
Tehyn Pellon ammattiosasto  
30 vuotta 

Meillä on juhlavuosi! 
 

28.5.2011 Kotariipi 



Tämä  tarina on Tehyn ja 
ammattiosastomme uljaasta 

historiasta ja lupaavasta 
tulevaisuudesta.  

 





Terveydenhuoltoalan ammattijärjestöt tekivät 
merkittävää ay-historiaa Tehyä perustaessaan 

 • 6 TVK:laista liittoa yhdistyi yhdeksi järjestöksi,  

– tavoitteena yhdistävää terveys- ja sosiaalialan 
hoitohenkilöstön voimat edunvalvonnassa ja 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.  

• Perustamista edelsi pitkä valmistelutyö,  

– jota johti Sairaanhoitajaliiton pitkäaikainen 
puheenjohtaja ja arvostettu työmarkkina-
asiantuntija Toini Nousiainen. 
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Tehyn ammattiosastojen perustaminen 
 

• Tehy-lehti v 1981 alusta 

• Samana vuonna perustettiin   

– 320 ammattiosastoa 

– sekä 15 piiriyhdistystä, jotka on sittemmin lakkautettu. 

• Perustajajärjestöt tulivat Tehyn ammatillis-aatteellisiksi 
yhteistyöjäsenjärjestöiksi. Nykyisin niitä on yhdeksän. 

• Opiskelijajäsenet kuuluvat Tehyn opiskelijayhdistykseen.  

• Tehy perustettiin  virallisesti 7. kesäkuuta 1982.   

– Teemana  ”Tehy – tervettä joukkovoimaa”  
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Tehyn Pellon ammattiosaston 
perustamiskokous 28.3.1981  

 

• Perustamiskokouksen allekirjoittajat  

– sairaanhoitajat Paula Alaniemi ja Tuulikki Ikonen ja 

laboratorionhoitaja Sirkka Liisa Krans. 

 

• Ammattiosasto rekisteröitiin11.5.1981 
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Perustamiskokous 28.3.1981 
 • Hallituksen varsinaiset  jäsenet 

• Tervonen Maija puheenjohtaja  Terveydenhoitaja 

• Lohela Virva varapuheenjohtaja  Kätilö 

• Ikonen Tuulikki sihteeri   Sairaanhoitaja 

• Laitaharju Maija tiedotussihteeri  Lastenhoitaja 

• Hoikkaniemi Sirkka rahastonhoitaja Sairaanhoitaja 

• Krans Sirkka-Liisa hallituksen jäsen Laboratorionhoitaja 

• Välimaa Marianna hallituksen jäsen Hammashoitaja 

• Hallituksen varajäsenet 

• Kerkelä Maija    Sairaanhoitaja 

• Kivelä Riitta    Hammashoitaja 

• Hermaala Eila    Sairaanhoitaja 

• Havela Maija    Lääkintävoimistelija 

• Niemelä Elli    Sairaanhoitaja 

• Rötkönen Aura    Kätilö 
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Jo perustamiskokouksen julkilausumassa tuotiin 
esiin edelleen ajankohtaisia teemoja:  
• Tehy vaati jäsentensä peruspalkkatason tuntuvaa korotusta 

vastaamaan koulutusta, työn raskautta ja vastuullisuutta. 

• Hoidon taso on vaarantunut henkilöstövajauksen vuoksi.  

– Tehy lupasi vaikuttaa kaikin keinoin virkojen lisäämiseen 
taatakseen jäsenistölleen edellytykset korkeatasoisen 
hoidon toteuttamiseen käytännössä.  

• Työelämän tasa-arvo edellyttää, että hallinnon kehittämiseen 
eri tasoilla osallistuvat kaikki työntekijät.  

• Tehy toimii hoitotyön aseman selkiinnyttämiseksi ja 
vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi, samoin koulutuksen 
tason kehittämiseksi. 
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Ammattiosasto toimii  palvelusehtojen ja 
työolojen parantamiseksi 

 

• Tehy on perustettu ja olemassa ensisijaisesti 
jäseniä ja heidän etujensa ajamista varten.  

• Edunvalvonta on yksi tärkeimmistä 
ammattiosaston tehtävistä.    

• Tehystä saa asiantuntija- ja oikeudellista 
apua.  
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Tehyssä jäseniä 
• Tammik 2011  on 150.000 jäsentä 

• Jäsenistö edustaa laajasti koulutettua terveys- ja 
sosiaalialan henkilöstöä: Bioanalyytikot, ensihoitajat, 
fysioterapeutit, hammashoitajat, jalkojenhoitajat, kätilöt, 
lastenhoitajat, lähihoitajat, mielenterveyshoitajat, 
röntgenhoitajat, sairaanhoitajat, sairaankuljettajat, 
suuhygienistit, terveydenhoitajat 

•  Ammatillisuus ja yhteinen ala on Tehyn 
työmarkkinaedunvalvonnan ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen perusta 

• Tehyn Pellon ao:ssa jäseniä  58. 

• Jäsenmäärä on vaihdellut 42- 58 välillä (alimmillaan v 2006) 

• V. 2007  työtaistelun jälk jäsenmäärä kasvoi. 
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Palkkauksellisen eriarvoisuuden poistaminen on alusta 
lähtien ollut Tehyn edunvalvonnan punainen lanka. 
 • Vaikka lopullinen läpimurto palkkataistelussa vielä 

puuttuu, yhteisen päämäärän puolesta on tehty 
vuosikymmenet arvokasta, tuloksellistakin työtä. 

• Tehy on historiansa aikana käynyt 4 työtaistelua, 
joilla kaikilla on saavutettu merkittäviä tuloksia.  

•  Vuonna 1983 (4 vk); Suomen suosituin lakko    

• Vuonna 1995 (4 vk) Lakko mursi laman 

• Vuonna 2002 Ahvenanmaalla (3 kk)  

• Vuonna 2007 oli joukkoirtisanoutuminen 
työtaistelutoimena 
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Pellon  
Ammattiosaston 

toiminta 

1

2 
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Ammattiosaston kokoukset ja jäsenillat 
• 2 sääntömääräistä kokousta sekä hallituksen kokouksia 

tarpeen mukaan.  

– Tavoite 2011; hallituksen kokous 1 x kk 

• Jäseniltoja  

• 1990 alkaen: mm. jäsenten aktivointi keskeistä: 

–   mm. ´porkkanoita´ kokouksiin osallistuville - varsinkin  
toimijoiden valintakokouksiin esim. 

• Fleece ja reppu 2002 syyskokous 

• Jouluruoka syyskokouksen yhteydessä 

• Pentikin poro Petra, iso v 2006 ja pieni v 2010 

• Hyvinvointiseteli 2010 kevätkokous ja jäsenilta 

• 2004  alkaen jäsenhankinta on ollut valtakunnallinen 
tavoite -> 2006 uudet jäsenet palkittaan  > liittymislahja 
otettiin käyttöön 
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Tiedotustoiminta 
 • Työpaikkojen ilmoitustaulut  

• Sääntömääräiset kokouskutsut  meänTornionlaakso-
lehdessä 

• 1988  ostettiin sähkökirjoituskone (määräraha 
2000mk) 

• Ammattiosastokirjeet 

• www.Tehy.fi 

• 2005  Tietokone ja puhelin ammattiosastoille  

– sähköposti ja tekstiviestit 

• 2009 Ao:n tietokone ja 2010 puhelin uusittu 

• 2011 Kotisivujen valmistelu http://ao805.tehy.fi/ 

 

 

 

 

 

14 11.9.2014 

http://ao805.tehy.fi/


Koulutus 
 

• 1990 ao:n varoilla voidaan kustantaa 1 jäsen vuodessa oman 
ammattikuntansa opintopäiville vuorotellen 

• 1991 Kaikki kunnossa –toimintaohjelmaan liittyvää koulutusta, palkataan 
luennoitsija 

• 1992 Avustus yhdelle opintopäiville osallistuvalle 

• 1993 Superin kanssa yhteinen koulutustilaisuus ´työssä jaksaminen ja 
työttömyys´ 

• 1994 Luentotilaisuus ´Jaksaminen sekä uskon ja rakkauden voima 
hoitajan työssä´ Simo Rundgren 

• 1997 Koulutukseen on mielenkiinto ollut vähäisempää. 

• 1998 alk. koulutuksissa ei ole käynyt kukaan, mutta 

– luottamushenkilöt ovat käyneet erilaisissa ns. 
ammattiyhdistyskoulutuksissa (pj, plm, lm) 

• Tehyn järjestämiä tilaisuuksia on hyödynnetty vaihtelevasti 

• Nykyään koulutustukea pitää ensin hakea työnantajalta sitten vasta 

ammattiosastolta  
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Edunvalvonta 1989-1991 
 

• Palkkaluokkatarkistuksia  ja palkkaneuvotteluja        
 neuvottelut menivät läpi osittain 

• Kunnassa tapahtuvien virkojen muuttaminen tai 
niiden lakkauttaminen  -> pyritty vaikuttamaan 
niihin. 

• TVK  ja paikallistoimikunnan perustaminen:           
Tehy 3 paikkaa, Super 3 paikkaa  vuonna 1991 

• Pellossa,terveyskeskuksen säästöohjelma alkoi 
1991 
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1992 edunvalvonta 
• Aktiivista neuvottelua työnantajan kanssa  

• Kunnan tiukka taloudellinen tilanne 

– Vaikuttanut työssä olevien jäsenten työoloihin.  

– Työttömiä on enemmän kuin ennen. 

– Sijaisuuksia erittäin vähän.  

• Keskusjärjestö TVK kaatui kesällä 1992. Uutta ei tiedossa 

• Sairaankuljetuksen saattajan järjestäminen, 
varallaolokorvaus 50 % jatkuisi ->30% (Tehy ja Super) 

• Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon päävastuualueen 
johtosääntöön.  Johtavan hoitaja viran lakkauttaminen: 

• ”Emännätön talo on kuin hännätön hevonen” 6.11.1992  virkaa 
ei toistaiseksi lakkauteta, mutta johtava hoitaja menetti 
esittelyoikeuden uuden johtosäännön hyväksymisen myötä eikä 
johtosääntöön saatu hoitotyön määritelmään esittelystämme 
huolimatta. 

 
17 11.9.2014 



1993 edunvalvonta 
• Lukuisia neuvotteluja työnantajan kanssa säästötoimista 

paikallisten sopimusten aikaansaamiseksi. 
Hallitustyöskentely oli vilkasta. 

•  TNJ Tehyn ja Superin yht. neuvottelujärjestö -93 lähtien 

• Säästötoimenpiteet kunnassa, vaadittu 
allekirjoitettavaksi -> ei saa allekirjoittaa ennen TNJ:n 
valtakunnallista sopimusta 

• Kunta lomautti kaikki työntekijänsä 2-3 viikon ajaksi 
säästötoimenpiteenä.  

• Tehy ja Super ”vetävät yhtä köyttä” 
säästötoimenpiteistä - > keskeiset tavoitteet: 

•    työpaikkojen säilyminen sekä  

•    mahdollisimman pieni palkanmenetys  
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1994 edunvalvonta 
• Kunnan säästötoimet jatkuvat! 

       kohdistuvat  tehyn jäsenistöön.  

• Paikallinen sopimus: 

– Lomarahasta maksettiin puolet, josta vastineena saatiin 
keskimäärin viisi päivää vapaata  

– Säästöihin on osallistuttu myös tekemällä töitä 
mahdollisimman vähällä työvoimalla 

– Sijaisia on käytetty hyvin vähän, mikä kyllä on ikävä asia 
varsinkin työttömien kannalta 

• Työpaikkojen säilyminen ja mahdollinen lisääminen tärkein 
asia. 

• Neuvottelu mm. KTT:lla palkatun tk:n vuodeosastolla 
toimivan sairaanhoitajan palkkaluokasta. (Y19Y23) 
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1995 edunvalvonta 
 

• TNJ:n jäsenistön lakko (helmi-maaliskuu) 

     Lakkotupa Pellon Hovissa 

• Lakon johdosta vilkasta toimintaa, kokouksia Pellossa ja 
Rovaniemellä (TNJ) 

 

• Ei tehty  paikallisia sopimuksia, sillä Tehyn jäsenistöön 
liittyvät säästötoimet olivat lähinnä sijaisuuksia koskevia.  

 

• Kirjelmä Lakon aikana varallaolojärjestelmästä: korvaukset 
samanlaisina kuin normaalinakin aikana.  
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Paikallinen lakko-organisaatio 

•  Koivuranta Katja    Tehy 

•  Bergman Liisa        Super 

•  Kivilompolo Taina Tehy 

•  Mäkikyrö Tarja      Super 

•  Buska Merja          Super 

•  Kuparinen Anja     Tehy 

•  Ikonen Tuulikki  Plm 

•  Havela Eila          varaplm 

•  Alaniemi Paula   Ao pj 
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1995 edunvalvonta 
• Sijaisia käytettiin niukasti (ei lainkaan lyhyissä sijaisuuksissa) 

• TEHY HUOMIOI MYÖS TYÖTTÖMÄT: 

–  Ammattiosasto tulee vastaisuudessa toimimaan 
aloitteellisesti työnantajaan ja TYÖVOIMATOIMISTOON 
PÄIN, JOTTA TYÖTÖN SAISI  TYÖLLISTYMISTILANTEESSA 
KOULUTUSTAAN VASTAAVAA TYÖTÄ.  

• Edunvalvonta ( suunnitelma vuodelle 1996) 

– Ammattiosasto seuraa palkkahinnoittelua ja 
henkilöstörakennetta ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin. 
Tarvittaessa tehdään yhteistyötä superilaisten kanssa. 
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1996 edunvalvonta 
• Tehyn ja Superin kokous syyskuussa: Syy, kunnan 

säästötoimenpiteet vuodelle 1997 

• Yhteistyöryhmän ehdotuksia: 

–  Lomauttaminen, lyh. työaika, palkkojen alentaminen, 
lomarahojen leikkaaminen, rakenteelliset muutokset, 
yksityistäminen, palvelujen lopettaminen, veroäyrin 
hinnan nostaminen, velan otto olivat -> ehdotettiin 1 
pennin veroäyrinnostoa. 

• Tehy ja Super 

–  Ei suostuta palkkaetuuksien leikkaamiseen 
säästötarkoituksessa.  

– Jokainen työntekijä ansaitsee nykyisen palkkansa 
työmäärään ja työn vaativuuteen nähden. 
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1997 – 1999 edunvalvonta 
• Säästötoimet kunnassa  edelleen esillä. 

• 1997 

– Tehyn aloite:  virkoja tai toimia ei täytettäisi aina ”sisäisin siirroin”, 
jolloin myös työttömillä olisi mahdollisuus edes hakea työpaikkaa.  

• 1998  

–  Myönteistä: Jaettavana  järjestelyvara-raha. 

– Johtavan hoitajan viran lakkauttaminen /muuttaminen  Tehy ottaa 
kantaa 

– Sijaisten palkkaaminen  työntekijöiden vuosi- ym. lomien aikana 
käytettävän sijaisia. Perustelu: Vakituisen henkilöstön jaksaminen ja 
työllistyminen. 

• 1999 
– TNJ:n jäsenilta: aiheena työssä jaksaminen ”säästöpaineissa”  -> kirje 

kunnanhallitukselle ja perusturvalautakunnalle. Pohjolan Sanomissa 
juttu 

– Kirjallinen kannanotto: yli ½ vuotta kestävien viransijaisuuksien 
muuttamisesta avoimeen hakuun (Tällä hetkellä 1 vuotta) 
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2000-2003 edunvalvonta  

• Paljon on jäänyt paikallisesti sovittavaa  Palkka- 
ja järjestelyvaraeräneuvottelut vuodesta 1998 alkaen 
jatkuvat edelleen 2000  

•  2002: Aktiivinen TNJ ottaa kantaa: 

•Laitoshoidon johtajan viran 
kelpoisuusvaatimukset 

• 2003:  Osastonhoitajan viran säilyttäminen (TNJ) 

• Palaveri  valtuustoryhmien kanssa 

• Palaveri sijaisasioista perusturvan pj:n kanssa 
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2004 -2005 edunvalvonta 
• 2004 

     Henkilöstöjärjestelyt terveydenhuollossa:  
– pk:lle toinen sairaanhoitaja  

– vuodeosaston osastonhoitajan virka säilytetään ja täytetään 

–  eläkkeelle jäävien ja muuten avoimiksi jääneiden virat / toimet 
täytetään 

– sijaisten palkkaukseen varataan riittävästi määrärahaa. (TNJ) 

• 2005                                                                                             
Laitoshoidon johtajuus henkilökunnan näkökulmasta             
 kirjelmä perusturvalautakunnalle (TNJ) 
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2006 edunvalvonta 
• Yöhälytysrahan korottaminen 50 €:n                           
saatiin18 €, hälytysraha kaikille kunnan 
työntekijöille.(TNJ) 

• Hoitohenkilökunnan lisäämisen tarve 

  neuvottelu 6 uutta vakituista lähi-
/perushoitajantointa  saatiin3  hoitajaa 
määräajaksi 

• Terveydenhoitajan toimen säilyttäminen 

• Työvoima laajemmin hakuun 
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2007 edunvalvonta 

 

• Tehyn työtaisteluun osallistuminen, ”hengessä 
mukana oleminen”.  

• Tehy erosi TNJ:stä, on itsenäinen neuvotteluosapuoli 
sekä valtakunnan että paikallistasolla.  

 

• Hälytysraha/kutsuraha neuvottelu useaan kertaan 
sekä keskustelut päättäjien kanssa  30€ + 50€ 
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2008 edunvalvonta 
• Esitetty kirjallisesti: plm:n osallistumisoikeus perusturvan ja 

terveyskeskuksen johtoryhmien kokouksiin.  

     Luottamusmiehen tulee olla perehtynyt edustamiensa 
viranhaltijoita/ työntekijöitä koskeviin säännöksiin, 
määräyksiin ja sopimuksiin sekä kunnan ja laitoksen 
olosuhteisiin.                                                          

 Ei saatu osallistumisoikeutta 

• Kotisairaanhoitajien ylityökorvausasia 

• Tietosuoja –vastuuhenkilön asia 

• Vakinaistamisneuvottelu 

• Lapin läänin  hammaslääkäripäivystys: neuvottelut 
päivystyskorvauksista 
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2009 edunvalvonta 
• Työnjakohankekoulutus sairaanhoitajille, 

hammashoitajille sekä suuhygienistille saatettiin 
päätökseen  

– TVA:n mukainen palkkaus pitää saada vastaamaan työn 
vaativuutta ja vastuuta.  

– TVA:n mukaisen palkan tarkistus, ympärivuorokautinen 
sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, tehtäväsiirrot 
hammashoitolassa 

– Uhkaukset on lausuttu ääneen, että ”vaativia” 
tehtävänsiiroja ei oteta vastaan, ennen kuin palkasta 
sovitaan.  

• Lapin läänin  hammaslääkäripäivystys edelleen 
kesken 

• Tuloksellisuuserä neuvottelut 
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2009 edunvalvonta 

• Vuodeosaston sairaanhoitajien TVA:n 
mukainen palkkavaatimus  kiireellisenä  

päivystys Ruotsissa  ei takapäivystäjää 

saatiin 50€ 

• Hälytysrahaneuvottelu  

• Henkilöstön edustaja johtoryhmään esitys 
uusiksi yhteistyöryhmään  

 ei saatu osallistumisoikeutta 
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2010 edunvalvonta 

• Neuvotteluja työnvaativuudesta/palkkauksesta on käyty 

– työnantajalla ei ollut halua maksaa osaamisesta.  

– TVA:n mukaiset korotukset jäivät järjestely- ja 
tuloksellisuuserän varaan, muuta ”ylimääräistä” rahaa ei 
siis ollut mahdollista saada  

• Työnjakohankkeeseen osallistuville (2007-2009) maksettiin 
”kannustusraha” 20 € järjestelyvaraerästä.  

– Työnjakohankkeen aikana suunniteltua sairaanhoitajan 
ympärivuorokautista toimintamallia ei vuodeosastolla 
otettu käyttöön, koska palkasta ei päästy 
yhteisymmärrykseen.   

– Hammashoitolassa uutta toimintamallia pyritään 
toteuttamaan, resurssien puitteissa 
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2010 edunvalvonta 
• Hälytysraha- ja tuplavuorokorvausneuvottelu tuotti 

määräaikaisen sopimuksen vuodeksi eteenpäin (60 €) 

 Tehyn ja hallintojohtajan neuvottelema ehdotus 
hyväksyttiin .Myös SuPer oli asiaa ajamassa.  

  Samansuuruinen hälytys- ja tuplavuorokorvaus kaikille 
kunnan työntekijöille tasapuolisen kohtelun vuoksi.   

• Tuloksellisuuserän jakoperusteista käydyt neuvottelut 
aloitettiin hyvissä ajoin.  
 Työnantajan kanssa laadittiin mittarit ja pisteytykset, jotta erän 

jakaminen menee tasapuolisesti jakoon, ja niin myös tapahtui. 

 Tuloksellisuus erä jaettiin kaikille tehyläisille tasan, koska kriteerit 
täyttyivät kaikilla. 

 Myöhemmin KVTES jakoi potin myös tasan. 

 Tehy on edelläkävijä. 
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Virkistys 
• Myyjäiset  1988, 1989, 1991, 1994 

• Askartelut 

–  1989 syksyn aikana kokoonnuttiin 1 x vk neuvolassa ja valmisteltiin 
ristipistojoulukortteja joulumyyjäisiin. 

– 1990 Alettiin tekemään äiti-Teresa peittoa v. 1991 joulumyyjäisiin 

– 1991 Arpajaiset Äiti –Teresa peitto, jäsenillat peiton valmistuksen 
merkeissä 

– 1994 Joulumyyjäisiin osallistuminen -> askarteluillat 

• Arpajaiset 1989, 1990 Pääsiäisarpajaiset -> tuotto syöpälasten hyväksi 
 1991 Äiti-Teresa peitto joulumyyjäisiin -> tuotto luentopalkkioksi 
paikalliseen koulutukseen, 1994  

• Kuntosalimaksu 1988, 1989 

• Mökki Levillä -89, 94 ja 97  Kevätretki Leville Tehyn mökit, perhe mukaan, 
98, 99?, 2003Tehyn mökki Levillä ylitorniolaisten kanssa, 2005 keväällä 
Levin mökki ja syksyllä mökki ylitorniolaisten kanssa, 2010 Hotelli 
Levitunturi 
Mökki Ylläksellä 2002, 2006 ja 2007 

• Kirpputori 2004 keväällä ja syksyllä, 2005, 2010 
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Teatteri- ja elokuvaesityksiä  
• 1989 Iso valkea Poro Pellossa 

• 1991 Teatterimatka superilaisten kanssa 

• 1993 Teatteri Pellossa 

• 1994 Velho-ooppera, arpajaiset rahan keruuseen 

• 1995 Balettiesityksessä Ylitorniolla kävi yksi jäsen 

• 1996 Riekko-ooppera  ja Teatteri Rovaniemellä 

• 1997 Tamara Lundin Konsertti Kemin Lumilinnassa 

• 1998 Titanic elokuva Rovaniemellä ja Kylpylä 
/teatterimatka Ouluun 

• 1999 Teatteriretki Rovaniemelle  ja Käärmeooppera 
(Superin kanssa) 
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Teatteri 
• 2001 Teatterissa Roi Anna Karenina (Superin kanssa) 

• 2003 Teatteri Oulu Populääri musiikkia Vittulan jänkältä ja 
teatteri Poro-Kristiina Roi 

• 2004 Teatteri Kemi Tarpeettomia Ihmisiä KOM-teatterin vierailu 
ja Joppaus-ooppera Pello ja Teatteri Roi Viulunsoittaja katolla 

• 2005 Teatteri Roi Suomen hevonen ja Teatteri Kemi Tukkijoella 

• 2006 Jari Sillanpää Konsertti Oloksella ja Marilyn musikaali Roi 
(Superin kanssa) 

• 2007 Teatteri Kemi Seitsemän veljestä 

• 2008 Teatteri Oulu Luulosairas ja teeskentelijä ja Teatteri Kemi 
Laila musikaali (superin kanssa) 

• 2009 Teatteri Soittokielto Rovaniemi ja Joulukabaree; Lupa 
nauraa  Roi 

• 2010 Teatteri Kemi, The Sound of Music 
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Retket 1988-1999 
• 88 , 89 Pari marjaretkeä -> marjat myytiin -> varat yhden 

sh:n kustantaminen ROI:hin sh päiville  

• 90 Retki Kuusamoon Tropic-kylpylään 

• 91 Hirvaskosken laavulle retki toukokuussa 

• 91 Eden –retki Ouluun 

• 92 Svanstein Hälsan centrum, retki, ruokailu 

• 93 Hetta-Raattama hiihtoretki 16.-18.4.-> Pallas ei 
toteutunut huonon sään vuoksi 

• 93 Ulkoiluretki ja yöpyminen Pahtajärvellä tai LKS:n Kelojokan 
mökillä toteutuiko? 

• 93 Syksyllä retki Levin kylpylään ja tutustuminen 
Särestöniemen taiteeseen myös perheenjäseniä mukana. 

• 95 Arcticum talossa vierailu Rovaniemellä 

• 98 Kylpylä /teatterimatka Ouluuun 
 

 

 

 

38 11.9.2014 



Retket 2000 -> 
• 2000 päiväreissu Leville Superin kassa, muut virkistys 

suunnitelmat jäivät toteutumatta osanottajien vähäisyyden 
vuoksi 

• 2002 Svanstenin retki, lehdessä on ollut juttu 

• 2002 Ostosretki Ouluun 

• 2003 Hirvaskosken laavulle retki  elokuussa 

• 2004 Päiväretki Ylläkselle 

• 2004 Kesätanssit Vaattojärven paviljongilla 

• 2004 Oranki-Art ympäristönäyttely 

• 2004 Jaipaljukka 

• 2004 Naisten päivä Ylitornion rautakaupalla 

• 2008 Teatteri –Ostosmatka Ouluun yöreissu 

• 2010 Hallituksen kutsuvierailu Rovaniemellä aluetoimistolla 
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Muita tapahtumia 1988-1999 
• 1989 ohjelmallinen iltama ? 

• 1988  Poikkinaintijuhlaan kolestrolimittaus 
 ja lääkintävoimistelija pitää illan selän lihasten vahvistamiseksi?  

• 1990 Palokuntanaisten järjestämä kisa -> osallistuttu kolmihenkisellä 
joukkueella ja  Illanvietto -> värianalyysi?, 200mk avustus Tansaniana 
Ilembulan sairaalan keräykseen 

• 1991  Värianalyysi-luento yhdessä Superin kanssa  ja  poikkinaintihölkkään 
osallisuminen - Tehy-T-paidat? 

• 1995 Epävirallisia kokous- ja saunailtoja pidettiin lakon aikana 

– Lakon loputtua juhlittiin lakkokaatajaisten merkeissä Pellonhovin 
Kivipirtissä, näytelmäkin oli ohjelmassa.  

– Lakon loppumisen aikoihin Pellossa käytiin poikkinaintitapahtuman 
yhteydessä leikkimielinen potkukelkkakilpailu, jossa TNJ:läiset olivat 
doping testaajina eli rakkovahteina. 

– Lakkolaulu: Hyvän hoidon liitto, sävel ”Käyn ahon laitaa” 

• 1997 Super ja Tehy järjestivät hyväntekeväisyystanssit Jänkä-Joonaassa 
15.2. > kertyneet rahat vuodeosaston viihtyvyyden parantamiseksi. 
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Muita tapahtumia 2000 -> 

• 2001 Eläkkeelle jäävien juhlat 

–  Kampsuherran valtakunnassa, super ja tehy 

• 2001 Tarmon mökillä Ruuhijärvellä  

– superilaisten kanssa ilta /Tamro ja hyg. hoitaja LKS:stä 

 

• Tehy 25 vuotta, järjestimme oman juhlan 15.6.2007 

– Tehyn 25-vuotisjuhla kokosi komeasti  
tehyläiset koolle Eeronpuistoon.  

– Hyvällä hoidolla on hintansa –t-paidat  
jäsenille 25-vuotisjuhlan kunniaksi 
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”Hyvällä hoidolla on hintansa” -marssi 
leirintäalueelle oli valmistautumista 
syksyn sopimuskierrokseen 
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Lopuksi Soikkaan.  



Pikkujoulu 
• 1995 Pikkujoulu Ponnella  

• 1996 Pikkujoulu syyskokouksen yhteydessä 

• 1998 Pikkujoulu syyskokouksen yhteydessä, johon myös 
puolisot kutsuttiin ja tarjottiin jouluruoka 

• 2001 Pikkujoulu Levillä yhdessä Kittilän tehyläisten kanssa 

• 2002 Jouluruoka jäsenille 

• 2003 pikkujoulu + teatteri Poro-Kristiina Roi  ja jouluruokailu 
Grannissa 

• 2004 Pikkujouluruokailu syyskokouksen yhteydessä 

• 2006 Pikkujoulu Ritavalkealla Syykokouksen yhteydessä 

• 2007 ja 2008  Pikkujoulu Soikassa syyskokouksen yhteydessä 

• 2009 Pikkujoulu Roi + joulukabaree 

• 2010 Pikkujoulu syyskokouksen yhteydessä, Motelli 
Ruskalinnassa 
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2011  ÄLÄ RIKO HOITAJAASI – kampanja  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Väkivallanuhka lisääntynyt!  
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Tahto, rohkeus ja 
tulevaisuus  

 

https://www.tehy.fi  
sivut uudistuneet 
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