
Turun Maalari-

mestariyhdistyksen 

puheenjohtajat 



Turun Maalarimestariyhdistys 

perustettiin virallisesti 21.3.1902, ja 

sen nimi oli tuolloin Turun Maala-

rimestarien ja maalariliikkeen har-

joittajien yhdistys. 



Maalarimestari Viktor Salminen 

oli yhdistyksen ensimmäinen pu-

heenjohtaja. Hän toimi puheen-

johtajan virassa vuodesta 

1902 vuoteen 1906. 



Maalarimestari John 

Trobergin puheenjohtajakausi 

ulottui vuodesta 1907 vuoteen 

1922. Hän toimi myös yhdistyksen 

rahastonhoitajana vuodet 

1902-1906. 



Troberg muistetaan 

aktiivisesta toiminnastaan vuon- 

na 1912 syntyneen valtakunnallisen 

liiton perustamisessa. Ehdotus liiton 

omasta Äänenkannattaja-lehdestä on 

Trobergin käsialaa vuodelta 1914. Eh-

dotus tuottikin tulosta, sillä 

Maalarilehti perustettiin 

vuonna 1917.  



K. Autio hoiti  

yhdistyksen puheenjohtajan 

virkaa vuodesta 1923 vuoteen 1926.  

Aution puheenjohtajakaudella käy-

tiin mm. vilkasta keskustelua yhteis-

ostoista ja Turkuun suunnitel- 

tiin värikaupan perus- 

tamista.  



Työtaistelut ja sopimukset  

leimasivat Aution puheenjohtaja- 

kautta. Vuonna 1923 alalle saatiin 14 vuo-

den tauon jälkeen työntekijöiden ja työn-

antajien välinen työsopimus. Mutta jo vuon-

na 1926 joutui TMMY käymään läpi rajun 

ja pitkäaikaisen lakkotaistelun. Kyseinen 

lakko päättyi kuitenkin yhdistyk- 

selle suotuisaan lopputulokseen. 



John G. Ullstedt toimi 

puheenjohtajana vuodesta 

1927 vuoteen 1930. Hänen 

toimikautenaan, vuonna 1929,  

perustettiin Turun ammattiopisto, 

Suomen ensimmäinen maa-

lausalan ammatillinen 

oppilaitos.  



Puheenjohtaja Ullstedt 

ehdotti 11.12.1927, että yhdistyk- 

selle hankittaisiin oma lippu. Taiteilija  

K. Rautiaisen suunnittelema lippu vihittiin 

juhlallisesti käyttöön yhdistyksen 30 -vuo-

tisjuhlassa vuonna 1931. Vuonna 1929 Tur-

kuun avattiin yhdistyksen pitkällisten ponnis-

telujen jälkeen oma maalausalan tarvik- 

keiden liike, Maalarien Tapetti-, 

Matto- ja Väriliike Oy. 



Gustav Auranen toimi 

yhdistyksen toimihenkilönä 

yli 20 vuotta. Hänen puheenjoh-

tajan toimensa kesti vuodesta 

1931 vuoteen 1946, eli kaikkiaan 

16 vuotta. Tätä aiemmin hän hoiti 

neljän vuoden ajan  yhdis- 

tyksen sihteerin tehtäviä. 



Gustav Aurasen kautta leimasi talou- 

dellinen lama ja sota-aika. Turussa 

toiminut Helsingin Maalarien Väri-, Ta- 

petti- ja Mattoliike Oy:n sivuliike ajautui kon-

kurssiin vuonna 1937. Varsinkin sotavuosina 

1939–1945 raaka-ainepula haittasi maalaus-

alan töitä. Aurasen toimikautena, vuonna 

1937, perustettiin yhdistykseen naisten 

neulomaseura, jonka tarkoitus oli 

kartuttaa osaston rahavaroja. 



Hannes Heikonen oli yhdistyk-

sen puheenjohtaja vuosina 1946–

1960 sekä vara-puheenjohtaja 

vuosina 1931–1934. 



Valtakunnallisen liiton nimenmuu- 

toksen jälkeen yhdistys nimettiin 

Suomen Maalarimestariliiton Turun 

yhdistykseksi. Heikosen toimikaudella perustettiin 

Helsinkiin Maalarimestarien Oy, liiton oma ostoliike, 

jonka tarkoitus oli helpottaa silloista tarvikeainepulaa.  

Heikosen puheenjohtajakauden viimeisenä vuonna 

1960 pidettiin oman kerhohuoneiston avajaisjuhlat. 

Läntisellä Rantakadulla sijaitseva oma kerhotila oli 

yhdistyksen ja ompeluseuran pitkällisten 

ponnistelujen aikaansaannos ja 

monien toiveiden täyttymys. 



Pauli Nevalon  

puheenjohtajakausi ulottuu  

vuodesta 1961 vuoteen 1970. 

Hänen toimikautenaan yhdistykselle 

hankittu kerhohuoneisto oli ahkerassa 

käytössä. Erilaisten juhlien järjestäminen 

sujui omien tilojen ansiosta aiempaa 

helpommin ja juhlia järjes- 

tettiin myös aiempaa 

useammin.  



Nevalo itse kuului 4-henkiseen  

omakotitoimikuntaan, joka toimi aktii- 

visesti kerhotilan hankkimisen hyväksi. Nevalon 

puheenjohtaja-aikana TMMY:n huvitoimikunta ja 

naisjaosto järjestivät myös useita matkoja niin ulko-

maille kuin kotimaahan tarjoten jäsenilleen sekä 

huvia, hyötyä että virkistystä. Keilailusta muotoutui 

Nevalon kaudella Turun yhdistyksen ja koko 

SMML:n mieluinen urheilulaji 

kilpailuineen. 



Maalarimestari Erkki 

Kronström toimi yhdistyksen 

puheenjohtajana kahteen eri 

otteeseen: sekä vuosina 1971–

1974 että 

1980–1983. 



Lisäksi hän on hoitanut niin varapu- 

heenjohtajan, sihteerin kuin talouden- 

hoitajankin tehtäviä. Kaikkiaan hänen yhdis- 

tyksessä hoitamiensa luottamustoimien ajallinen kesto 

on 29 vuotta. Turun Maalarimestariyhdistyksen oman 

kerhohuoneiston hankinnassa Kronström oli aktiivisesti 

mukana – hänen harteillaan oli huoneiston rahoituksen 

järjestäminen. Kronströmin puheenjohtajakausiin ajoit-

tuu myös Tukholman risteilyjen aloittaminen vuonna 

1974 sekä vuonna 1971 aloitetut 

bingoillat kerhotalolla. 



Maalarimestari Paavo Ketonen 

hoiti TMMY:n puheenjohtajan 

virkaa vuosina 1975–1979. 



Ketosella oli myös merkittävä osansa  

yhdistyksen oman kerhohuoneiston hankin- 

nassa, sillä hänen ehdotuksensa perusteella kerhotila  

hankittiin juuri Läntisellä Rantakadulla sijaitsevasta 

puutalokiinteistöstä. Ketonen kuului myös yhdistyksen 

omakotitoimikuntaan. Urheilumiehenä tunnetun Ketosen 

puheenjohtajakaudella yhdistyksen ja liiton keilailukil-

pailujen ottelumäärät lisääntyivät ja kilpailuissa tavoitel- 

tiin lahjoituksina saatuja palkintoja, kuten 

Eljaksen, Leon ja Tuuren maljoja. 



Toimitusjohtaja  

Raimo Kronström oli  

yhdistyksen puheenjohtaja  

vuodet 1984–1986. 



 

 

Hän edusti tuolloin yhdistyksen nuorempaa 

ikäpolvea, ja näihin aikoihin alkoivat   

nuoret jäsenet astua pikku hiljaa myös 

yhdistyksen luottamustehtäviin. 

 Kronström toimi samanaikaisesti 

valtakunnallisen liiton 2. puheenjohtajana 

tuoden esille monia merkittäviä ja 

radikaalejakin kehittämisehdotuksia, mutta 80-

luvulla ei vielä löytynyt riittävästi kannatusta 

niiden toteuttamiseen. 

 

 



Talousneuvos Veikko Randellin 

puheenjohtajakausi TMMY:ssä 

kesti vuodesta 1987 vuoteen 1989.  



Lisäksi hän on toiminut 

yhdistyksen taloudenhoitajana 

25 vuotta, vuodet 1956–1981. Randellin 

toimikautena yhdistyksessä toteutettiin 

kampanja uusien liikejäsenien hank-

kimiseksi sekä pohdittiin keinoja, joilla 

saada nuoret myös mukaan 

yhdistystoimintaan. 



Unto Rajalan puheenjohta-

jakausi (1989–1990) ajoittuu 

laman kynnykselle. 



Talouskasvun romahdus ja 

Euroopan yhdentyminen olivat ajanjakson 

kuumia puheenaiheita.  

 

Rajala on SMML:n kunniamestari, ja hän 

on kuulunut myös SMML:n hallitukseen 

TMMY:n edustajana. 



Insinööri Jari Aalto toimi 

yhdistyksen puheenjohtajana 

vuodesta 1991 vuoteen 1996. 



 

Jari Aalto ehti toimia myös neljä toimikautta Suomen 

Maalarimestariliiton 2. puheenjohtajana, ja hän oli 

vaikuttavasti mukana alan koulutusta ja näyttötutkintoja 

koskevissa uudistuksissa. Hän on tehnyt myös tärkeää 

kehitystyötä alan yrittäjäkoulutuksen eteenpäin 

viemiseksi. 

 

Aallon toimikaudella yhdistyksessä alettiin pohtia 

kerhohuoneiston kohtaloa. Huoneiston ylläpito 

jäsenmaksujen turvin oli vaikeaa, joten uusia ideoita 

kerhotilan suhteen pantiin vireille.  



Toimitusjohtaja Raimo 

Ekin puheenjohtajakaudella, 

1996–2000, yhdistyksen tilat 

vuokrattiin ja huoneisto sa-

neerattiin siten, että kerhotilan 

yläkertaan saatiin 

uutta tilaa. 



Uusilla järjestelyillä saatiin ai- 

kaan se, että kiinteistöä ei tarvinnut yl-

läpitää enää jäsenmaksujen turvin, vaan 

vuokratuloista saatiin varoja myös yhdis-

tyksen muuhun toimintaan.  



Maalarimestari Juhani 

Juhanmäki toimi 

puheenjohtajana 2001 - 2003.  

Hän on toiminut parikymmentä 

vuotta myös yhdistyksen monissa 

muissa luottamustehtävissä.  



Juhanmäen toimikaudella on 

kerhohuoneiston alakerta saneerattu ja 

tiloihin on saatu uudet vuokralaiset. 

Yhdistyksen talous on saatu tämän ansiosta 

vakautettua. Maalausalan nousukauden 

hedelmiksi voitaneen tulkita myös se, että 

yhdistyksen toimintaan on tullut mukaan 

uusia jäsenyrityksiä. 



Keijo Nikula toimi yhdistyksen 

puheenjohtajana vuosina 2003 – 06 

 



Nikulan toimikauden aikana toteutettiin 

yhdessä Turun Ammattiopistosäätiön kanssa 

uuden kerhotilan hankkimiseksi ja 

kunnostamiseksi käynnistetty Taitojen Aika-

projekti. Kerhohuoneisto vanhassa Samuel 

Koskisen talossa otettiin virallisesti käyttöön 

keväällä 2005. 

    Tälle ajanjaksolle sijoittui myös monia 

mielenkiintoisia neuvotteluja ja äänestyksiä 

yhdistyksen edustajien asemasta SMML:n 

hallituksessa.   



Maalarimestari Mika Aaltonen 

 toimi yhdistyksen puheenjohtajana 

vuosina 2007 - 2010  



 

 

 

Aaltosen puheenjohtajakaudella 

järjestötoiminnassa pyrittiin vaikuttamaan 

monin tavoin koko alan toimintaedellytysten 

parantamiseen ja Suomen maalarimestariliitto 

vaihtoi nimensä Pintaurakoitsijoiksi, mutta 

aika ei näyttänyt vieläkään olevan kypsä  

kaikille tarvittaville muutoksille.  

 

Yhdistyksen omassa tiedottamisessa otettiin 

käyttöön perinteisten kirjeiden rinnalle myös 

sähköpostilla tapahtuva viestintä. 

 

 

   



TMMY:n puheenjohtajana on 

vuodesta 2011 alkaen toiminut 

 Jarmo Ojanperä 



 

 

 

Tänään yhdistys on jälleen uusien  

haasteiden edessä. Järjestötoiminnalta 

odotetaan aikaisempaa konkreettisempia 

tuloksia, mutta tuloksen tekijöiksi ei tahdo 

löytyä riittävästi uusia toimijoita.  

 

Monipuoliseen käyttöön soveltuvat omat 

toimitilat ja yhteistyö Kehittämiskeskus 

Oltermannin kanssa tarjoavat kuitenkin 

edelleen hyvät puitteet 

 toiminnan jatkamiseen. 

 

   


