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Sisäinen 
tiedotus-
toiminta 

puhelinneuvonnan käyttöön. 

Sisäisen tiedotustoimikunnan toimintaohjeiden tultua kaupunginhallituksessa hyväksytyiksi, ryhtyi 
neuvottelukunta hoitamaan näitä tehtäviä 1.11. lähtien. 

Henkilöstö- ja tiedotuslehtiä ilmestyi yhteensä 63 numeroa. 

Harraste-
yms. toi-
minta 
Vierailijat 

Henkilökunnan harrastetoimintaa tuettiin avustusmäärärahoja jakamalla sekä varaamalla harrasteti-
loja, ja vuoden aikana eläkkeelle siirtyneille järjestettiin perinteinen kahvitilaisuus. 

Laitokseen kävi tutustumassa ennätyksellinen määrä vieraita. Koti- ja ulkomaisia vierailuja tehtiin 
n. 30. 

Museo Museossa oli vuoden lopussa esineitä (työkaluja, konttorikoneita, kilpiä, matkalippuja ym.) vuodel-
ta 1888 lähtien n. 830 kpl. 

Valokuva-arkistossa oli n. 5 000 kuvaa, joista kuvasuurennoksia 93. Vallilan raitiovaunuhalleissa on 
10 museovaunua. Muissa halleissa on kuusi museovaunua. Vuoden aikana museoon kävi tutustu-
massa n. 1 000 vierailijaa. 

Terveydenhuolto- ja sosiaalitoiminta 

Terveyden- Henkilökunnan terveydenhuolto keskittyi vakiintuneeseen tapaan laitoksen poliklinikalle. Toimin-
to/ro ta jakaantui ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon, sairauksien yleislääkäri- ja työterveyshoitajata-

soiseen tutkimiseen ja hoitoon sekä terveyskasvatukseen ja -valistukseen. 

Poliklinikan toimesta suoritettiin kertomusvuonna terveystarkastuksia yhteensä 2 778. Sairauden 
toteamiseksi ja hoitamiseksi oli käyntejä lääkärin vastaanotolla 18 783 sekä terveyshoitajan vas-
taanotolla 9 357. Ensiapukoulutusta annettiin 204 henkilölle ja työterveysoppia ja ergonomiaa 
luennoitiin ammattikoululaisille sekä autonkuljettajakurssilaisille. 

Kunto- Kuntotoimikunta järjesti 11 kuntotempausta, joihin osallistui yhteensä 614 henkilöä. Henkilökun-
toiminta nan keskuudessa aloitettiin vapaaehtoisuuteen perustuvat fyysisen kunnon testaukset, joita suori-

tettiin ergometripyörällä. Kuntoiluun liittyvää informaatiota jaettiin kuntotempauksien yhteydessä 
sekä laitoksen henkilöstö- ja tiedotuslehtien välityksellä. Kuntoilun edistämiseksi jatkettiin väline-
hankintoja. Yhteistoimintaa oli mm. urheilu-ja ulkoiluviraston, sydäntautiyhdistyksen ja laitoksen 
urheiluseuran kanssa. 

Sosiaali- Sosiaalitoiminnan painopiste oli asiakaspalvelussa yhteistyössä poliklinikan kanssa. Runsaalla kol-
toiminta manneksella kävijöistä oli asuntovaikeuksia tai niistä välillisesti aiheutuvia ongelmia perhe-elämän 

alueella. Asuntoasioissa oltiin yhteydessä mm. kaupungin asunnonjakotoimikuntaan lähinnä anta-
malla kirjallisia lausuntoja hakijoiden asuntotilanteesta. 

Muita vastaantotolla käyntien syitä olivat mm. mielenterveyteen liittyvät ongelmat, työvuoro- ja 
työaikakysymykset, uudelleensijoituskysymykset ja erilaiset työyhteisöön liittyvät sopeutumisvai-
keudet. 

Koulutustoiminta 

Henkilöstökoulutusta annettiin liikennelaitoksen oman, henkilöasiainkeskuksen ja yksityisten kou-
lutuselinten toimesta seuraavasti: 
- liikennetoimiston 141 kurssia, joista oli 21 kuljettajakurssia, osanottajia 1 058 
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— ammattikoulun 9 kurssia, joista oli 8 kuljettaja- ja yksi tarkastajakurssi, osanottajia yht. 129 
— ATK- ja asiakaspalvelukoulutusta sai 63 henkilöä 
— teknillisen työnjohdon seminaareihin ja eri alojen opinto-ja neuvottelutilaisuuksiin osallistui 
, 195 henkilöä 

uusien linja-autojen valmistajat antoivat tyyppikoulutusta 51 teknillisen osaston ja liikenneosas-
ton henkilölle 

— henkilöasia in keskuksen koulutustilaisuuksiin osallistui 126 ja yksityisten koulutuselinten kou-
lutustilaisuuksiin 125 henkilöä.Lukuihin*sisältyi laitoksen työturva!!isuuskoulutus. 

Laitoksella kertyi kurssipäiviä kertomusvuonna kaikkiaan 13 642 (755 011) eli 1.8 % työpäivistä. 
Näihin lukuihin sisältyy peruskoulutukseen kuuluva kuljettajakoulutus, jonka osuus oli 5 210 
kurssipäivää. 

L i i k e n n e l a i t o k s e n a m m a t t i k o u l u 

Kertomusvuosi oli ammattikoulun toinen varsinainen toimintavuosi. Ensimmäiset oppilaat valmis-
tuivat 28.8. eri ammattialoille. Oppilaita oli vuoden lopussa 25. 

Myös linja-autonkuljettajakoulutus aloitettiin. Kursseja järjestettiin kahdeksan, joilta valmistui 
kaikkiaan 125 uutta linja-autonkuljettajaa liikennelaitoksen, Suomen Turistiauto Oy ai ja Helsin-
ki—Maaseutu-Liikenne Oyj» palvelukseen. Koulun toiminnasta laadittiin oma toimintakertomus. 

Turvallisuustoiminta 

Työturvallisuustoimi kunta piti vuoden aikana viisi varsinaista kokousta sekä yhden ylimääräisen Työtur-
kokouksen, jonka aiheena olivat vakavat raitiovaunujen yhteenajot. Toukokuussa toimikunta suo- vallisuus 
ritti tutustumis- ja opintomatkan Turun kaupungin laitoksiin sekä osallistui palvelualojen työsuoje-
luseminaariin. Työturvallisuuselimet suorittivat omien toimialueittensa tarkastusten lisäksi ristiin-
tarkastukset toisten elimien toimipaikoissa. Marraskuussa neuvoteltiin laitoksen ja valtion työsuoje-
lutarkastajien kesken liikennelaitoksen työturvallisuust¡lanteesta. 

Vuoden aikana sattui 562 työtapaturmaa, joista työmatkatapaturmien osuus oli n. 25 %. 

Virasto- ja laitossuojeluhenkilöstön ensiapukoulutusta pidettiin jatkuvasti ajan tasalla. Eriasteisen Väestön-
ensiapukoulutuksen sai 87 henkilöä. Virasto- ja laitossuojelu n eriasteisiin perus- sekä jatkokurssei- suojelu 
hin osallistui 37 henkilöä. Yleisen väestönsuojelun koulutustilaisuuksissa oli harjoitusvälineenä lai-
toksen linja-auto sairaslinja-autoksi muutettuna. 

Linja-autoissa ja raitiovaunuissa sattui kaikkiaan yhdeksän tulipaloa. Liikennelaitoksen henkilökun- Palon-
ta osallistui kahdeksan kertaa yksityisten henkilöiden ajoneuvoissa syttyneiden tulipalojen sammut- torjunta 
tamiseen. Varikoilla ja korjaamoilla sattui kolme tulipaloa. Laitos sai marraskuussa uuden ja ajan-
mukaisen paloauton. Sillä oli 120 hälytystä. 

Tuotanto komitea 

Toimikausi oli komitean kaksivuotiskauden ensimmäinen. Kertomusvuonna pidettiin kymmenen 
kokousta. Tuotanto komitea tutustui Vakuutusyhtiöiden Yhteisvarasto Oy:öön, jossa esiteltiin yh-
tiön toimintaa, työmenetelmiä ja kokeita eri työkaluilla. Komitea kävi Turun kaupungin liikenne-
laitoksella sekä osallistui syksyllä kaupungin henkilöasiainkeskuksen järjestämiin kursseihin. Neu-
vottelukunnan ja tuotantokomitean yhteistoimintaa tehostettiin ja toiminta-alueita tutkittiin tar-
koituksena poistaa päällekkäistoiminnot. Kokouksissa pidettiin runsaasti alustuksia, esitelmiä ja 


