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Olemme saaneet nauttia lumesta ja aurinkoisista päivistä, joten kevättä 
kohden mennään kovaa vauhtia. Palataan kuitenkin vielä marraskuuhun 
2012 ja tunnelmoidaan Ay-gaalan onnistuneissa fiiliksissä kuvien kera. Juhla 
onnistui hyvin ja toivotaan että tapaamme samoissa tunnelmissa tänäkin 
vuonna.  

Puheenjohtajalta

Vuoden 2012  Ay-teko julkistettiin gaa-
latilaisuudessa ja tunnustuksen sai Iris 
Pitkäaho. Iris on reipas ja aikaansaava 
nuori nainen, jolla on tekeminen hans-
kassa ja arvot kohdallaan. Hän vetää 
TSP:n nuorisojaostoa sekä  SAK:n nuo-
ria ja tulemme kuulemaan hänestä vielä 
tulevaisuudessa.

Aluetoimikunta uudistui 2013 vuo-
den alusta ja puheenjohtajana toimii 

Janne Laulumaa. Janne esittäytyy sisä-
sivulla ja hänen aloitteestaan käynnistyi 
myös telakka-adressi. Asiasta lisää leh-
den alussa.

Helsingissä Paasitornissa oli  keski-
viikkona 23.1.2013 koolla runsaasti SAK:
laista ay-väkeä  ”Sopimusta ei jätetä” 
– teeman merkeissä. Hannu Visuri ku-
vailee  tapahtumaa sisäsivulla.

Tarkastaja Kristiina Linna kirjoittaa, 
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miten vaikutetaan ulkomaisen työvoi-
man hyväksikäyttöön.  Harmaan talou-
den torjuminen on hallitusohjelman yksi 
tavoite ja siihen panostaminen vaatii tii-
vistä yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen 
ja viranomaisten taholta. 

Paikallisjärjestön omat nettisivut on 
avattu ja sivujen päivityksestä huolehtii 
yhdistyksen sihteeri Pia Airas,  johon 
kannattaa olla yhteydessä, jos sivuihin 
liittyvää asiaa ilmenee.  Tavoite saada 
nettisivut käyttöön    vuoden 2012 lop-
puun mennessä toteutui ja nyt haluam-

me kehittää niitä jäsenistön tarpeeseen ja 
luoda tiedottamisesta sivujen välityksel-
lä avainasian. Tämä Ay-väylä, kuten jo 
syksyn 2012 lehtikin, on sivuilta luetta-
vissa. Toivomme palautetta ja ehdotuk-
sia kehittämiseen ja te olette niitä avain-
henkilöitä palautteen antamiseen. Olkaa 
siis yhteydessä meihin.  http://saktu-
runseudun.paikallisjarjesto.fi/

Nauttikaa kevään tulosta ja valon li-
sääntymisestä.

Terveisin Maarit Salminen
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Aloitin uutena aluetoimikunnan 
puheenjohtajana tämän 
vuoden alusta. Pieni esittely 
lienee paikallaan. Olen Janne 
Laulumaa Telestellä työskentelevä 
elektroniikkatyöntekijä ja 
pääluottamusmies. Ne , jotka 
minut tuntevat, tietävät minun 
olevan ulospäin suuntautunut ja  
keskusteleva. Olen perheen isä ja 
kotona Raisiossa on neljä mahtavaa 
lasta, vaimo ja Toy-villakoira. 
Olen myös Raision kaupungin 
uusi valtuuston puheenjohtaja. 
Eduskuntavaaliehdokkuuden jälkeen 
elämä on hetkeksi rauhoittunut 
kiihtyäkseen uudelleen. Edessä ovat 
haastavat, mutta mielenkiintoiset 
ajat joka tantereella. 

Yhtään aluetoimikunnan kokousta ei 
vielä ole ollut. Olen toiminut aluetoi-
mikunnan jäsenenä kuitenkin kaksi vii-
meistä vuotta ja keskustelu on ollut hy-
vää ja ajankohtaista. Viime aikoina olen 
kuitenkin pohtinut kysymystä, miksi 
aluetoimikunta on olemassa? Toteutuu-
ko sen asettama toiminta-ajatus? Tavoit-

taako aluetoimikunnan sanoma jäsenet? 
Näihin minulla ei ole vastausta, mutta tu-
len pohtimaan asiaa toimikunnan kanssa 
jo jäsenen roolissa.

Haluan edistää jäsenten edunval-
vontaa ja hyvinvointia. Eivät ole helppo-
ja tavoitteita, mutta miksi asettaisimme 
edes helppoja tavoitteita? Suuntaamme 
on eteenpäin. Meidän on löydettävä yh-
dessä ne kysymykset, jotka puhuttelevat 
jäseniä, koska tämä on joukkuepeliä en-
nen kaikkea!

Telakan tulevaisuus
STX:n päätös Varsinais-Suomen kannal-
ta oli erittäin ikävä ja tällä tiedolla po-
liitikkojen päätökset olivat suuri virhe 
työllisyyden kannalta. Yksi sanoo, että 
ei uskallettu ottaa riskiä, toinen kehuu 
kannattamattoman yrityksen tukematta 
jättämisen olleen taas viisasta talouspoli-
tiikkaa. Emme kuitenkaan tule tietämään 
olisiko kauppa tullut, jos valtio olisi ra-
hoituksen taannut. Jotain outoa asiassa 
kuitenkin on, koska emoyhtiö ei STX- 
Finlandia halunnut myydä. Tilinpää-
töstietojen perusteella voi todeta Turun 
telakan olleen myös voitollinen. Helsin-
gin Arktinen telakka taas käsittääkseni 
on ollut tappiollinen, mutta lehdistö on 
kääntänyt asian jostain syystä päälael-
leen. Suuren pääoman vaativan kohteen 
rakentaminen on tyystin erilaista kuin 
yksittäisen karkin valmistus tai vaikka 
kännykän kokoaminen; sitä silti vähek-
symättä. Allekirjoita nettiadressi telakka-
teollisuuden pelastamiseksi alla olevassa 

Aluetoimikunnan 
puheenjohtaja  
Janne Laulumaa

Miksi aluetoimikunta 
on olemassa?
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osoitteessa. Kiitos! http://www.adressit.
com/kansalaisadressi_telakkateollisuuden_
turvaamiseksi_suomessa

SAK ja sen liitot ovat työväenliiket-
tä parhaimmillaan. Nyt meitä tarvitaan 
ehkä enemmän kuin koskaan. Suurim-
malla osalla asiat ovat hyvin. Suomessa 
kuitenkin tuloerot ovat kasvaneet räjäh-

dysmäisesti viime vuosina ja YT-neuvot-
teluita käydään jatkuvasti osakeenomis-
tajien ahneuden vuoksi. Lähde mukaan 
vaikuttamaan; sillä on merkitystä! Välil-
lä on hyvä kyseenalaistaa oma toiminta 
ja kysyä miksi olemme olemassa? 

Toimintarikasta vuotta odottaen ja 
sitä toteuttaen  Janne Laulumaa 

Aluetoimikunta 2013-2014

Puheenjohtaja:
Janne Laulumaa Metalli Raisio

Jäsenet:
Pia Airas PAM Turku
Jorma Honkanen Metalli Uusikaupunki
Voitto Järvenpää Rakennus Loimaa
Pentti Kapanen JHL Lieto
Päivi Laaksonen TEAM Turku
Petri Lepola Rakennus Turku
Eija Muurinen SEL Turku
Raimo Nieminen Metalli Salo
Eija Räsänen JHL Raisio
Maarit Salminen JHL Naantali
Arto Sintonen Metalli Somero
Pasi Walve Rakennus Lieto
Tuija Vienonen PAM Loimaa

Yleisvarajäsenet: 
Laakso Marko SEL Turku
Lindholm Hilkka JHL Salo
Mäenpää Teppo JHL Turku
Tiainen Marko Rakennus Aura

Nuorten toimintaryhmän puheenjohtaja:
Iris Pitkäaho Metalli  Turku
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Aluetoimikunta 2013-2014

Puheenjohtaja:
Janne Laulumaa Metalli Raisio

Jäsenet:
Pia Airas PAM Turku
Jorma Honkanen Metalli Uusikaupunki
Voitto Järvenpää Rakennus Loimaa
Pentti Kapanen JHL Lieto
Päivi Laaksonen TEAM Turku
Petri Lepola Rakennus Turku
Eija Muurinen SEL Turku
Raimo Nieminen Metalli Salo
Eija Räsänen JHL Raisio
Maarit Salminen JHL Naantali
Arto Sintonen Metalli Somero
Pasi Walve Rakennus Lieto
Tuija Vienonen PAM Loimaa

Yleisvarajäsenet: 
Laakso Marko SEL Turku
Lindholm Hilkka JHL Salo
Mäenpää Teppo JHL Turku
Tiainen Marko Rakennus Aura

Nuorten toimintaryhmän puheenjohtaja:
Iris Pitkäaho Metalli  Turku

SAK:n valtuuston varsinaissuomalaiset jäsenet:
Jari Aalto Metalli Mynämäki
Sini Heikkinen PAM Turku
Ari Huczkowski Sähkö Turku
Kai Laaksonen AKT Rusko
Anne Malm Metalli Halikko
Ossi Pasanen Rakennus Turku
Hannu Peltonen JHL Loimaa
Ritva Rissanen Puuliitto Salo
Arja Savolainen PAM Naantali
Bo Vilander Metalli Kemiönsaari
Kari Virtanen VML Aura
Marja Vyyryläinen JHL Turku

Aluetoimikunnan sihteerinä toimii aluejohtaja Outi Rannikko.           
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Iris Pitkäaho
Olen 30 vuotias kolmen ihanan pojan äiti. 

Valmistuin 2001 laborantiksi ja liityin heti ensimmäisen työpaikkani saatuani 
toimihenkilöunioniin. 

Tämän jälkeen olen ehtinyt työskentelemään tig-hitsaajana ja siirtynyt sen myö-
tä Metalliliiton jäseneksi vuoden 2007 alusta.

Aktiivina olen ollut mukana Metallin toiminnassa parisen vuotta. Nautin ay-
tiedottamisesta toisille  ja käyn mielelläni tiedottamassa oppilaitoksissa. Erilaisissa 
tapahtumissa ja messuilla  olen saanut kertoa SAK:sta ja ammattiliitoista.

Valmistuin 2012 lähihoitajaksi, suuntautuen suun- ja hammashoidon alueelle  ja 
teen tällä hetkellä sijaisuuksia sekä vanhuspuolella että hammashoitajana.

Toimin SAK:n Nuorten Varsinais-Suomen toimintaryhmän vetäjänä, Turun 
Nuorissa Kotkissa, Turun demarinuorissa sekä Turun Varhaiskasvatus- ja perusope-
tusjaostossa.

Vuoden 2012 Ay-teko ! 
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Sopimusta ei jätetä- 
tilaisuus pidettiin Paasitornissa Helsin-
gissä  23.1.2012. Turun alueelta osallistui 
tilaisuuteen moni luottamusmies sekä 
työsuojeluvaltuutettu.

Tammikuun kihlauksen vuosipäi-
vään ajoitettu tilaisuus onnistui yli odo-
tusten. Tavoitteena oli koota yhteen n. 
400 SAK:laista ay-toimijaa, mutta kut-
suun vastasi yli 500 henkilöä. Paikalla 
olleiden lisäksi tilaisuuden suoraa netti-
lähetystä seurasi yli tuhat henkilöä. 

Tunnelma Paasitornin juhlasalissa 
oli korkealla, henki käsinkosketeltavan 
tiivis ja tahtotila selkeä: ilman luotta-
musta ei voi sopia. Aamupäivän aikana 
kuultiin värikästä sanailua, vahvaa ar-
gumentaatiota ja arjen kokemuksia, joita 
ryyditti myös osallistujien ja tilaisuutta 
netin kautta seuranneiden tekstiviestit ja 
twiittaukset. 

Tekstiviestinä tullut kommentti ki-
teytti tunnelman hyvin: ”(…) joukkovoi-
maa meissä ay-aktiiveissa on! Periksi ei 

anneta!” 
Aivan lähiviikot näyttävät, miten 

esimerkiksi koulutusoikeuskiistassa 
päästään eteenpäin. Se, kuinka me-
nestyksekkäästi pöydällä olevat asiat 
saadaan sovittua, vaikuttaa keskeisesti 
myös tulevien työehtosopimusneuvot-
telujen lähtötilanteeseen. Kuten moneen 
otteeseen Paasitornin tilaisuudessakin 
todettiin, uusia neuvotteluja ei voida 
aloittaa, ennen kuin pöytä on puhdis-
tettu vanhoista asioista. Mikäli tilanne 
niin vaatii, kevään aikana varaudutaan 
järjestämään alueellisia tilaisuuksia ja 
työpaikkajalkautumisia ”Sopimusta ei 
jätetä” – tilaisuuden hengessä. 

Rintanapit ja tilaisuuden logo sekä 
slogan elävät keskiviikkoisen tilaisuu-
den jälkeenkin. Rintanappeja on tilat-
tavissa (maksutta) esimerkiksi SAK:n 
alueellisesta toimipisteestä työpaikalla 
jaettavaksi.

Terveisin Hannu Visuri 
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Syyskuussa  vietimme  saunailtaa  
21 henkilön voimin  ja kuulimme 
samalla  äänestämisen 
tärkeydestä  juuri sopivasti  ennen 
kunnallisvaaleja. Vietimme 
pikkujoulua  joulukuun  alussa  
Metallin  Ykköspirtillä,  jossa  meitä oli 
paikalla  jo 27 henkilöä. Pikkujoulun 
yhteydessä  kuulimme  tärkeää  
asiaa  vuokratyöhön liittyvistä 
ongelmista  ja tutustuimme  Siljan  
SAK:n jäsenille tarjoamiin  etuihin. 

Toimintaryhmämme  jäseniä  osallistui  
myös  kesällä j ärjestettyyn SAK:n Kesä-
kiertueeseen,  jossa  kierrettiin  9:ssä ta-
pahtumassa ympäri Suomea. Kiertueen 
tavoitteena oli  olla  näkyvillä  eli  mai-
nostaa  SAK:ta ja eri ammattiliittoja sekä  
tavoittaa nuoria, joille kerrottiin  amma-
tillisesta  järjestäytymisestä  kannustaen 
heitä liittymään oman alansa  ammatti-
liiton  jäseneksi.  

SAK Nuorten Varsinais-Suomen 
toimintaryhmä kokoustaa noin kerran 
kuussa. Tänä keväänä  tutustumme 
myös AKT:n ja Rakennusliiton  toimin-
taan.  Kokouksemme ovat kaikille  alu-
eemme S AK:n nuorille  jäsenille  avoi-
mia,  joten paikalle  voi tulla  ja tutustua  
toimintaamme. 

Ensi kevään isompia  tärppejä ovat 
lapsiperheille  suunnattu Talvirieha,  
jonka järjestämme  sunnuntaina 24.2. ja 
SAK Nuorten risteily  Viking  Gracella  
26.-27.4. Syksyllä  on tarkoitus  järjestää  
tutustumismatka  SAK:n keskustoimis-

Nuorisojaoston 
kuulumisia

tolle ja toki vietämme yhdessä  taas  pik-
kujoulua. 

Ajankohtaista  asiaa  nuorten toi-
minnasta löytyy SAK:n Turun Seudun 
Paikallisjärjestön nettisivujen  Nuoriso-
jaosto-kohdasta. Facebookista  meidät  
löytää  myös! Käy ihmeessä  tykkäämäs-
sä:  www.facebook.fi/SAKNuoretVS
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Nykyisen hallituksen 
ohjelmassa on 
otettu tavoitteeksi 
harmaan talouden 
torjuminen. Yhtenä 
harmaan talouden 
ilmenemismuotona 
on ulkomaiseen 
työvoimaan kohdis-
tuva hyväksikäyttö,
jota eri viran-
omaiset ja työmarkkinajärjestöt 
pyrkivät vähentämään ja estämään 
Suomessa.

Lisää virkoja
Työsuojeluhallinto on saanut lisää mää-
rärahoja harmaan talouden torjuntaan 
ja työelämän pelisääntöjen valvontaan. 
Varoilla on perustettu lisää virkoja ulko-
maalaisvalvontaan ja tilaajavastuulain 
valvontaan.

Törkeitä tapauksia
Työpaikkatarkastuksilla törmätään jos-
kus siihen, että osa työnantajista pitää 
palveluksessaan ulkomaalaisia työnte-
kijöitä huonommilla työehdoilla kuin 
laki ja työehtosopimukset edellyttäisi-
vät. Törkeimmissä  tapauksissa palkkaa 
ei ole maksettu vuosikausiin ollenkaan 
ja työntekijät ovat työskennelleet vuosia 
ilman vapaapäiviä sekä asuneet epäinhi-
millisissä olosuhteissa. Rikosnimikkeinä 
ovat törkeä ihmiskauppa, ihmiskauppa 
ja kiskonnantapainen työsyrjintä. Näi-
hin tapauksin liittyy usein myös talous-

rikoksia ja esim. laittoman maahantulon 
järjestämistä. Vuonna 2012 Suomessa 
langetettiin ensimmäiset tuomiot työpe-
räisestä ihmiskaupasta.

Viranomaisyhteistyötä
Tarkastuksia suoritetaan yhä ene-

nevässä määrin yhdessä muiden viran-
omaisten, kuten poliisin, rajavartijoiden 
ja verottajan kanssa. Etuina ovat toimin-
nan tehokkuus ja laajemmat keinot kuin 
pelkästään työsuojelutarkastajilla on 
käytössään. Rikostutkinnan ihmiskaup-
patapauksissa suorittaa joko poliisi tai 
Rajavartiolaitoksen rikostorjunta.

Varsinais-Suomessa  paljon 
ulkomaalaisia
Ulkomaalaista työvoimaa esiintyy Varsi-
nais-Suomessa erityisesti rakennusalalla, 
ravintoloissa, kiinteistönhoitoalalla, tek-
nologiateollisuudessa, maataloudessa ja 
puutarhoilla. Pääsääntöisesti työnantajat 
noudattavat hyvin pelisääntöjä. Usein 
tavataan kuitenkin mm. liian pitkiä työ-
aikoja, alipalkkausta ja työterveyshuol-
lon järjestämisen laiminlyöntejä.

Vihjetietoa toivotaan
Ulkomaalaiset  työntekijät ottavat har-
voin yhteyttä viranomaisiin, joten vih-
jetiedon saaminen ulkomaalaisen työ-
voiman hyväksikäytöstä on tarkastajille 
tärkeää, jotta tarkastukset voidaan suun-
nata oikeisiin paikkoihin.

Kritiina Linna , tarkastaja
LSAVI työsuojelu

Ulkomaisen työvoiman 
hyväksikäyttöön puututaan 
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SAK:n kultaisten ansiomerkkien luovutus
Raideammattilaisten Varsinais-Suomen yhdistys 201 JHL ry. Turku järjesti 5–vuotis-
syysko-kouksen 22.11.2012 Hotelli Verkahovissa, Turussa.

Kokouksessa luovutettiin SAK:n kultainen ansiomerkki ansioituneelle yhdis-
tyksen jäsenelle, joka on tehnyt pitkän päivätyön liiton / osaston / yhdistyksen toi-
minnassa ja antanut oman panoksensa järjestötoiminnan ja jäsenistön hyväksi.

Ansiomerkin saanut Heikki Arhippainen kiitti yhdistystä siitä, että tämänlaa-
tuinen muistaminen on aivan uutta tämän yhdistyksen toiminnassa ja lämmittää 
suuresti merkin saanutta. KIITOS 

Pentti Kapanen
yhdistyksen sihteeri

Puheenjohtaja Teppo Mäenpää kiinnit-
tää ansiomerkkiä Heikki Arhippaisen 
vasempaan rintapieleen.

Ansiomerkin saaja Heikki Arhippainen
kiittää yhdistystä saamasta huomiosta.

Rea Leino, pitkänlinjan 
toimija palkittiin 

Pitkäaikainen AY– vaikuttaja Rea Leino 
jäi vuoden vaihtuessa eläkkeelle am-
mattiyhdistystoiminnasta. Rea Leino on 
toiminut pitkään PAM - Liikealan Turun 
seudun osasto ry 069 johtokunnassa vii-
meksi varapuheenjohtajana. Lisäksi 
hän on toiminut mm. TSP tilintarkas-
tajana useamman vuoden ajan. An-
sioistaan hänelle myönnettiin SAK:n 
kultainen ansiomerkki jonka kuvassa 
luovuttaa Birgitta Juhala osaston jou-
lukokouksessa.
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Radio Robin Hood 91,5 MHz 
Itäinen Rantakatu 64 

20810 TURKU 
puh: (02) 2773 666 
fax: (02) 2500 90

www.radiorobinhood.fi  
info@radiorobinhood.fi                                         
Radio Robin Hood on 

turkulainen radioasema. 
Kuuluvuusalue on noin 80 km 

Turun keskustasta. 
Taajuus on 91,5 ja Turun kaapeliverkossa 93,9.

Radion kotisivuilta netin kautta ww.radiorobinhood.fi

Radio Robin Hood tarjoaa mahdollisuuden 
yrityksille, yhteisöille ja yksityisille päästä 
kuuluviin taajuudella 91,5 MHz. Vapaan sa-
nan kanava Robin Hood tarjoaa puitteet oh-
jelman koostamiseen ja valottaa aloitteleville 
radiotoimittajille äänitystekniikan saloja. 

Profiilimme koostuu pääsääntöisesti eri-
tyisaihepiirejä käsittelevistä ohjelmista, jol-
loin kuuntelijat tavoittavat helposti tiettynä 
aikana lähetettävät ohjelmakokonaisuudet. 
Lue ohjelmatiedot ja saat hyvän käsityksen 
Radio Robin Hoodin monipuolisuudesta. Jo-
kaiselle jotakin! 

Myymme edullisesti studioaikaa ohjel-
man koostamiseen sekä varsinaista lähetys-
aikaa. Mielipiteiden, aatesuuntien ja moni-
puolisten asenteiden saattaminen kansan 
tietouteen käy kätevästi vapaan sanan kana-
valla, Radio Robin Hoodissa! 

Robin Hoodia kuunnellaan eri tavoin 
kuin valtavirran asemia: kanavaa ei käy-
tetä taustakuunteluun muun toiminnan 
yhteydessä vaan vaihtoehdoiksi tiedettyä 
kanavaa kokeillaan uteliaisuudesta, sieltä 
haetaan asiaohjelmia tai sitten kuunnellaan 
oman sidosryhmän säännöllisiä lähetyksiä. 
Erityisesti viime vuosina monet kuuntelija-

palautetta antaneet ovat kertoneet kyllästy-
neensä muiden kanavien listahittien jatku-
vaan kuunteluun ja siksi hakeutuneet Robin 
Hoodin lähetysten pariin. 

Radiossa tekevät ja lähettävät ohjelmaa mm. 
monet järjestöt
SAK n Turun- Seudun paikallisjärjestö 
TSP on yksi radion jäsenjärjestöistä

RADIO ROBIN HOOD 91,5 MHz 

JA PÄÄSET KUULUVIIN! 
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Perille saavuttuamme ensimmäinen 
päivä meni ihmettelyyn ja Montevide-
oon tutustumiseen. Kävimme paikalli-
sessa SAK:ssa. Siellä meille selvitettiin 
Uruguayn ammattiliittojen toimintaa. 
PIT-CNT on Uruguayn ainoa ammatti-
liittojen keskusjärjestö ja samalla myös 
se taho, jonka kanssa matkaohjelmam-
me ja tutustumiskäyntimme on sovittu. 
Meidät otettiin lämpimästi vastaan.

Saimme kuulla Uruguayn ay-tilan-
teesta ja yhteistyöstä, jota suomalaisten 
kanssa on tehty. Oli ilahduttavaa todeta, 
että paikalliset tuntuivat aidosti arvosta-
van tätä työtä.

Illalla meillä oli ylimääräistä ohjel-
maa. Olimme Mastai-festivaalilla. Pää-
esiintyjä oli Mano Chao, hän on käynyt 
Ruisrokissakin. Murgamusiikkia esitti 
Agarrate Catalina, joka on uruguaylai-
nen bändi. Festivaali oli järjestetty ve-
den ja elämän puolesta.

Ensimmäisenä kohteena piti olla 
paikalliseen meijeriin tutustuminen, 
mutta työ alkoi yleislakolla. Osallistuim-
me PIT-CNT ammattiliittojen keskus-
järjestöjen organisoimaan yleislakkoon 
ja siihen liittyvään mielenosoitukseen. 
Lakkokulkueessa ay-väen kanssa kulke-
minen oli mielestäni antoisampi koke-
mus kuin meijerissä käynti: ääntä, väriä 
ja väkeä riitti – ei voi verrata suomalai-
seen vappukulkueeseen. Oli pauketta 
ja rätinää. Jaoin kulkueessa oleville työ-
läisille JHL:n aluetoimiston lahjoittamia 
paitoja.

Ensimmäinen talkoopäivä maaseu-
dulla Cerro Chatossa alkoi mielen ja 
kehon ollessa valmiina remontoimaan 
lastenkoti Colegio gral. ARTIGASissa. 
Kyseessä on n.30 lapsen koti ja koulu. 
Koulussa käy myös kotonaan asuvia 
lapsia. Paikkaan on sijoitettu ongelma-
perheiden lapsia koko läänin alueelta.

Koulukoti oli aiemmin uskonnol-
linen koulu, mutta 1967 saapui pappi, 
joka muokkasi koulun toimintaa nykyi-
seen suuntaan. Toimintaa tuetaan yk-
sityisillä varoilla. Aiemmin Espanja on 
tukenut koulua, mutta nyt kun Espanjan 
taloudellinen tilanne on romahtanut, 
niin tuki on loppunut.

Rapsutimme seiniä ja kittasim-
me niitä. Maalasimme seiniä ja kattoja. 
Pulpetit, kaapit ja sängyt korjattiin. Os-
timme lapsille uudet tyynyt ja ompelim-
me tyttöjen huoneeseen uudet verhot.

Talkootyön lopuksi lähdimme las-
tenkodin poikien kanssa retkelle koh-
ti luonnonsuojelualuetta ja ”Kotkien 
laaksoa”. Tarkoitus oli patikoida rotkon 
rinnettä alaspäin ja ylöspäin sekä käydä 
uimassa joessa. Minulla kuulo, ajatukset 
ja varsinkin kuullun ymmärtäminen oli 
ollut ties missä varmaankin gauchoissa. 
Olin varustautunut yhteiseen luokkaret-
keemme spa-krokseilla ja hameella? Re-
pussakin oli painoa ainakin seitsemän 
kiloa ja aivan turhaa tavaraa.

Ikää on tarpeeksi ja nyt oli järkeäkin. 
Parin metrin jälkeen ymmärsin kääntyä 
takaisin ja jatkaa vaeltelua vähän tasai-

Talkoissa Uruguayssa

Lähdin marraskuun 19.päivä viidentoista muun innokkaan talkoolaisen kanssa Etelä-

Amerikkaan Uruguayhyn talkoo- ja solidaarisuusmatkalle. Matkan järjestäjä oli Suomen 

ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK.
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semmalla polulla.
Kuljimme julkisilla kulkuneuvoilla 

ja seuraavaksi jatkoimme matkaamme 
Tienta y Tresin kautta Maldonadoon 
ja Punta del Esteen. Siellä tapasimme 
PIT- CNT:n yhden sihteerin Suleman ja 
yhden sairaanhoitajan ja he kierrättivät 
meitä esitellen nähtävyyksiä Atlantin 
rannikolla. Näimme mm. merileijonan, 
joka asustelee satama-altaassa.

Toisen viikon remonttikohde oli 
Juan Lacazessa. Siellä meidät majoitet-
tiin paperitehtaan asuntolaan. Toisena 
päivänä alkoi sänkyjen ja patjojen ka-
ruselli. Sänkyjä ja patjoja vaihdettiin eli 
kannettiin asunnosta toiseen. Samoin 
asuinkumppaneita organisoitiin uusiin 
kombinaatioihin ja niin löytyi yhteinen 
harmonia asumiseen.

Tämä kaupunki on aikanaan synty-
nyt kahden tehtaan ympärille: paperi-
tehdas Fanabelin ja tekstiilitehdas Ago-
lanin ja me vierailimme molemmissa. 
Vierailuun oli pukukoodi: pitkät housut 
ja umpinaiset kengät. Fanabelissä tehtiin 
puuhakkeesta paperia ja tutustuimme 
koko prosessiin. Agolanissa tehtiin lam-
paan villasta kangasta ja saimme ostaa 
ponchoja ja muita tekstiilituotteita tar-
peen mukaan.

Eräänä sateisena tiistaiaamuna mat-
kasimme rakenteilla olevaan, maailman 
suurimpaan sellutehtaaseen Montes Del 
Plataan, jota rakennettaan Stora Enson ja 
chileläisen Araucon kanssa yhteistyössä. 
Alue on 500 hehtaaria ja siellä työsken-
telee tällä hetkellä mm. suomalaisia 144 
henkilöä 39 muiden maiden kansalais-
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ten kanssa. Saimme ruokailla tuhansien 
työntekijöiden ruokalassa.

Paluumatkalla vierailimme Irurtan 
viinitehtaalla, jonka omistajat ovat tul-
leet Espanjasta. Perheyrityksen pyöritys 
jatkui toisessa polvessa. Täällä rypäleet 
valmistuvat helmi-maaliskuussa ja Suo-
mestakin on ollut poimijoita ja niin meil-
le tarjottiin työtä. Kellarissa näimme 10 
000 pulloa vuosikertaviiniä 1985, samoin 
valmistumassa olevaa viiniä tynnyrikau-
palla silmänkantamattomiin. Saimme 
maistella tilan tuotteita kohtuullisesti.

Tutumiskohteitamme oli mm. kehi-
tysvammaisten aktiivitila, jossa oli leh-
miä, sikoja ja kanoja sekä kasvitarha, jota 
he hoitivat. Maidosta tehtiin kotijuustoa, 
joka maistui hyvältä, vaikka valmistus-
olosuhteet eivät kaikkia EU:n hygienia-
vaatimuksia täyttäneetkään.

Remonttihommat eivät edenneet 
Juan Lacazessa: oli joko liian kuuma tai 
satoi jatkuvasti väärään aikaan. Meidän 
piti maalata Olof Palme-keskuksen ul-
koseinää. Maalaaminen jäi tekemättä, 
mutta lahjoitimme työvälineet ja muut 
tuomamme tavarat aktiivitilalle.

Vierailimme vanhainkodissa ja sai-
raalassa. Vanhainkodissa ei työntekijä-
mitoitus ollut samalla tasolla kuin Suo-
messa. Työntekijöihin laskettiin kanalan 
hoitaja, puutarhuri, keittäjä, johtaja, 
sihteeri jne. Sairaanhoitajia ei ollut lain-
kaan, koska vanhainkoti oli lähellä ensi-
apuasemaa?

Juan Lacazen julkisen puolen alue-
sairaala oli rakennettu vastaamaan 6000 
potilaan tarpeita, mutta nyt tällä alueella 
on 14500 asukasta.

Sairaalan seinät oli maalattu joko 
violetilla tai vihreällä maalilla. Ihmisiä 
oli aulassa, sekä käytävillä odottele-
massa vastaanotolle pääsyä. Yksi koi-

rakin odotteli oven suussa ”vuoroaan”.  
Päivittäin sairaala vastaanottaa 60–70 
ensiapupotilasta,sekä 200 ajanvarauspo-
tilasta.

Siellä kunnantalossa työskenteli 
vaalilla valittu pormestari, jonka työn-
kuva oli moninainen. Hän organisoi 
vapaaehtoistyötä ja hänelle kuului ka-
pupungin valaistus sekä jätehuolto. 
Hänen lisäkseen töissä oli 22 työläistä, 
joista suurin osa työskenteli ulkotöis-
sä. Kun vierailimme kaupungintalos-
sa, siellä oli juuri tapahtunut vesivuoto 
katosta. Ämpäreitä oli kaikkialla ja osa 
tavaroista oli peitetty muovilla. Suomen 
itsenäisyyspäivänä siellä satoi 150 milliä 
muutamassa tunnissa ja ukkosti lähes 
kaksitoista tuntia. 

Kävimme tutustumassa Colonia Del 
Sagramentoon, joka on Juan Lacazesta 
pohjoiseen saman joen, Rio de Platan 
rannalla. Colonia on Unescon maail-
manperintökohde. Meillä piti olla pai-
kallinen opas kertomassa kaupungista, 
mutta kaikki ei käy niin Strömsössä eikä 
opasta näkynyt. Isännät ja matkanvetä-
jämme Jukka hoitelivat ammattimaisesti 
opastuksen.

Omin päin saimme tutustua van-
haan kaupunkiin, jonka on rakentanut 
valloittajakansa portugalilaiset. Vanha 
kaupunki oli varsinainen nähtävyys ka-
nuunoineen, majakkoineen, rantalaitu-
reineen ja vanhoine taloineen. Nupula-
kivikatuja etenimme putiikista toiseen.

Neljäs eli viimeinen viikko talkoo-
matkalla oli varattu lomailuun. Olin 
tutustunut kahteen matkalaiseen ja niin 
me kolme yhdessä päätimme viettää 
ensimmäiset kolme lomapäivää Coloni-
assa ja seuraavat kolme päivää Buenos 
Airesissa.

Ajattelin, että ehkä nyt ei tarvinnut 
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nuijia kengällä yhtään ”cucarachaa” eli 
torakkaa, johon olin kolmen viikon aika-
na törmäillyt. Varasimme neljän tähden 
hotelleista lomaviikon yöpymiset. Tora-
koita ei enää näkynyt.

Argentiinaan tutustumiseen kuului 
lähes neljän tunnin kiertoajelu ja pakol-
linen käynti Evita Peronin haudalla. Sa-
malla kohtasimme ensimmäisen huija-
rin, jolle maksoimme AIDS:n vastaiseen 
työhön ja samalla hän siinä portilla ker-
toi missä Evitan hauta sijaitsee. Muuten 
käynti oli maksuton. Tangoesityksessä 
vierailimme ja ostimme siihen kuuluvat 
valokuvat ja levyn. Omat argentiinalai-
set tangokengätkin tuli hankittua.

Argentiina oli ihan erilainen maa 
verrattuna Uruguayhyn, siellä tuloerot 

olivat räikeimmät. Ihmisiä asui kaduil-
la. Pieniä lapsia näki puolen yön aikaan 
konttaamassa kaduilla. Äidit lapsineen 
kerjäsivät kauppojen edessä. Oli paikko-
ja, mihin ei turistina uskaltanut mennä. 
Erilaiset vammaiset elivät kadulla kukin 
tyylillään. Näky teki surulliseksi ja miet-
teliääksi.

Siellä 14 miljoonan lehmän maassa, 
jossa lihaa on tarjolla jatkuvasti, päätin 
ryhtyä kasvissyöjäksi. Ensimmäinen 
puolen kilon rasvainen kyljys siivitti 
päätöstäni, eikä ole yhtään kaduttanut. 
Se oli hyvä päätös, olen voinut hyvin ja 
olen jatkanut sitä kotomaassakin.

Rauni Niinimäki
talkoolainen 2012

006 Lounais-Suomen osasto ry

Suomen Merimies-Unioni SMU ry hoi-
taa merimiesten ja merenkulun sidospii-
rissä toimivien edunvalvontaa.

Jäseneksi voivat liittyä myös alalle 
opiskelevat.

Lounais-Suomen osaston toimialu-
eena on lounainen Suomi( rajana Meri-
karvia, Tampere ja Hanko).

Osastollamme on toimisto Turussa 
Maariankadun 5. kerroksessa ja koko-
päiväinen toimistonhoitaja.

Suomen Merimies-Unioni 
SMU ry

Unionin toimitsija päivystää toimis-
tolla maanantaisin.

Osaston perustava kokous pidettiin 
25.3.1985. Perustamisvuonna jäsenmää-
rä oli 561. Vuoden 2012 lopussa jäsen-
määrä oli noin 3.700, olemme nykyisin 
SMU:n suurin ammattiosasto.

Hallituksen kokoonpano on puheen-
johtaja, 8 varsinaista ja 4 varajäsentä. 

Hallitus kokoontuu noin kerran 
kuukaudessa. Hallituksen jäsenet edus-
tavat sekä matkustaja- että rahtilaivojen 
työntekijöitä ja eri varustamoja. Tästä 
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syystä osallistumista kokouksiin hanka-
loittavat eriaikaiset työvuorot.

SMU:n hallituksessa osastollamme 
on edustus, viisi varsinaista ja viisi va-
rajäsentä.

Osastomme omistaa Meripesä-nimi-
sen mökin Rauman Lapissa Narvijärven 
rannalla. Mökki on tarkoitettu osastom-
me jäsenten käyttöön ja varattavissa 
kohtuullista korvausta vastaan.

Koulutamme jäsenistöämme ja eri-
tyisesti luottamusmiehinä toimivia osas-
ton jäseniä, järjestämme retkiä ja kult-
tuuritoimintaa. Olemme mukana SAK:
n Turun Seudun ammatillisen paikallis-
järjestön TSP:n ja Työväen Sivistysliiton 
TSL:n toiminnassa.

Toimintaamme liittyvät myös Turun 
seudun merieläkeläiset ry, joka on vuon-
na 1974 perustettu vanhin merieläkeläis-
yhdistys Suomessa sekä Merimiespalve-
lutoimisto, jonka tehtävä on huolehtia, 
että merimiehet voivat mahdollisimman 
tasavertaisina käyttää hyväkseen yhteis-
kunnallisia palveluja.

Merimiehillä on myös oma Meri-
mieseläkekassa, joka huolehtii meren-
kulkijoiden lakisääteisestä eläketurvas-
ta.

Jäsenistömme työtilanne on veitsen-
terällä, toisaalta tarve kouluttaa uusia 
ammattitaitoisia merimiehiä on kasva-
nut, toisaalta rikkidirektiivi, uloslipu-
tukset ja Suomalaisen merenkulun ar-
vostus vähentävät työpaikkoja.

Kuljetusalan toimintaympäristössä 
tapahtuu jatkuvia muutoksia kansain-
välistymisen, kilpailuttamisen, ulkois-
tamisten ja yritysrakennejärjestelyjen 
myötä. Työelämän jatkuva muutos ja sen 
tuoma epävarmuus työsuhteista ja työ-
ehdoista ovat arkipäivää myös kuljetus-
alalla. Tämän vuoksi kuljetusliitot (AKT, 
PAU, IAU, SLY ja SMU) ovat käynnis-
täneet hankkeen yhteisen kuljetusalan 
ammattiliiton perustamiseksi. Yli 100 
000 jäsenen yhtenäinen liitto olisi vahva 
työmarkkinasopija ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaja.

Mika Ojala Eira Pessi
Puheenjohtaja sihteeri
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ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT:
TSL TURKU
Itäinen Rantakatu 64, 20810 TURKU
tsl.turku@tslturku.fi /0400 569 363
 
ATK-JATKOKURSSI 28h
27.3.–15.5. ke klo 13–16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 18.3.2013
Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt
Tällä kurssilla syvennämme ATK-taitoja kerraten aiemmin opittua sekä tutustuen tarkemmin 
tiettyihin tietokoneenkäytön osa-alueisiin, Internetiin, tekstinkäsittelyyn, sähköpostiin ja tietojen 
hallintaan (kansiot). Käytössämme uusimmat ohjelmat ja koneet. Kurssi sopii hyvin atk:n pe-
ruskurssin käynneille tai perusasiat omaaville henkilöille. Kurssimaksu 64€ (PAM ammattiliiton 
osastojen jäsenille 59€)
 
TEKSTISTÄ JULKAISUKSI 16h
21.3. – 18.4.2013 to klo 17 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 11.3.2013
Opettaja: Laura Pohjola
Tarvitsetko harrastuksessasi tai työssäsi suomenkielistä ohjelmaa, jolla voi tehdä julkaisuja tai 
flyereitä? Tule kanssamme opettelemaan Scribus -ohjelman käyttö. Ohjelmalla on kätevää 
tehdä esitteet, vihkoset jne. painovalmiiksi pdf – tiedostoksi. Kurssimaksu 53 € (TUL:n seurojen 
jäsenille 48 €)
 
KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET 16h
 3. – 24.4.2013 ke klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 21.3.2013
Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt
4. – 25.4.2013 to klo 13–16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 21.3.2013
Opettaja: Laura Pohjola
Tutustutaan helppokäyttöiseen Picasa kuvien katselu- ja muokkaus ohjelmaan ja Gimp -ku-
vankäsittelyohjelman perusteisiin. Kurssilla tutustutaan kuvankäsittelyn periaatteisiin, käytössä 
oleviin työkaluihin ja kuvatasoihin. Käsittelemme valmiita kuvia, esim. digikameralla otettuja
omia valokuvia ja tehdään uusia kuviaeri kuvan muokkaus työkaluilla. Lisäksi
tutus tutaan verkossa olevien kuvakirjojen ja paperikuvien tilaamiseen. Käyttämämme Picasa 
ja Gimp – kuvankäsittelyohjelmat on ladattavissa netistä veloituksetta. Pohjatiedot: tietoko-
neen peruskäytön hallinta. Kurssi soveltuu hyvin myös digikameran käytön
peruskurssin käyneille. Kurssimaksu 53 € (TUL:n seurojen jäsenille 48 €)
 
ILOA PASTELLIMAALAUKSESTA 6h
23.3.2013 la klo 10–15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 13.3.2013
Opettaja: lavastaja, graafikko Elvira Lazareva
Tule viettämään iloinen sunnuntaipäivä pastellimaalauksen parissa! Yhden päivän aikana opit 
pastelliväreillä maalauksen tekniikoita, saat tietoa erilaisista maalauspohjista jne. Tule, vaikka 
et osaisi yhtään piirtää tai maalata – saat onnistuneita töitä mukaasi! Kurssimaksu 35 € sis. tar-
vikkeet
 
KIEHTOVIEN KORUJEN PAJA 8h
3.4. ja 10.4.2013 ke klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 25.3.2013
Opettaja: artesaani Tiina Hänninen
Tule tekemään koruja erilaisilla helpoilla tekniikoilla itselle tai lahjaksi! Käytämme kurssilla sekä 
kierrätysmateriaaleja että valmiita koruihin tarkoitettuja materiaaleja. Tehdään koruja mm. na-
peista, pitseistä, paperista ja valmiista helmistä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo aiemmin 
koruja tehneille. Ota kurssille mukaan korun osia, helmiä, nappeja, pitsejä ja materiaaleja joita 
haluaisit käyttää korujen teossa sekä pyörökärkiset korupihdit (ei pakollinen).  Opettajalta voi 
ostaa materiaaleja ja valmiita korunteko paketteja.Kurssimaksu 38€ + tarvikkeet (Turun Seudun 
OP:n omistajajäsenille 33 €)
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Joukkokirje

SAK:n Turun seudun Paikallisjärjestön 
KEVÄTEDUSTAJISTO   

- jossa esillä sääntömääräiset asiat

Tiistaina 26.3.2013 kello 18.00
Kokouspaikkana: Julkisalan ammattilaiset JHL 36 toimitilat, 

Yliopistonkatu 2 K ( talon päädystä sisäänkäynti)

Kokouksen alussa Vakuutusyhtiö Turvan edustajan vakuutusterveiset! 

  TERVETULOA mukaan!

Kunnat uudistuvat, uudistuvatko palvelut?      

Seminaari SAK:laisille kunnanvaltuutetuille ja aktiiveille

lauantai 16.3.2013  Ikaalisten kylpylässä

SAK maksaa matkat ja tarjoaa päivän ohjelman 

Ilmoittautuminen 1.3. mennessä:

https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/SAK_9203

Ohjelmassa:

- Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen tilanne

- Miten kuntien yhdistyminen onnistuu ilman pakkoa?   

- Miten vanhustenpalvelulaki turvaa riittävän hoidon?

- Kunta työnantajana uudistuksessa

TSPKUTSU


