarno Moisala
2. Hallintotieteiden
ylioppilas. Sivutoimi
Erconitum Oy:n johtavana
konsulttina.
3. Puh. 040 513 5645.
4. Viime kaudella olin valtuuston jäsen.
Hallituksessa olin 2009 varajäsenenä,
2010-2012 jäsenenä ja nyt taas vara-

H A L L I T U K S E N
O P I S K E L I J A J Ä S E N

Ville Rajahalme
1. 22-vuotias tamperelainen.

2. Opiskelen Tampereen
yliopistossa. Olen hallintotieteiden ylioppilas.
3. Puh. 0500 226 370 ja sähköpostilla
ville.rajahalme(at)uta.fi
4. Kumulassa toimin hallituksen asiantuntijajäsenenä, opiskelijaedustajana.
Olen myös Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijoiden ainejärjestö
Hallat ry:n puheenjohtaja.
5. Opiskelijaedustajana pyrin vaikuttamaan Kumulan toimintaan siten, että
jäsenet, sekä uudet jäsenehdokkaat, tässä
tapauksessa vielä opinahjossa osittain tai
täysipäiväisesti olevat, näkevät Kumulan
jäsenyyden järkevänä ja tarkoituksenmukaisena ratkaisuna itselleen.
6. Toivon hedelmällistä hallitustoimintaa, sekä verkostoitumista, niin hallituksen sisällä, kuin ulkopuolellakin.
7. Aikaansaava.

Maarit Helén (vas.)
ja Päivi Hytönen
kohottivat maljat
joulukuussa Maaritin
läksiäisissä.

P

Jussi Näri

Kumulan
puheenjohtaja vaihtui
äivi Hytönen iloitsee uudesta asuinpai-

nen
Päivi Hytö

Maarit Helén

Päivi ottaa Kumulan puheenjohtajuuden
kastaan, vaikka vitsaileekin, ettei ole
vastaan hyvällä mielellä ja velvollisuudentunkauas päässyt, sillan toiselta puotoisesti.
Maarit Helén
lelta vain toiselle. Hän asuu puoli– Tavoitteena on kehittää liittoa edelleen
sonsa kanssa Helsingin Jätkäsaaressa, kun
ja tuoda uutta hyvää entisen hyvän pääljohti Kumulaa
lapsuutensa Päivi vietti Lauttasaaressa.
le toisenlaisin näkemyksin mutta kunni12 vuotta. VuodenTodellisuudessa kierros ei ole ollut
oittaen sitä hienoa historiaa mitä edeltävaihteessa vetonoin pieni. Kouluaikana Päivi asui Koujäni ovat tehneet.
volassa ja myöhemmin ulkomailla, pitYhteiskunnassa on kuitenkin edessä
vastuun otti
kään Tukholmassakin. Mutta se on varma,
kovat ajat. Siksi Päivi toivoo, että KumuPäivi Hytönen.
että niin meri on hänelle tärkeä.
lalla olisi paikka julkisessa keskustelussa ja
– Sköne. Se merkitsee minulle purjehtimisettä kumulalaisten työelämä-, työmarkkinata ja siihen liittyviä haaveita.
ja edunvalvontaosaaminen kirkastuisivat ja keMereen liittyy myös Päivin harrastus: sinisen hethittyisivät yhteistyössä AE:n kanssa.
ken vangitseminen valokuvaamalla Jätkäsaaresta aukeavia
Monella kumulalaisella on seuraavina vuosina edessä tiupeita maisemia. Muita harrastuksia esteetikolla ovat poh- lanne, jossa oma kunta katoaa. Silloin työelämän laatukysydiskelu, kirsikkapuutarha, lukeminen, oopperassa käynti ja mykset saattavat jäädä pienemmälle huomiolle. Niinpä on
moottoripyöräily – kyydissä.
ymmärrettävä, mitä tapahtuu, mitkä ovat syy- ja seuraussuh– Mutta harrastuksiini kuuluu tietysti myös työmarkki- teet. ● T e k s t i T u i j a H e i k k i l ä
natoiminta. Se on minulle mitä suurimmassa määrin vapaaajan toimintaa.
Päivi on opiskellut Helsingin yliopistossa kasvatustieteitä
ja hallintoa. Vuodesta 1996 hän on työskennellyt Kauniaisten
kaupungin palveluksessa, viimeisen kymmenen vuotta henkilöstöpäällikkönä.
– Se on monella tapaa unelmatyötäni, etenkin kun siihen
kuuluu myös työsuojelupäällikön tehtävät. Minulla on missio siitä, että kaikilla on oikeus hyviin ja asiallisiin työoloihin,
fyysisiin ja henkisiin.

Päivi vangitsee
mielellään sinisen
hetken näkymiä
Helsingin Jätkäsaaressa.
Meri on hänelle tärkeä.
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AE sai uuden puheenjohtajan
AE:n hallituksen puheenjohtaja
Risto Tolonen. 45-vuotias Turussa
asuva pohjoispohjalainen. Perheessämme on kaksi aikuista ja kaksi
lasta. Se vapaa-aika, mikä ay-toiminnasta jää, kuluu kirjojen parissa.
Mitä opiskelit ja missä?

Valtiotieteitä Åbo Akademissa.
Mitä teet työksesi?

Olen toiminnanjohtajana Kaarinan
Nuoret Pajamestarit ry:ssä. Pajamestarit tuottaa työelämään, opintoihin ja arjen hallintaan valmentavia palveluita. Työkseni kannan päävastuun yhdistyksemme taloudesta, hallinnosta, henkilöstöstä, kehittämisestä ja sidosryhmäsuhteista.
Työpäivissäni on paljon puhumista,
kuuntelemista, lukemista ja ajattelemista. Parasta työssäni on sen monipuolisuus, mutta välillä sama asia
on myös huono puoli.
Millainen on ollut tähänastinen
ay-urasi?

Specia - Asiantuntijat ja ylemmät
toimihenkilöt ry:ssä olen toiminut
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, Akavan Erityisaloissa hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä yksityissektorin neuvottelukunnan, Sopu-ryhmän ja järjestöryhmän jäsenenä. Erko-työttömyyskassan hallituksessa olen varajäsenenä, ja uusi tehtävä on Akava Varsinais-Suomen aluejohtoryhmän jäsenyys.
Mikä sai sinut asettumaan ehdolle
Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi?

Vaalien aluskeskusteluissa nousi
esille toiveita tehdä asioita uudella
tavalla, ja minun pyydettiin asettumaan ehdolle. Suostuin, koska haluan olla mukana vaikuttamassa.
Millaisena näet uuden puheenjohtajan roolisi?

AE:n hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen toimintakyvystä.
Kolme tärkeää asiaa tässä ovat yhteisöllisyys, tavoitteellisuus ja koko AEkokonaisuudesta huolehtiminen.
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tajana vastaan, että hallitus tekee
töitä strategian mukaisesti. Yhdessä teemme AE:sta entistä iskukykyisemmän ja palvelevamman.
Onko Akavan Erityisalojen jäsenliittojen välillä eturistiriitoja?

Kokoomaliitossa asioita katsotaan
koko ajan useasta näkökulmasta.
AE toimii konsensuksen periaatteella, jäsenjärjestöt profiloituvat omissa ydinasioissaan omassa toiminnassaan. Luova erimielisyys vie eteenpäin.
Aiotko edistää kokonaistumiskehitystä Akavan Erityisaloissa?

Kannustan keskustelua kokonaistumisesta, mutta toimijoina näissä
prosesseissa ovat jäsenjärjestöt.

Haastattelu: Tuija Heikkilä

Aiotko puuttua järjestörajoihin ja
niiden rikkomisiin?

Järjestörajojen kunnioittaminen on
olennainen osa AE-kokonaisuuden
toimivuutta, ja hallituksen puheenjohtajana voin toimia sovittelijana
mahdollisissa ristiriitatilanteissa.
Millaisena näet Kumulan ja Akavan Erityisalojen suhteen?

Kumula on AE:ssa vahva vaikuttaja
ja rakentava yhtenäisyyden vaalija.
Millaisin eväin ja asein pitäisi mielestäsi hoitaa kuntoon isoa osaa
kumulalaisista koskeva alipalkkaongelma?

Alipalkkaongelmaa pitää tökkiä monelta suunnalta: TES-neuvotteluissa
palkkaohjelmiin ja -potteihin panostamalla, panemalla poliittista
painetta päätöksentekijöihin valtakunnan ja paikallisella tasolla, sekä
satsaamalla paikallisiin neuvotteluihin, jolloin luottamusmiestoiminta työpaikalla on avainroolissa. Akavan sisällä pitää tehdä yhteistyötä ja
saada muut alipalkkaliitot taas yhteiseen rintamaan.
Millaisissa asioissa kumulalaiset
jäsenet voivat ottaa yhteyttä
nimenomaan sinuun?

Mielelläni kuulen ideoita ja palautetta AE:n toiminnasta ja tavoitteiden asettelusta.

Miten ja mihin suuntaan haluat
kehittää Akavan Erityisaloja?

Mitä toivot, odotat tai pelkäät
vuodelta 2013?

Tänä vuonna AE:ssa päivitetään
strategia, joka on yhteinen näkemys
tulevaisuuden linjoista. Puheenjoh-

Tasavallan presidenttiä siteeraten
laitan toivomuslistalle oikeudenmukaisuuden ja eheyden. ●
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Kumulan kattojärjestön,
Akavan Erityisalojen
liittokokous valitsi
marraskuussa
Risto Tolosen liiton
puheenjohtajaksi
kaksivuotiskaudelle
2013–2014.
Millainen mies hän
on ja mitä hän ajattelee
johtamansa liiton
kehityksestä?

Markku Ojala

Kuka olet?

Uusi jäsen
Haastattelu: Tuija Heikkilä

Tervetuloa Kumulaan
Hanna Rissanen
Kuka ja mistä olet?
Mitä teet työksesi?
Hanna Rissanen, viisikymppinen. Olen
työskennellyt palvelupäällikkönä Helsingin kaupungin pääkirjastossa Pasilassa
marraskuun 2012 alusta. Helsingin kaupunginkirjaston uuden organisaation
mukaan ns. ”isoissa kirjastoissa” on kolmen henkilön johtotiimi: kirjastonjohtaja – palvelupäällikkö – palveluesimies.
Malli oli jo toteutunut Töölön ja Vuosaaren kirjastoissa, ja Pasila oli kolmas.
Itseni kannalta tilanne on ihanteellinen,
koska tullessani organisaation ulkopuolelta, minun ei tarvinnut astua kenenkään saappaisiin. Palvelupäällikkönä
vastuullani on entinen aikuistenosasto,
lasten ja nuorten osasto ja lehtipuoli. Se
tarkoittaa tietopalvelua, kokoelma- ja
sisältövastuuta.
Koulutukseltani olen teologian maisteri. Valmistuin 1989 Helsingin yliopistosta. Asuin perheeni kanssa ulkomailla
12 vuotta. Toimimme puolisoni kanssa
vanhainkodin johtajapariskuntana Haifassa, Israelissa ja seurakuntatyössä Tel
Avivissa ja Jerusalemissa. Viimeiset kaksi
vuotta olin kirjastonhoitajana Jerusalemissa Caspari-keskuksessa, joka on
kristillinen Raamatun ja juutalaisuuden
tutkimus- ja koulutuskeskus.
Kun palasimme Suomeen kymmenen vuotta sitten, siirryin työhön Suomen Lähetysseuraan. Ensin toimin projektitehtävissä Lähetysseuran kirjastossa
ja museossa. Työn ohessa suoritin kirjasto- ja informaatioalan perusopinnot.
Toimittuani vielä muutaman vuoden vs.
kirjastonhoitajana, tuli Lähetysseurassa
kirjastonhoitajan toimi avoimeksi, ja
minut valittiin tehtävään, jossa olinkin yli kolme vuotta. Sitten eteen tuli
YT-neuvottelut, ja joidenkin muiden

työntekijöiden ohessa
minut irtisanottiin
tuotannollisista ja
taloudellisista syistä
vuosi sitten syyskuussa.
Itselleni se ei tullut sikäli
yllätyksenä, että jo paria
vuotta aikaisemmin kirjaston toiminta haluttiin
lakkauttaa, mutta sitä vastustettiin adressein.
Lopetin työt Lähetysseurassa lokakuussa 2011, ja
sopivasti marraskuussa alkoi
Palmeniassa Informaatioalan aineopinnot. Sain ne päätökseen viime vuoden
syyskuussa, joten en ehtinyt lopulta olla
työttömänä kuin vajaat kaksi kuukautta
enne kuin aloitin työt Pasilan kirjastossa. Olin aika otettu, että sain vakituisen
työpaikan tällaisena aikana!
Miksi liityit Kumulaan?
Olen aikoinani kuulunut Pappisliittoon,
joka on akavalaisen Kirkon akateemiset
AKIn jäsenjärjestö. Akava tuntui näin
ollen itselleni luontevalta valinnalta.
Välillä tosin ehdin olla Kirkon alat ry:n
jäsenenä (entinen Kirkon alan ammattijärjestö SVTL), mutta luonnollisestikaan
en halunnut jatkaa siinä siirryttyäni
uuden työnantajan palvelukseen.
Mitkä ovat mielestäsi uuden
liittosi parhaat houkuttimet?
Houkuttimista en osaa hirveästi sanoa, mutta Kumulan esite Ammattina
kirjastonhoitaja – Miksi kirjastopalvelua tarvitaan? houkutteli mukavasti.
Kirjastomme kirjastonhoitajista useat
kuuluvat Kumulaan, ja akateemisesti
koulutettuna koin sen olevan itselleni
luontevin paikka.

Mitä toivot ja odotat
uudelta liitoltasi?
Odotuksia minulla on lähinnä, että liitto
pitäisi työntekijöidensä puolta. Kirjastoalan palkat erityisesti kunnallisella
puolella laahaavat aika paljon perässä,
mihin tulisi saada muutos. Palkat pitäisi
saada kilpailukykyiselle tasolle. Ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa
palkkataso on selvästi parempi.
Mitä toivot, odotat tai pelkäät uuden
vuoden 2013 tuovan tullessaan?
Minua huolestuttaa yleinen taloudellinen kehitys Euroopassa, Suomessa ja
koko maailmassa. Toivon, että päättäjät
tulevat pitämään kirjastoja tärkeinä
maailman digitalisoituessa. Kirjastojen
tulisi säilyä ilmaisina, ja niiden toimintaa
tulisi kehittää enemmän nykyajan ihmisen näköiseksi. Helsinkiin suunnitellaan
parhaillaan uutta Keskustakirjastoa, ja
Pasilan kirjaston kannalta se on keskeinen muutos. Toivottavasti hanke toteutuu. Toivon, että säilyn terveenä ja voin
toimia tehtävässäni mahdollisimman
pitkään. Ainakin työyhteisö on ottanut
minut upeasti vastaan, ja uskon viihtyväni Pasilassa. ●
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Ajankohtaista
Kumulalaiset AE:n kunnan
neuvottelukunnassa

TULEVAA KOULUTUSTA
Julkisen sektorin edunvalvontakoulutus

Akavan Erityisalojen Kunnan neuvottelukuntaan kaksivuotiskaudeksi 2013-2014 on valittu
Kumulan edustajat Päivi Hytönen (pj), Tarja
Vuorinne (varalla Susanna Lampola-Autio),
Anne-Marie Rautiainen (varalla Timo Tamminen), Mika Vertainen (varalla Mika Kesseli) ja
Arja Justander (varalla Riikka Junttila).

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO tarjoaa kuntasektorin luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutusta. Edunvalvontakoulutuksen tarkoituksena on antaa
paikallisesta edunvalvonnasta vastaaville
jukolaisille hyvät valmiudet toimia julkisen
sektorin työpaikoilla edunvalvontatehtävissä.

KOKOUKSET
• Kumulan liittovaltuuston seminaari ja kevätkokous pidetään 20.–21.4.2013. Myös valtuuston varajäsenten toivotaan osallistuvan.
• Kumulan hallitus kokoontuu tammikuun
jälkeen kevään aikana 8.3., valtuuston kokouksen yhteydessä huhtikuussa ja 24.5.2013.

Tiedot koulutusten ajankohdista, koulutuspaikkakunnista, kohderyhmistä ja sisällöistä
löytyvät JUKOn verkkosivuilta osoitteesta
www.juko.fi/koulutus/kunta. Koulutusten
käytännön järjestelyistä vastaa kurssisihteeri Hannele Mustakorpi, puh. 0500 519 789,
sähköposti hannele.mustakorpi@juko.fi

JÄSENTILAISUUKSIA

AKAVAN ERITYISALOJEN
KOULUTUSTA JÄSENILLE
Katso koulutukset sivulta www.akavanerityisalat.fi/jasenyys/jasenedut/jasenkoulutus_ja_kurssit/

Oulu 20.2.2013: Kumulalaiset kuntamuu-

toksessa
Turku 6.3.2013: Työn vaativuuden arviointi

ja ajankohtaista työmarkkina-asiaa
Tampere 15.5.2013: jäsentilaisuus
Ta

Huo
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KUMULA
K
U
KIRJASTOPÄIVILLÄ
Valtakunnalliset Kirjastopäivät järjestetään
Va
12.–14.6.2013 Mikkelissä, konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Kumula on jälleen mukana Kirjastopäivien ammattimessuilla omalla
osastollaan. Tervetuloa!
OPISKELIJOILLE
Tilaisuuksia opiskelijoille

Kevään 2013 aikana järjestetään sekä
Kumulan omia että Akavan Erityisalojen
kaikille yhteisiä opiskelijatilaisuuksia ympäri
Suomen. Seuraa tiedotusta sähköpostistasi!
Tilaisuudet ovat oiva keino kartuttaa tärkeää
työelämätietoutta sekä tutustua ja verkostoitua niin oman alan kuin muiden alojen
opiskelijoiden kanssa.
6.2. Yrityspäivät ja opiskelijatilaisuus
Tampereen yliopistolla
16.5. Opiskelijatilaisuus Oulu

AKAVAN ERITYISALOJEN ALUETAPAHTUMIA JÄSENILLE
Katso tapahtumat sivun www.akavanerityisalat.fi/jasenyys/aluetoiminta alue-valikon
takaa!
TJS-OPINTOKESKUKSEN KURSSIT
Hyödynnä jäsenetunasi TJS-Opintokeskuksen kursseja! Kumula maksaa jäsentä
kohden yhden TJS-Opintokeskuksen järjestämän koulutuksen vuodessa. Lisätietoja
TJS:n koulutuksista osoitteesta www.tjsopintokeskus.fi/koulutus tai Vuoden 20122013 koulutusesitteestä, jonka voit ladata
osoitteesta http://www.tjs-opintokeskus.
fi/easydata/customers/opintokeskus/
files/pdf_tiedostot/TJS_koulutuskalenteri_2012-13.pdf tai tilata sähköpostiosoitteesta toimisto(at)tjs-opintokeskus.fi.

Liittovaltuuston varsinaisille ja varajäsenille

LIITTOVALTUUSTON
KEVÄTKOKOUS 2013
Kutsu
Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:n liittovaltuuston kevätkokoukseen,
joka pidetään sunnuntaina 21. huhtikuuta 2013.
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 12. maaliskuuta 2013. Aloitteesta on hallituksen annettava liittovaltuustolle lausuntonsa.
Kuntien asiantuntijat – Kumula ry
Hallitus
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Kun
t
tar vitse
Kumulan jäseneksi voi liittyä osoitteessa https://www.akavanerityisalat.
fi/jasenyys/liity_jaseneksi Sivulta
saat tietää tarvitsemasi niin uudeksi
jäseneksi liittymisestä, toisesta liitosta
siirtymisestä, opiskelijajäsenyydestä,
jäsenmaksuista kuin jäsentietojen
päivittämisestä.
Muistathan, että jos olet jäämässä
eläkkeelle, ei sinun tarvitse eikä kannatta erota liitosta! Eläkeläisjäsenen
jäsenmaksu on vain 50 € vuodessa, ja
vastineeksi saa konkreettisia, rahanarvoisia jäsenetuja. Päivitä kuitenkin
jäsentietosi ja ilmoita eläkkeelle jäännistäsi. Lomakkeen löydät osoitteesta
https://www.akavanerityisalat.fi/
jasenyys/jasentietojen_paivitys/elakkeelle_siirtyminen/
Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenasioista tai -maksuista, ota yhteyttä
jäsensihteereihin. Heidän yhteystietonsa löydät sivulta https://www.akavanerityisalat.fi/jasenyys/jasenmaksut.
Jäsensihteerien palvelunumero on
0201 235 370.
Kuntien asiantuntijat - Kommunala
specialister - Kumula ry
Maistraatinportti 4 A, 6. krs.,
00240 Helsinki
Puhelin 0201 235 385
Sähköposti kumula@kumula.fi
Kotisivut www.kumula.fi
Akavan Erityisalat ry
Maistraatinportti 4 A, 6. krs.,
00240 Helsinki
Puhelin 0201 235 340,
faksi (09) 147 242
Sähköinen asiointi etusivulta
www.akavanerityisalat.fi
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa
Erko
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
Käyntiosoite Kellosilta 5 B, 6. krs,
Itä-Pasila, toimisto avoinna ma-pe
klo 9-15
Palvelunumero (09) 7206 4343
ma-to klo 12-15
Info-puhelimesta 0600 944 94 etuuden hakija saa tiedon viimeisimmästä
maksupäivästä 24 h/vrk, puhelun hinta
pvm + 0,37 e/min
Faksi (09) 272 1212
Sähköposti
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
Sähköinen asiointi osoitteessa
www.erko.fi > Asioi verkossa
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Perhe- ja
perintöoikeudellinen
neuvonta

Avioehtosopimukset
Avioero
Omaisuuden ositus
Perunkirjoitus
Testamentit
Perinnönjako
Edunvalvontavaltuutus

Akavan Erityisaloissa palvelun toteuttaa jäsenille lakimies Tuire Torvela.
– Eniten tehdään testamentteja ja avioehtosopimuksia, mutta myös ositussopimuksia ja perinnänjakoja. Nykyisin myös
edunvalvontavaltuutuksia tehdään jo aika
paljon. Perintöverosuunnittelukin kiinnostaa jäseniä, Torvela kertoo.
Palvelu käynnistyy siten, että jäsen ottaa yhteyttä Torvelaan. Pääkaupunkiseudulla asuvat varaavat usein ajan ja tulevat Akavan Erityisalojen toimistoon Länsi-Pasilaan tapaamaan häntä. Kauempana
asuvat jäsenet puolestaan asioivat sähköpostin välityksellä, joten jäsenetu palvelee
tasapuolisesti ja kätevästi jäseniä heidän
asuinpaikastaan riippumatta.
– Esimerkiksi testamentti ja avioehto pystytään aivan hyvin tekemään säh-

Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenliittojensa jäsenille – siis myös kaikille kumulalaisille – kiinnostavan edun: perhe- ja
perintöoikeudellista neuvontaa ja konsultointia, joka sisältyy jäsenmaksuun eli on
jäsenille maksutonta. Jäsenetu pitää sisällään myös asiakirjojen laatimisen.
Neuvontaa saa muun muassa näissä
asioissa:

köpostitse. Jäsen kirjoittaa ensin minulle omia ajatuksiaan ja sitten asiaa työstetään, kunnes asiakirja on valmis. Viimeksi vielä ohjeistan jäsentä tarkasti, kuinka
asiakirja tulee allekirjoittaa ja todistaa oikeaksi.
Torvela neuvoo jäseniä myös siinä,
mihin kaikkeen eri asiat vaikuttavat ja
mikä merkitys esimerkiksi avioehdolla on
erilaisissa avioliiton päättymistilanteissa.
– Monesti perusasiat tiedetään, mutta
jäsenet voivat kysyä minulta lisää. ●

Yhteyshenkilö Akavan
Erityisalojen toimistolla:
Lakimies Tuire Torvela
Puhelin 0201 235 356 ja 0400 871 381
Sähköposti
tuire.torvela@akavanerityisalat.fi
Osoite Maistraatinportti 4 A, 6. krs,
00240 Helsinki

Svensk resumé
ÅRETS första nummer av Kumina
är ämnat att hållas i behåll för att
det utgör en handbok och ett stöd
till alla Kumulamedlemmar för att
veta vilka det är som besluter om
våra ärenden i förbundsfullmäktige
under de följande fyra åren. I numret
hittar du kontaktuppgifterna till alla
förbundsfullmäktigeledamöter och
deras suppleanter samt förbundsstyrelsen så att du vid behov kan ta
kontakt med dem. I deras svar på
frågorna kan du också se vilka fullmäktigeledamöterna, suppleanterna
och medlemmarna av styrelsen är och
hur de vill utveckla vårt gemensamma
förbund.
BLAND dem finns många helt nya
ansikten men likväl ett antal gamla
bekanta, även om en del av dem i
helt nya uppgifter. Ur förbundets
synpunkt sett är den viktigaste
och synligaste av dem naturligtvis
den nya styrelseordföranden och
chefredaktören för Kumina, Päivi
Hytönen som alltså tar över uppgiften

av Maarit Helén som verkade i tolv år
på samma post.

PÄIVI Hytönen skriver i sin första
ledare såhär: “Jag önskar alla våra
medlemmar möjligheter och vilja att
i allt bredare utsträckning aktiveras
till att utveckla vår organisation,
utvärdera våra verksamhetsformer
och aktivt påverka dem. Styrelsen
och fullmäktige tillönskar jag en
inspirerande och innovativ anda.”
HYTÖNEN fortsätter med att belysa
framtiden: “Vi kommer att sätta
igång att utveckla nya former att
delta i diskussionen framförallt inom
organisationen. Jag skulle dock också
önska att se inlägg i den offentliga
debatten. Vi strävar till att utnyttja
de sociala medierna till allas nytta,
att utveckla elektroniska former
för möten samt till att på allt sätt
möjliggöra och aktivera strävan till
en gemensam och klar syn på vår
målsättning. Vi kan vara stolta över
ett mångkunnigt Kumula och vi

bör dela med oss av vår kunskap till
gagn för alla. På återseende; ansikte
mot ansikte, på nätet och i de sociala
medierna.”

I KUMINA träffar vi också Maarit
Helén och Saara Paavola som börjat
sitt job som moderskapsledighetsvikarie för förbundssekreteraren
samt Akavas Specialorganisationers
nyvalda ordförande Risto Tolonen. Ett
sorgebud berättar är att en långvarig
Kumula-aktiv, Edvard – tidigare Jouni
– Rasimus har avlidit.
DE KOMMUNALA specialisterna –
Kumula r.f.:s förbundsfullmäktige har
sitt vårsammanträde den 21.4.2013.
Propositioner till fullmäktige kan
framföras av styrelsen samt av
enskilda medlemmar. Propositionerna
skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast 40 dagar innan
mötet, d.v.s senast den 12.3.2013.
Styrelsen bör ge utlåtande om
propositionerna till fullmäktige.●
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