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Syyskuun 22. päivänä kuuntelimme 
itse maalaislääkäri Kiminkisen 
mukaansatempaavaa luentoa 
Ruskotalolla SAK – päivässä. Hänen 
”ulosantinsa” kun on tuo tv:stä 
kaikille tuttu ja rempseä. Asiana oli 
työhyvinvointi  ja työssä jaksaminen, 
aktiiiveja oli kokoontunut n 150 
paikalle ja päivään mahtui myös 
kuntavaaliasiaa.

tautuminen on suoraan juhlapaikkaan 
marraskuun 9. päivään mennessä, yh-
teystiedot takasivun mainoksessa. Vie-
tetään mukava ilta ja viihdytään, näin 
jaksetaan  paremmin talven pimeydessä 
eteenpäin.

Edustajiston  syyskokous pidetään  
13. marraskuuta Turun Seudun Osuus-
pankissa, johon toivomme että kaikki 
edustajistoon nimetyt edustajat pääse-
vät osallistumaan.  Samalla  perehdy-
tään Osuuspankin Mobiili-järjestelmään.  
Mobiili luo uuden palvelumuodon säh-
köisen rinnalle ja on kaikkien mahdol-
lista ottaa käyttöön. Palkansaajatoimi-
kunta on jo tutustunut tuohon uuteen 
tulokkaaseen ja järjestelmä tuntui oikein 
hyvältä, tosin asiointi jää kasvottomaksi 
eikä istu kaikkeen asiointiin.

Paikallisjärjestön soppatykki on ol-
lut sopanjaossa torstaisin klo 11.00 Tu-
run Kauppatorilla  syys-lokakuun ajan.  
Ja jatkaa  näillä näkymin  marraskuussa 
joka toinen torstai parillisilla viikoilla 
aina jouluun saakka. Keväällä pidetään 
taas taukoa ja hengähdetään voimia ke-
räten. 

Kunnallisvaalit  ja soppatykki miel-
letään kulkevan ikään kuin käsi kädessä  
ja mikäs sen paremmin maistuu näin ko-
leassa syyssäässä toreilla ja  turuilla vaa-
lityön yhteydessä kuin hyvä hernerokka.  
Vaalityötä tehdäänkin nyt kiihkeimmil-
lään. Oman kunnan asioihin voimme 
jokainen vaikuttaa äänestämällä, joten 
äänestä ja vaikuta siis sinäkin kuntalai-
nen 28.10.12 vaalipäivänä tai ennakkoon 
17.10.-23.10.12. 

Syysterveisin Maarit Salminen

Ay- terveisiä  puheenjohtajalta

Aihe oli erittäin ajankohtainen, on-
han nyt melkeinpä  viikoittain tullut 
uutisia joko yt-neuvotteluista  tai henki-
löstövähennyksistä monissa yrityksissä.  
Jaksaminen joutuu koville yt-neuvot-
teluiden  uhan alla työskenneltäessä.  
Työttömyyden kohdatessaan tulee li-
säksi epävarmuus toimeentulosta ja uu-
delleen työllistymisestä. Eteen voi tulla 
myös kokonaan uuteen ammattiin kou-
luttautuminen.  Jaksamista vaatii uu-
sien toimintatapojen omaksuminen tai 
resurssien puute silloin, kun henkilöstö 
vähennyksiä tehdään ja työt organisoi-
daan uudelleen.  

Lehden takasivulla on mainos Ay-
gaalasta 24.11. Caribiassa ja toivomme 
kovasti, että tästä juhlasta tulisi vuosit-
tainen Ay-väen yhteinen juhla. Kerää 
siis porukka tai tule yhdessä hyvän ka-
verin/puolison kanssa mukaan. Ilmoit-
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Kunnallisilla palveluilla 
ja kuntien muilla 
toimilla on suuri 
merkitys kansalaisten 
elämään. Palkan-
saajien ja heidän 
perheidensä, läheis-
tensä kannalta kunta-
asiat ovat monella 
tavalla mukana normaalissa arki-
sessa elämässä. Näin ollen on 
perusteltua, että SAK ja SAK:laiset 
liitot ovat mukana vaikuttamassa 
myös kunnissa tapahtuvaan 
päätöksentekoon.

Kuntakentässä meneillään oleva kun-
ta- ja palvelurakennemuutos vain li-
sää kunta-asioiden merkittävyyttä, ja 
nimenomaan vaikuttamisen tärkeyttä. 
SAK ei ota vahvaa kantaa kuntien luku-
määrään, mutta pitää sitäkin tärkeäm-
pänä sitä, että kuntarakenne on jatkossa 
sellainen, että kuntalaisten tarvitsemat 
palvelut on mahdollisimman hyvin tur-
vattu ja että niitä kehitetään kulloisenkin 
tarpeen mukaan. Kuntien pitää olla tar-
peeksi vahvoja niin taloudellisesti kuin 
elinkeinopoliittisesti.

Edunvalvontajärjestönä SAK halu-
aa, että sen jäsenten ääni kuuluu myös 
kunnallishallinnossa. Tavoitteena on 
ollut saada mahdollisimman paljon 
palkansaajataustaisia ihmisiä eri puo-
lueiden ehdokkaiksi kunnallisvaaleihin 
kaikissa Suomen kunnissa, ja aktiivisella 
vaalityöllä saada heitä myös läpi valtuu-
tetuiksi.

SAK korostaa palveluita ja demokratiaa 
Kuntavaaleissa on paljon pelissä

Palvelut ovat lähtökohtana
Tärkeintä kuntalaisten kannalta on se, 
että kunnan järjestämisvastuulla olevat 
palvelut toimivat. Palvelujen saatavuus, 
laatu ja kohtuuhintaisuus ovat palvelu-
tuotannon tärkeimpiä kriteereitä. Kai-
kista pienituloisimpien kuntalaisten on 
saatava tarvittavat palvelut kokonaan 
maksutta. Kuntien koon suurentuessa 
etenkin palvelujen saatavuuden varmis-
tamiseen on kiinnitettävä erityistä huo-
miota.

Kuntien on varauduttava yhä li-
sääntyvään palvelukysyntään erityisesti 
vanhusväestön osuuden kasvun vuoksi. 
Väestön ikääntymisestä tuleva haaste 
vaatii monia erilaisia toimia niin palve-
lujen tuotannossa kuin palvelujen sisäl-
löissäkin.

SAK on pitänyt lähtökohtana, että 
jatkossakin kuntapalvelut on rahoitet-
tava pääsääntöisesti verovaroin. Myös 
palvelujen tuotanto hoidetaan valtaosin 
kunnan omana työnä, mutta yksityinen 
ja kolmas sektori täydentävät palvelu-
kokonaisuutta. Palvelujen tuotannossa 
entistä tärkeämmäksi kriteeriksi – jopa 
muita kriteereitä syrjäyttäväksi – kunti-
en taloudellisen ahtauden takia on tullut 
palvelutuotannon hinta. Kuntalaisten 
kannalta oleellista kuitenkin on, että 
hinnan lisäksi myös muut palvelutuo-
tannolle asetetut kriteerit täyttyvät. 

Palvelujen järjestämisen ja tuotta-
misen kannalta on tärkeää, että kunta 
on tarpeeksi elinvoimainen ja sen oma 
talous on kunnossa. Tämä edellyttää 
kunnalta aktiivista elinkeinopolitiikkaa, 
toisin sanoen kunnan pitää olla tarpeek-
si houkutteleva vetääkseen alueelleen 
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terveellä pohjalla olevaa yritystoimin-
taa. Kunnan oman talouden kannalta 
oleellista on juuri se, että kunnassa on 
riittävästi yksityistä elinkeinotoimintaa 
ja että kunnan omaa taloutta hoidetaan 
vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Kunnan asukaspohjan on joka ta-
pauksessa oltava olla niin suuri, että se 
pystyy itse järjestämään kuntalaisten 
tarvitsemat peruspalvelut. 

Kunnan oltava hyvä 
työnantaja

Palkansaajajärjestönä SAK ja sen lii-
tot pitävät ensiarvoisen tärkeänä, että 
kunta on hyvä työnantaja. Kunnan on 
noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä 
voimassa olevia lakeja ja sopimuksia. 
Lisäksi työntekijöiden työhyvinvoinnis-
ta on pidettävä huolta, etenkin nyt kun 
toimintaympäristössä tapahtuu suuria 
muutoksia.

Kuntauudistuksessa henkilöstön on 
päästävä mukaan valmistelemaan sitä 
heti alusta lähtien. Tällä tavalla voidaan 
parhaalla tavalla varmistaa työntekijöi-
den vaikutusmahdollisuudet ja sitoutu-
minen muutokseen. Tätä kautta myös 
motivoituneisuus palvelujen tuottami-
seen uudessa kuntakokonaisuudessa 
taataan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Jos kuntauudistukseen tai muihin mah-
dollisiin kunnissa tapahtuviin muutok-
siin liittyy palvelujen tuotantotapamuu-
toksia, ne eivät saa johtaa henkilöstön 
työehtojen heikentymiseen. SAK ei hy-
väksy millään alalla työehtoshoppailua.

Yksi kuntien ongelmista muiden 
sektoreiden työnantajiin verrattuna on 
suhteellisen runsas määräaikaisten työn-
tekijöiden osuus. Kuntien on syytä entis-
tä enemmän kiinnittää huomiota siihen, 
että näiden työntekijöiden osalta määrä-

aikaisuuden perusteet täyttyvät. Usein 
näin ei ole ollut. Kunta- ja palveluraken-
neuudistus voi tarjota mahdollisuuden 
töiden parempaan organisointiin ja näin 
myös perusteettomien määräaikaisten 
työsuhteiden sekä muutenkin erilaisten 
epätyypillisten työsuhteiden vähentä-
miseen.

Demokratia on kaiken 
kivijalka
Kunnallishallinnon tärkeänä perusperi-
aatteena on ollut autonomisuuden lisäk-
si demokraattisuus. Kunnan ylin päättä-
vä elin on vaaleilla valittava valtuusto, 
ja kuntaa koskevat päätökset on tehtävä 
kaikilla tasoilla demokraattisesti ja lä-
pinäkyvästi. Kuntalaisten sitoutuminen 
kunnan toimintaan ja kunnallisveron 
maksamiseen edellyttävät sitä, että kun-
nan asiat pysyvät sen omassa päätösval-
lassa.

Palvelujen ulkoistamiset, yksityistä-
miset ja yhtiöittämiset voivat vähentää 
kuntien demokraattista päätöksentekoa. 
Kun yksityinen sektori tuottaa palveluja, 
kuntalaisten valitsemat päätöksentekijät 
eivät välttämättä pysty samalla tavalla 
ohjaamaan ja valvomaan toimintaa kuin 
kunnan omana työnä tuotettu palve-
lu. Ongelman välttämiseksi yksityisten 
palvelutuottajien ja kunnan omien yhti-
öiden kanssa on sovittava tarpeellisista 
menettelyistä demokratian ja avoimuu-
den toteutumiseksi.

Jokaisella kuntalaisella pitää olla 
mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa 
asioihin joko suoraan toimimalla kun-
nan päätöksentekoelimissä tai välillises-
ti olemalla yhteyksissä päätöksentekijöi-
hin ja asioiden valmistelijoihin.

Harri Järvinen
Kirjoittaja on SAK:n yhteyspäällikkö
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Kuntavaalit ovat nyt!
Nyt on aika kaikkien terästäytyä ja tehdä 
palkansaaja ehdokkaiden eteen vaalityö-
tä esim. puhumalla työkavereille, jaka-
malla vaalimateriaalia tai osallistumalla 
tukiryhmätyöhön ym.. Muistamalla että 
kunnanvaltuutetut päättävät meidän 
jokapäiväisistä asioistamme taas monta 
vuotta. Näin kesälomien jälkeen olemme 
ehkä hiukan vielä kesäterässä.Lomien 
jälkeen on osa arkirutiineistamme hämä-
rän peitossa. Miten tämä arki sujuikaan? 
Siksi tämä onkin hyvä hetki muutoksel-
le! Vanhoihin tapoihin ja tottumuksiin 
on saanut nyt hieman etäisyyttä, ne ei-
vät ole aivan tuoreimmassa muistissa. 
Osa meistä toistaa jokapäiväistä elämää 
rutiininomaisesti, kopioiden eilisen toi-
minnot huomiselle. Puheissamme niin 
myös minun löytyy usein toiveita ja aja-
tuksia muutoksesta, jotka ovat ”vain” to-
teutusta vaille. Puhuminen on helppoa, 
mutta se tekeminen… se on jo vaike-

ampaa. Työpaikoillamme mielestämme 
tuntuvat samat asiat jatkuvan kuin en-
nenkin kiire, stressi, uupumus ym. Mi-
ten saisimme nämä ajatukset johdettua 
toimintaan? Muutoksen aika on nyt, en-
nen kuin valumme takaisin vanhoihin, 
totuttuihin tapoihin. Aloittakaamme se 
nyt miettimällä yksi pieni muutos, jonka 
voimme tehdä heti, tänään, huomenna.. 
Toistetaan asia uudestaan ja uudestaan 
ja aloitetaan elämässämme niin työpai-
kalla kuin kotonakin ns. uusi elämä. 
Tehdään nämä muutokset myös yhdes-

Mikä on sinun muutoksesi 
alkaneeseen syksyyn?

sä työpaikoillamme nos-
tetaan asia pöydälle pa-
laverissamme ja sovitaan 
sekä toteutetaan muutos 
yhdessä. Muistetaan myös 
liikkuminen ja kuntoilu se 
pitää meidät taas mielen 
virkeänä tulevissa syksyn 
mm. vaalikoitoksissa ym. 
Tällaisilla mietteillä toivo-
tan teille hyvää alkanutta 
syksyä kaikille.

Hannu Visuri
Luottamusmies
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hille ja työsuojeluvaltuutetuille mahdolli-
suuden halutessaan päivystää toimistolla.

Ruisranta on osastomme jäsenien ke-
säpaikka.

Ruisranta on PAM Ruissalon Loma-
keskus ry:n ylläpitämä loma-, virkistys- ja 
kokouspaikka luonnonkauniissa Turun 
Ruissalossa. Käytettävissäsi on keittiö 
jossa voit valmistaa ruokaa itsellesi ja po-
rukallesi. Keittiön varustukseen kuuluu 
muun muassa sähköliesi, mikroaaltouuni, 
jääkaappi-pakastin, kahvinkeitin, astioita 
ja kaikkea muuta tarpeellista. Majoitus-
tilaa löytyy kolmessa eri huoneessa yh-
teensä kahdeksalle henkilölle (2 + 3 + 3). 
Kokous- ja juhlatilaa on noin 20 hengelle, 
joten pienimuotoisten juhlien järjestämi-
nen onnistuu hyvin Ruisrannassa. Meren-
rannasta löytyy upea rantasauna ja hiek-
karanta jossa voi ottaa aurinko ja saunoa 
ilta-auringon paisteessa. Rannasta löytyy 
myös soutuvene ja edessä avautuvat erin-
omaiset kalavedet. Illan tullen perinteistä 
grillausta avustaa puu-, hiili- ja kaasug-
rillit, joten makkaran ja pihvien paistami-
nen sujuu ongelmitta. Ruisranta sijaitsee 
upeassa saaristomaisemassa Turun Ruis-
salossa kylpylähotellia vastapäätä. Perille 
pääset helposti bussi numero kahdeksalla  
kauppatorilta.

Toivotamme jäsenet ja yhteistyö-
kumppanit tervetulleiksi tutustumaan ti-
loihimme ja palveluihimme.

 

Olemme SAK n Turun Seudun paikallis-
järjestö TSP ry n isoina jäsenjärjestö.  Liike-
alan Turun seudun osasto ry 069 on perus-
tettu vuonna 1907 ja jäseniä osastossamme 
on lähes 8700. Toimialueellamme Turun 
seudulla on noin 1200 yritystä, joiden 
työntekijät voivat järjestäytyä osastoom-
me. Jäsenemme työskentelevät muun mu-
assa myyjinä, varastotyöntekijöinä, kont-
torityöntekijöinä, parturi-kampaajina ja 
esimiehinä. 

Toimimme paikallisella tasolla ja py-
rimme edistämään ja tukemaan luottamus-
miestoimintaa alueellamme, parantamaan 
työ- ja palkkaehtoja sekä valvomme niiden 
noudattamista. Teemme myös yhteistyötä 
muiden alueella olevien ammattiosastojen 
kanssa. Tarjoamme myös osastomme jäse-
nille koulutusta, kursseja sekä järjestämme 
vapaa-ajan toimintaa. Osastollamme on 
omat toimitilat Yliopistonkatu 33 A jossa  
sijaitsevat toimisto sekä kokoustilamme. 
Osastolla on palkattuna toimistonhoitaja 
palvelemaan jäseniämme.

Tarjoamme jäsenillemme edullisen 
mahdollisuuden viettää rentouttavan 15 
minuuttisen hierovassa tuolissa, musiik-
kia kuunnellen. Jäsenemme voivat myös 
käydä toimistolla ottamassa muutamia 
kopioita. Jäsenille on varattu myös ylei-
söpuhelin, josta voi soittaa liiton palve-
lunumeroihin maksutta. Kellarissa on 
mahdollisuus järjestää työpaikkakokouk-
sia sopimuksen mukaan. Vuoden loput-
tua palkitsemme ahkerimman työpaikan. 
Osasto järjestää tilaisuuteenne kevyttä 
tarjoilua. Tarjoamme myös luottamusmie-

Liikealan 
Turun seudun
osasto ry 069 

Esittäytyy 

Yliopistonkatu 33 A, 20100 Turku  Toimistosihteeri: 
Puh. (02) 2313069 Anne Nummelin
e-mail toimisto@pam069turku.com Puh. 040 500 55 43
 anne.nummelin@pam069turku.com
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Muutama sana tasa-arvoseminaaris-
ta Kouvolasta, aiheena mies tasa-arvon 
ongelmana.

9.3.12
Ensimmäisenä päivänä aloituksen suo-
ritti SAK:n Erikoistutkija Tapio Berg-
holm selvitti miesnäkökulmaa ja raken-
nemuutosta.

SAK:n Projektipäällikkö Outi Vii-
tamaa-Tervonen alusti aiheina sama-
palkkaisuudesta, Sosiaali – ja terveys-

ministeriö; Sukupuolten tasa-arvolla 
tarkoitetaan naisten ja miesten yhtäläi-
siä oikeuksia ja mahdollisuuksia, yhden-
vertaista kohtelua, vallan ja resurssien 
oikeudenmukaista jakamista, tasa-arvon 
edellytyksenä on harmoninen yhteisö ja 
tavoitteena on tosiasiallinen tasa-arvon 
toteuttaminen. Miesten tasa-arvo - on-
gelmia ovat terveys ja toimintakyky, syr-
jäytyminen, koulutus, riskiammatit, ris-
kikäyttäytyminen, vaaran paikat 20 ja 60  

Tasa-arvoseminaari 9.- 10.6.2012 
Kouvola

Alustajana, JHL:n Toimialajohtaja Pirjo 
Mäkinen

Panelistit, Pirjo Mäkinen JHL, Tapio 
Bergholm  SAK ja Timo Vallittu TEAM

Kuva puhukoon puolestaan Tasa-arvoseminaarilaisia Verlan        opas-
tuskierroksella
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vuotiaina. Miehiä koskevia tasa-arvo-
kysymyksiä ovat miesten vanhemmuus 
mm. isien perheva-paat, miesten tervey-
den edistäminen ja syrjäytyminen, kou-
lutus, nuorten miesten syrjäytymisen 
ehkäisy. Edellä mainittuja tavoitteita ja 
toimenpiteitä on mukana myös tulevis-
sa tasa-arvo-ohjelmissa. Sukupuolten 
tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän 
poistaminen hallituksen toimissa, tasa-
arvo laki, tasa-arvopolitiikka, hallitus-
ohjelma, hallituksen tasa-arvokirjoituk-
set ja Valtioneuvoston ohjelmat.

Tasa-arvon edistämisen painopis-
teet 2011 – 2012, Tasa-arvotyön jatku-
moa, lainsäädännön uusiminen, yhteen-
sovittaminen, päätöksenteko, koulutus 
ja lähisuhde – ja perheväkivalta. Uudem-
pia avauksia ja näkökulmia tasa-arvo-
politiikassa, talouspolitiikka, poikien 
ja miesten terveyteen ja syrjäytymiseen 
liittyvä kysymykset ja moniperustainen 
syrjintä. Tasa-arvolainsäädäntö, useita 
muutostarpeita, työpaikkojen tasa-ar-
vosuunnitelmat, tasa-arvolain valvon-
taa, tasa-arvo suunnittelu ja sukupuo-
livähemmistöjen aseman turvaaminen 
lakiin. Työ ja talous, trendityötä, perhe 
– ja vanhempainvapaat, talouspolitiik-
ka, ja sukupuolten yhteensovittaminen. 
Koulutus, toimenpideohjelmat, kou-
lutus ja uravalinnat sekä  suunnittelun 
vahvistaminen oppilaitoksissa.

SAK:n kehittämisosaston johtaja 
Saara Siekkinen alusti aiheesta Miesta-
sa-arvoa työelämään, miesten elä-män 
kahtiajako tasa-arvon ongelmana, mie-
het ovat edelleen monilta osin yhteis-
kunnassa etuoikeutetussa asemassa, 
esimerkiksi taloudellinen valta, suuri 
joukko miehiä on vaikeassa elämän tilan-
teessa, on huo-mioitava naisten ja mies-

ten elämän riskitekijöiden erilaisuus, 
suurin osa asunnottomista on yksinäi-
siä mie-hiä, yksin asuvat miehet saavat 
useimmin toimeentulotukea kuin yksin 
asuvat naiset, päihdeongelmat ovat eri-
tyisesti miesten ongelma, vangeista on 
miehiä 93 prosenttia, miesten elinikä on 
lyhyempi, työikäisenä kuolleista val-
taosa on miehiä, naiset ovat miehiä in-
nokkaampia koulutukseen osallistujia, 
myös aikuisena. SAK ehdottaa, Tasa-ar-
voministeri Paavo Arhimmäen on syytä 
asettaa miesten asemaa tutkiva komitea, 
joka tarkastelisi niin miesten monilta 
osin etuoikeutettua asemaa ja toisaalta 
niitä ongelmia, jotka syrjäyttävät miehiä 
yhteiskunnasta ja työelämästä ja erityis-
huomio koulutusjärjestelmään sekä kas-
vatukseen.

JHL:n Toimialajohtaja Pirjo Mäki-
nen alusti aiheena Miesten tasa-arvo 
naisvaltaisessa - ja miesvaltaisessa lii-
tossa, jäsenenä miehet JHL:ssä, miesten 
osuus eri sopimusaloilla, ammattilaisten 
erot miehet / naiset, miehet työpaikka-
toiminnassa, miehet edustajistovaaleissa 
2012 ja palkkatasa-arvo sekä tasa-arvo-
työn ta-voitteet.

TEAM puheenjohtaja Timo Vallittu 
kertoi liiton toiminnasta, miesten ja nais-
ten sekä maahanmuuttajien työskente-
lystä eri työpaikoilla, mitä ongelmia ja 
”yhteenottoja” on ilmennyt

10.3.12
Toisena päivänä oli bussikuljetus 

Verlan tehdasmuseoon, vanhaan pah-
vitehdasmiljööseen. Kierroksen jälkeen 
nautimme Verlassa hyvän lounaan Ma-
kasiinikahvilassa.  

Pentti T K Kapanen
TSP:n varapuheenjohtaja
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Äänestä punaista!                               

Kunnallisvaalien lähestyessä huomaa, kuinka puolueiden 
ajatukset asioista alkavat lähentyä toisiaan. Jotkut jatkavat 
sillä linjalla ja niillä mielipiteillä, mitkä on kautta linjan ja aikojen 
pysyneet suhtmuuttumattomina. Joidenkin mielipiteet ovat 
muuttuneet sen mukaan mitä ihmiset haluavat kuulla. Halutaan 
kosia ääniä vaikka oikeasti tarkoitusperät ovatkin aivan muuta 
kuin kerrotaan.  

Äänestäjän on, ja ihan aiheesta, vaikea tietää kuka tarkoittaa 
sanojaan, kuka on oikeasti palkansaajan ja meidän tavallisten 
ihmisten asialla. Ei palkansaajan kuitenkaan kannata sokeu-
tua siitä, kuinka suuryrityksiltä suuret rahat kamppanjointiinsa 
saavat ehdokkaat kertovat olevansa työväen asialla, kun nämä 
samat ehdokkaat toisaalla hehkuttavat yksilön vastuuta ja aja-
van työnantajille verohelpotuksia. 

Palkansaajalla ei ole vaihtoehtoa. Jos halutaan säilyttää hyvin-
vointiyhteiskunta oikeasti sellaisena, että jokaisella on oikeus 
hyvinvointiin eikä vain niillä joilla on rahaa ja valtaa, on taval-
lisen ihmisen äänestettävä punaista. Punaiset värit, työväen 
puolueiden värit, ne kertovat jotain, niillä on oma historiansa. 

Teppo “Tepi” Mäenpää
Turku
Luottamusmies/Työteknikko
36 vuotta
teppo.maenpaa@netti.fi
Turkulaiset tarvitsevat Tepiä

Turkulainen perheen isä Turun Yli-Maariasta.
- Lapsiperheiden asiat ovat lähellä sydäntäni. 
- Lapsiperheille pitää olla lähellä riittävästi 
 laadukkaita hoitopaikkoja ja lähikoulu.
- Edullisia omistus/vuokra-asuntoja pitää olla 
 riittävästi. 
- Bussiyhteydet pitää olla lähellä ja ne pitää olla
 riittävät.
- Turun esteettömyyttä pitää edistää.
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Vanhuspalvelulakia on 
kaivattu ja tarvittu 
Suomessa jo pitkään. 
Ensimmäisen kerran 
sellainen esiteltiin jo 
vuonna 1974, ja mo-
nien vaalien alla laki 
on noussut vahvasti 
esiin keskusteluissa, ja lupauksia sen 
laatimisesta on esitetty moneen 
kertaan. Vielä koskaan puheet 
eivät ole muuttuneet teoiksi. Nyt 
kuitenkin ollaan saavuttamassa 
merkittävä virstanpylväs, kun 
vanhuspalvelulaki vihdoin 
saadaan ensi vuonna voimaan.  
Uudessa vanhuspalvelulaissa on 
pohjimmiltaan kyse ihmisarvon 
ja vanhuuden kunnioittamisesta 
sekä iäkkäiden kansalaisten 
hyvinvoinnin turvaamisesta kaikissa 
tilanteissa. Kyse on nimenomaan 
arvovalinnasta. Me huolehdimme 
nyt heistä, jotka ovat huolehtineet 
meistä.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen 
laista vielä tänä syksynä, ja laki astuu 
voimaan 1.7.2013. Laki tulee olemaan 
historiallinen uudistus, jonka myötä 
iäkkäiden ihmisten hoiva siirtyy uudel-
le, paremmalle aikakaudelle. Laki tulee 
monin eri tavoin parantamaan jokaisen 
ikäihmisen asemaa merkittävästi. Lais-
sa on kyse paljon suuremmista asioista 
kuin vain laitoshoidon henkilöstönor-
mista, joka nyt yksinään on vienyt medi-
assa lähes kaiken huomion.

Vanhuspalvelulaissa on kyse 
ihmisoikeuksista  

Lain mukaan jokaisen vanhuksen 
palvelutarve selvitetään ja hänelle laadi-
taan henkilökohtainen palvelusuunnitel-
ma, jonka toteutumisesta vastaa iäkkään 
oma vastuutyöntekijä. Iäkkäälle myön-
netyt palvelut tulee saada viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa, kiireelliset 
palvelut heti. Kunnilla tulee jatkossa olla 
riittävä määrä monipuolista asiantunte-
musta mm. geriatrian ja gerontologian 
eli nimenomaan ikääntyneiden hoidos-
sa, pitää tarjota monialaista kuntoutusta 
ja osaamista mm. turvallisesta lääkehoi-
dosta. Olennaista on oikeanlainen osaa-
minen eikä pelkästään henkilökunnan 
määrä. 

Lisäksi kuntien viranomaisten on 
parannettava yhteistyötään ja tiedon-
kulkuaan niin, ettei yksikään palvelujen 
tarpeessa oleva vanhus jää niitä vaille. 
Viranomaisten, kuten poliisin tai palo-
kunnan, on ilmoitettava salassapitovel-
vollisuudesta huolimatta sosiaaliviran-
omaisille, mikäli he huomaavat jonkun 
olevan palvelujen tarpeessa. Ilmoitus on 
tehtävä myös silloin, kun henkilö on jo 
esimerkiksi kotipalvelun piirissä, mutta 
olemassa olevaa palvelua sitä ei voi kat-
soa riittäväksi.

Hoidon laatua myös valvotaan en-
tistä tarkemmin. Laadusta kerätään 
palautetta säännöllisesti niin iäkkäiltä 
itseltään, heidän omaisiltaan kuin hoito-
henkilökunnaltakin. Tämän palautteen 
perusteella ohjataan tulevaa päätöksen-
tekoa.
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Lailla pyritään myös varmistamaan 
ikääntyneen väestön mahdollisuus 
osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 
päätösten valmisteluun ja tarvitsemi-
ensa palvelujen kehittämiseen kunnis-
sa. Vanhusneuvostoista tulee nyt laki-
sääteisiä.  Ei ole oikein, että liian usein 
iäkkäitä koskettavat päätökset tehdään 
heitä kuulematta ja usein jopa heidän 
mielipiteitään väheksyen. Sen lisäksi, 
että ikääntyneen väestön vaikutusmah-
dollisuuksia parannetaan kuntatasolla, 
parannetaan niitä myös henkilökohtai-
sia palveluja suunniteltaessa. Iäkkäälle 
henkilölle tarjotaan nyt mahdollisuus 
vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- 
ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteut-
tamistapaan sekä osaltaan päättää niitä 
koskevista valinnoista.

Monet ovat asettaneet vastakkain 
henkilöstömitoituksen ja kotiin vietävät 
palvelut. Laitoshoidon henkilöstömitoi-
tuksesta huolimatta lain painopiste tulee 
olemaan kotihoidossa. Kotihoidon laa-
tusuositusten lisäksi laaditaan hoidon 
laadun ja hoitoisuuden mittareita. Lai-
toshoitona hoiva toteutetaan vain, mi-
käli se on iäkkään henkilön turvallisen 
hoidon ja arvokkaan elämän kannalta 
perusteltua. Laki myös edellyttää, että 
ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva 
pääsee tehostettuun palveluasumiseen 
tai vanhainkotiin silloin, kun siihen on 
tarve. Myös iäkkäille avio- tai avopuo-
lisoille turvataan lain myötä mahdolli-
suus asua yhdessä.

Valtakunnallinen suositus, 0,5 hoita-
jaa ikääntynyttä kohden laitoshoidossa, 
ei toteudu 10%:ssa hoitolaitoksia, vaikka 
keskiarvo onkin 0,6. Palveluiden tuotta-
jia on nyt ensi vuoden loppuun saakka 

aikaa korjata kaikki puutteet henkilös-
tösuosituksen toteutumisessa.  Mikäli 
vuoden 2014 aikana löytyy yksikin van-
hainkoti, jossa tämä 0,5 suositus alittuu, 
tullaan minimimäärästä säätämään eril-
lisellä asetuksella. Silloin alimitoituk-
selle tulee nollatoleranssi. Suurin osa 
ikääntyneistä on kotihoidossa ja heillä 
tärkeintä ovat kotiin tuotavat palvelut. 
Niille ei ole ollut edes suositusta, mutta 
nyt sellaiset laaditaan ensi kesään men-
nessä. 

Riittävän henkilöstön turvaaminen 
ja saatavuus on ensiarvoisen tärkeää 
vanhuspalvelulain toteutumisen kan-
nalta. Suomessa on tällä hetkellä noin 
17 000 lähihoitajan ja noin 7 000 sairaan-
hoitajan tutkinnon suorittanutta, jotka 
ovat vaihtaneet toiselle alalle. Nyt olisi 
vakavasti pohdittava keinoja, joilla edes 
osa heistä saadaan palaamaan takaisin 
hoitotyöhön. 

Monissa kannanotoissa on arvos-
teltu lain kalleutta ja kuntien harteille 
tulevia uusia velvoitteita. Valtio laittaa 
kuitenkin suuret rahalliset panostukset 
lakiin, vaikka taloustilanne onkin nyt 
huono. Ensi vuonna kunnat saavat 23 
miljoonan euron valtionosuuden, vuon-
na 2014 44,4miljoonaa ja vuonna 2015 72 
miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus myönsi 
budjettiriihessä vuosittaisen 10 miljoo-
nan euron lisäpanostuksen lain toteutta-
miseksi. Kun vanhuspalvelulaki on täy-
simääräisesti voimassa vuodesta 2015 
alkaen, lain toimeenpanon kustannukset 
valtiolle ja kunnille ovat yhteensä lasket-
tuna 151 miljoonaa euroa vuodessa. 

Vaikka lakia arvostellaan kalliiksi, 
tulee se mitä todennäköisimmin pitkäs-
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sä juoksussa säästämään kunnilta pitkän 
pennin. Vanhusten määrä kasvaa lähi-
vuosina huomattavasti, ja nyt onkin kor-
kea aika sijoittaa osa vanhustenhuoltoon 
suunnatuista rahoista ennaltaehkäisyyn; 
se sijoitus kyllä maksaa tulevaisuudessa 
itsensä monin verroin takaisin.

On asioita, joita ei voida mitata ra-
hassa, ja vanhusten hyvä hoito on yksi 

niistä. Jokaisella iäkkäällä on oltava 
mahdollisuus elää arvokasta elämää, 
johon kuuluu itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen, yksilöllisyys ja osal-
lisuus. Iäkkäät ovat antaneet jo panok-
sensa suomalaisen yhteiskunnan ja hy-
vinvointivaltion rakentamiselle – nyt on 
aika antaa heille jotakin takaisin.

Olen Turun Seudun Paikallisjärjestön TSP:n pitkäaikainen hal-
lituksen jäsen. Toimin ensimmäistä kautta paikallisjärjestön 
varapuheenjohtajana. Asun Liedossa, Varsinais-Suomen suu-
rimmassa maalaiskunnassa. Paikkakunnan järjestötoiminta on 
aktiivista, siksi olen monessa mukana. 

Pienetkin asiat ovat tärkeitä

73
Varapuheenjohtaja

Pentti T K Kapanen

Ammatiltani olen Vaununtarkastaja VR Turun varikolla. Aloitin urani vuonna 1976 ta-
varavaunupajalla, jota kutsuttiin Bowentsaksi. Nimensä se sai sodan aikana siitä, että 
siellä työskenteli venäläisiä sotavankeja Boventsa

Olen ammattiyhdistykseni hallituksen jäsen ja sihteeri. Ammattiyhdistykseni on Rai-
deammattilaisten Varsinais-Suomen yhdistys 201 JHL ry Turku.

Järjestötyössä olen mm. SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan jäsen. Aktiviteettiä 
riittää myös kunnallispolitiikassa, jonka kautta toimin mm. Kunnan hallituksen varajäse-
nenä, Varsinais-Suomen Käräjä-oikeuden lautamiehenä, Liedon, Koski TL:n Marttilan 
ja Tarvasjoen yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä. 

Olen 28.10.2012 kunnallisvaali ehdokkaana SDP:n listoilla, LIEDOSSA

Toivon tietysti runsasta äänestysvilkkautta koko SDP:n kentässä.

Ehdokkaana Liedossa
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Aloitamme muistitiedon keruun haastattelemalla ja pyytä-
mällä muistelemaan omaa nuoruusaikaa, työhistoriaa ja toi-
mintaan työväenliikkeen eri tehtävissä ym.

Haastattelut tehdään vapaamuotoisesti Radio Robin 
Hoodin studiolla Manillassa Itäinen Rantakatu 64 Turku.

Muistitiedon 
keruu radioon 

Olemme varanneet maanantaipäivät tähän toimintaan johon ennakolta varaam-
me ajan jolloin sinulle parhaiten sopii tulla haastateltavaksi.

Tulemme koostamaan haastatteluista radio-ohjelmia sekä myöhemmin myös 
kirjan haastattelujen pohjalta sekä nettiin sivut haastatteluista, jos haastateltava an-
taa luvan julkaisuun.

Toivomme myötämielistä suhtautumista asiaan jotta muisti sekä perinnetietoa 
saadaan tallennettua tulevienkin sukupolvien käyttöön.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Tsl Turun Opintojärjestö 
Hannu Visuri  puh. 040 – 554 0713 visuri.hannu@luukku.com

TSL TURKU
Itäinen Rantakatu 64

puh: 02 2350 312 tai 0400 569 363 
tsl.turku@tslturku.fi

Avoinna arkisin klo 10.00 – 16.00   

Ehdokkaana Turussa

Olen 

Birgitta Juhala
kassa-myyjä ja 
PAM ammattiosasto 069 
puheenjohtaja.

Olen  Vasemmistoliiton listoilla 
sitoutumattomana ehdokkaana.

Haluan osaltani vaikuttaa, 
että Turusta tulisi kotoisa
ja turvallinen  kaupunki 
asua!
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Menemme katsomaan su 9.12.2012 

NOITA NOKINENÄN 

JÄTTIPOTTI -esitystä 

Näytös klo 16.00 JO-JO teatterissa 

Teatterikahvit klo 15.00 alkaen Köysisalissa 

(molemmat Manillan talossa,  

Itäinen Rantakatu 64) 

Liput 12,- aikuiset ja 8,-lapset 

sis. teatterikahvit (-mehut) ja – lipun. 

Avec 17,- 

Varaukset 1.11. mennessä 

kulttuuritsp@gmail.com tai 040 5540713 

Lasten ja aikuisten  

suosikkihahmo lentää jälleen!  

Mitä tapahtuu, kun Kuusimetsän valtaa 

vimmattu lottoamiskuume? 

SAK:n Turun seudun  
paikallisjärjestö TSP ry 
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JUHA TAKANEN
Oma kunta ja omana
palveluna tehdyt työt.
JHL:n edustajiston jäsenenä,
Naantalin kunnalliset JHL:n
puheenjohtajana,
Työsuojeluvaltuutettuna, vara PLM,
koulutuslautakunnan pj.
Tässä osa tehtävistäni missä yritän
pitää motostani kiinni.

Nyt tarvitaan uutta ja
kokenutta voimaa 
Naantalin valtuustoon
Nykyisin pienten kaksosten isänä
tunnen Naantalin vaikeudet
vauvasta vaariin. Tehdään
yhdessä Naantalista hyvä paikka
elää ja tehdä työtä.

Eila Hannula
ompelija 

turun vaatetustyöntekijät os. 509 

varapuheenjohtaja 

TVT :n hallituksen jäsen ay aktiivi

24
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NAVIGOINNIN ELEKTRONISET APUVÄLINEET 12h
20.-21.10.2012 la-su klo 10-15.15
Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi 
Kurssi on sisällöltään Suomen Navigaatioliiton vaatimusten mukainen ja 
Liikenteen Turvallisuusviraston (TraFi) auditoima. Kurssilla perehdytään 
seuraaviin laitteisiin: automaattiohjaus, elektroniset merikartat, karttap-
lotterit, GPS-navigaattori, kaikuluotaimet, sähköiset kompassit, merira-
diolaitteet, automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS), hätäpoijut (EPIRB 
ja PLB), maasähkö ja huvialuksen sähköistys. Kurssimaksu 45 €

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI 8 h
13.10.2012 la klo 9-17 
Kouluttaja: Kimmo Nurkse/Safe Way
Kurssi on tarkoitettu niille, joiden kortti on vanhentunut tai vanhentumassa. Uudelleen jär-
jestyksenvalvojaksi hyväksymistä on haettava 6 kk:n kuluessa aikaisemman hyväksynnän 
päättymisestä. Vaikka et olisi uusimassa korttiasi, voit tulla kurssille, jos haluat tietoa laista tai 
päivittää tietojasi. Kurssimaksu 65 € 

ILOA PASTELLIMAALAUKSESTA 6h
14.10.2012 su klo 10–15.15
Opettaja: Elvira Lazareva
Tule viettämään iloinen sunnuntaipäivä pastellimaalauksen 
parissa! Yhden päivän aikana opit pastelliväreillä maalauksen 
tekniikoita, saat tietoa erilaisista maalauspohjista jne. Tule, vaik-
ka et osaisi yhtäänpiirtää tai maalata – saat onnistuneita töitä 
mukaasi!
Kurssimaksu 35 € sis. tarvikkeet

RENTOUDU MAALATEN 6h
10.11.2012 la klo 10–15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 25.10.2012
Opettaja: Elvira Lazareva
Inspiroidu musiikista, tarinasta, runosta – kokeile akvarellivärejä ja tee itsellesi kuvataidetta. 
Saat johdatuksen akvarellimaalaukseen mielikuvituksen välineenä. Emme maalaa patsaita 
emmekä puita, vaan annamme värien vaikuttaa. Kurssin tarkoituksena on johdattaa sinut 
värien iloiseen maailmaan ja käyttämään niitä vaikka päiväkirjan asemasta. Muista, että 
aiempaa kokoemusta akvarelliväreistä tai maalauksesta tai piirtämisestä et kurssille tullessasi 
tarvitse!  Kurssimaksu 35 € sis. tarvikkeet. 

SARJAKUVAKURSSI LAPSILLE 8h 
10. ja 17.11.2012 la klo 10–13
Ilmoittautumiset viimeistään 24.10.2012 
Opettaja: sarjakuvaopettaja Elina Battarbee
Suunnitellaan ja tehdään sarjakuvia eri tekniikoin. Sar-
jakuvan tekemiseen tutustutaan hauskojen tehtävien 
avulla yksin ja ryhmässä. Rakennamme sarjakuvahah-
moja, tutustumme sarjakuvan suunnitteluun ja käsikir-
joittamiseen sekä erilaisiin sarjakuviin. Kokeilemme myös 
erilaisia piirustusvälineitä ja tekniikoita. Piirrämme liiduin, 
tussein ja värikynin. Kurssihintaan sisältyy materiaalit 
sekä välipala. Kurssi sopii kaikille sarjakuvista kiinnostu-
neille kouluikäisille lapsille. Kurssimaksu 40 €
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LASIKORU SULATUSTEKNIIKALLA 8h
24.11.2012 la klo 10–17
Ilmoittautumiset viimeistään 8.11.2012
Opettaja: artesaani Mila Aitamäki 
Kurssilla tehdään lasikoruja sulattamalla mikrossa muotin avul-
la. Kurssilla valmistetaan myös liimatut korut jokaiselle. Kurssin 
aikana ehtii tekemään 1-2 korua. Materiaalit eli lasit voi ostaa 
opettajalta. 
Kurssimaksu 35 € + tarvikkeet

KIRJANSIDONNAN PERUSKURSSI 9h
10.11.2012 la klo 10–15.45 ja 15.11.2012 to klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 26.10.2012
Opettaja: Artesaani Tiina Hänninen
Kurssilla tutustutaan kirjansidonnan perusrakenteisiin ja materiaa-
leihin. Opetellaan tekemään perinteinen kirja eli kovakantinen 
irtokansisidos, joka soveltuu loistavasti erilaisiksi kirjoiksi ja valokuva-
albumeiksi. Ota kurssille mukaan 30cm viivoitin ja puuvillakangas-
ta kansien päällystämiseen. Kurssimaksu 38€+tarvikkeet.

PAPERIKUKKA 4h
17.10.2012 ke klo 17–20.15
Opettaja: Elvira Lazareva
Tule kokeilemaan miten monenlaisia kukkia saat tehtyä aivan tavalli-
sesta paperista. Voit käyttää kukkia kodin somistukseen arkena, päi-
vällispöydän koristeeksi tai vaikka ekologisena juhlapaikan koristeena. 
Kurssilla tarvittavan materiaalin voit ostaa kurssilta. Kurssimaksu 15 € + 
tarvikkeet.

JAPANILAINEN KIRJANSIDONTA 4h
25.10.2012 to klo 17–20.15
Opettaja: Artesaani Tiina Hänninen
Japanilainen kirjansidonta on helppo ja nopea tapa sitoa kirja tai 
vihkonen. Kurssilla perehdymme japanilaiseen tapaan sitoa kirjoja. 
Perusmateriaalit voit ostaa paikanpäältä, mutta voit ottaa mukaan 
kotoasi kauniita papereita tai muita tarvikkeita, mitä haluat käyttää 
kansien tekemiseen. Kurssimaksu 23€+tarvikkeet.

MOSAIIKKIASKARTELU 8h
27.10.2012 la klo 10–17
Opettaja: artesaani Mila Aitamäki 
Kurssilla teemme pieniä mosaiikkitöitä laatanpaloista, lasihelmistä, 
simpukoista, pikkukivistä, rikkinäisistä tai vanhoista posliiniastioista. Voit 
tuunata kurssilla esim. kukkaruukkuja, tarjottimia, lasipurkkeja jne. Ota 
siis mukaasi haluamasi esine ja siihen sopiva liima sekä omat ”sirpa-
leesi”. Opettajalta voi ostaa lasit ja lasihelmet mosaiikin joukkoon. 
Kurssimaksu 35 €+tarvikkeet (Turun Seudun OP:n omistajajäsenille 30 
€+tarvikkeet)
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ASKARTELUA CERNIT-MASSALLA 4h
25.11.2012 su klo 10–13.15
Ilmoittautumiset viimeistään 8.11.2012 
Opettaja: artesaani Mila Aitamäki 
Kurssi sopii nuorille ja aikuiselle tai vaikkapa lapselle äidin kanssa.  Tutustumme massan omi-
naisuuksiin ja valmistusprosessiin. Voit tehdä vaikka koruja, jääkaappimagneetteja, koristeita 
postikorttiin jne. Kurssimaksu 23 € + tarvikkeet

HUOVUTUSVIIKONVAIHDE 12h
1.-2.12.2012 la ja su klo 10–15
Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2012
Opettaja: artesaani Mila Aitamäki
Kurssilla voit tehdä joko kuiva- tai märkähuovutusta. 
Voit valmistaa esim. patalappuja, iltalaukun tai tuunata 
silkkihuivin. Kuivahuovutuksella valmistuu näppärästi esim. 
rintakorut. Tarvikkeet ja välineet opettajalta. Kurssimaksu 
45 € + tarvikkeet.

JOULUTERVEHDYS KIERRÄTTÄEN 8h
20. ja 27.11.2012 ti klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 5.11.2012
Opettaja: tekstiiliartenomi Mirkka Pihlajamäki
Löydä uusi ilo joulukorttiaskarteluun! Tule kanssamme teke-
mään erilaisia joulukortteja. Teemme kortit käyttäen kierrä-
tysmateriaaleja mahdollisimman pitkälle. Myös kortin muoto 
ratkaisee lopullisen ilmeen. Voit samalla tehdä kierrätysma-
teriaaleista pakettikortteja.  Jos sinulla on materiaaleja, joita 
haluat käyttää, niin ota mukaan vaan! 
Kurssimaksu 28,- sis. perustarvikkeet.

ALOITTELIJAN ATK –
Tietokone ihme vekotinko? 24h
5.11. – 10.12.2012 ma klo 13 – 16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 18.10.2012
Opettaja: Tapio Ojala
Hankimme taidot tietokoneen peruskäyttöön: Tieto-
koneen ja ohjelmien käynnistäminen, hiiren käyttö, 
tallentaminen, tulostaminen, tekstinkäsittely, Internet ja 
sähköposti. Aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta 
ei tarvitse olla. Kurssilaiset opettelevat Internetin käyttöä 
jokapäiväisessä elämässä;pankkipalvelut, tiedonlähteet, 
kartat jne. Harjoitellaan myös sähköpostin käyttöä sekä 
tekstinkäsittelyä. Kurssi on siis tarkoitettu kaikille ensimmäi-
sen tietokoneensa hankkineelle tai taitonsa ruostuttaneil-
le. Kurssille tulijalta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta 
tietokoneen käytöstä. Kurssimaksu 64€
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DIGIKAMERAN KÄYTÖN PERUSKURSSI 16h
24.10.–14.11.2012 ke klo 13–16.15

Opettaja: Tradenomi Kai Åkerfelt 
Tutustutaan digitaalikameran käyttöön. Harjoittelemme kameran 
automaattiasetusten lisäksi eri säätöjä, joita kuvaaja voi kameraan 
valita. Tutuksi tulevat kameran salamaan, valotukseen liittyvät 
säädöt, erilaisten teemojen valitseminen, lähi- eli makrokuvaus ym.  
Käsittelemme kuvaamista, sommittelua ja kurssilla saa vinkkejä hyvi-
en kuvien ottamisesta. Harjoittelemme omien valokuvien siirtämistä 
tietokoneelle, arkistointia, kansioiden tekemistä ja varmuuskopioin-
tia. Lyhyt katsaus kuinka tilataan kuvakirjoja ja paperikuvia Internetis-
tä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti digipokkareille, ei järjestelmäka-
meroille. Pohjatiedot: aikaisempaa digikuvaus-osaamista ei tarvita. 
Tietokoneen peruskäyttö olisi hyvä osata. Ota kamera, sen ohjekirja 
ja liitäntäjohdot mukaan jo ensimmäisellä kerralla! Kurssimaksu 53 €

SÄHKÖINEN ASIOINTI 12h 
21.11.–12.12.2012 ke klo 13–16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 5.11.2012
Opettaja: Tradenomi Kai Åkerfelt 
Internet pursuaa kaikenlaista tarpeellista ja hauskaa. Kurssilla haemme hakukoneella tietoa 
Internetistä, vierailemme mielenkiintoisilla Internet sivuilla, harjoittelemme sähköpostin käyt-
töä, avaamme halukkaille oman sähköpostin ja katsomme miten tuotteita tilataan Internetin 
kautta. Tutustumme myös kelan-, verottajan Internet palveluihin sekä pankkipalveluihin jne. 
Kurssimaksu 43€

TEKSTISTÄ JULKAISUKSI 16h
22.10.–12.11.2012 ma klo 17 – 20.15
Opettaja: Tapio Ojala
Tarvitsetko harrastuksessasi tai työssäsi suomenkielistä 
ohjelmaa, jolla voi tehdä julkaisuja tai flyereitä? Tule 
kanssamme opettelemaan Scribus -ohjelman käyttö. Oh-
jelmalla on kätevää tehdä esitteet, vihkoset jne. painoval-
miiksi pdf – tiedostoksi. Kurssimaksu 53 €

KUVAESITYS 16h
19.11.–10.12.2012 ma klo 17 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 1.11.2012
Opettaja: Tapio Ojala
Onko sinulla tallennettuna kuvia, joista olisi hauskaa 
tehdä esitys jota voi katsoa vaikka televisiosta per-
heen tai ystävien kera? Tule opettelemaan miten 
tällainen kuvaesitys tehdään! Kurssilla opit lisää-
mään tekstiä ja ääntä kuviin sekä esitykseen liittyvät 
ajastukset. Osaathan perusasiat koneen käytöstä 
kurssille tullessasi? Kurssimaksu 53 €
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KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET ILMAISOHJELMILLA 16h
7.-28.11.2012 ke klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 22.10.2012
Opettaja: Tradenomi Kai Åkerfelt 
Tutustutaan helppokäyttöiseen Picasa kuvien katse-
lu- ja muokkaus ohjelmaan ja Gimp -kuvankäsitte-
lyohjelman perusteisiin. Kurssilla tutustutaan kuvan-
käsittelyn periaatteisiin, käytössä oleviin työkaluihin 
ja kuvatasoihin. Käsittelemme valmiita kuvia, esim. 
digikameralla otettuja omia valokuvia ja tehdään 
uusia kuvia eri kuvan muokkaus työkaluilla. Lisäksi 
tutustutaan verkossa
olevien kuvakirjojen ja paperikuvien tilaamiseen. 
Käyttämämme Picasa ja Gimp – kuvankäsittelyoh-
jelmat on ladattavissa netistä veloituksetta. Pohjatie-
dot: tietokoneen peruskäytön hallinta. Kurssi soveltuu 
hyvin myös digikameran käytön peruskurssin käyneil-
le. Kurssimaksu 53 €

FACEBOOK – PAJA 3h
12.12.2012 ke klo 10 – 12.30
Ilmoittautumiset viimeistään 27.11.2012
Opettaja: Kai Åkerfelt 
Ellet ole vielä perustanut itsellesi Facebook – sivuja, niin voit teh-
dä sen pajassa. Vai onko sinulla ongelmia sivujen käyttämisessä? 
Opettajamme neuvoo ongelmissa ja auttaa sivujen perustami-
sessa sekä kertoo yksityisyyden säilyttämisestä sekä tietosuojasta. 
Kurssimaksu 12 €

Ajamme reittiä: 7.30 Lemun Portti, 7.50 Raisio 
(Kirkkoväärtinkujan risteyksessä pysäkki), 
8.00 Turku (linja-autoseman tilausajolaituri). 
9-tien varrelta otetaan kyytiin. 
Kerro ilmoittautuessasi mistä tulet kyytiin. 
Paluulähtö klo 16.00 Tampereen messukes-
kuksesta. 
Olemme Turussa n. klo 18.00, jonka jälkeen 
Lemuun.

Retken hinta 30,- sis. matkan ja lipun.
Sitovat ilmoittautumiset 22.10. mennessä.

TSL TURKU
Itäinen Rantakatu 64
20810 TURKU
tsl.turku@tslturku.fi
0400 569 363

Teemme retken la 17.11.2012
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SAK:n Turun Seudun 

paikallisjärjestö TSP ry.

        

SYYSEDUSTAJISTO
Tervetuloa SAK:n Turun seudun paikallisjärjestön 

syysedustajistoon

                 tiistaina  13.11.2012  kello 18.00.

Kokouspaikka Turun Seudun Osuuspankki Maariankadun 
konttori, käynti Maariankatu 4 sisäpiha, A-ovi. 
HUOMIOI, että ulko-ovi sulkeutuu kello 18.15.

Kahvitarjoilu alkaa kello 17.45.

                 Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat
Ennen syysedustajiston alkua Pirjo Airinen esittelee 
OP-Mobiilin käyttöä ja sen monipuolisia palveluja 

pankkiasioiden päivittäiskäytössä.
Tervetuloa

TSP:n hallitus

Maarit Salminen

44 lähihoitaja, pääluottamusmies 
monessa vaikuttava AY-aktiivi

Kuntapalveluiden puolesta puhuja -
Hyvinvointiin ja julkisiin palveluihin on 
oikeus kaikilla kuntalaisilla, 
kaikki ei ole kaupan
Oma kunta - oma työ – Naantalissa
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Ehdokkaana Naantalissa
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Yhdessä hyvä tulee.

TUOTEKORTTI 10/11

Hoida pankkiasiat 
entistäkin helpommin
OP-mobiilin avulla

OP-mobiili on turvallinen ja helppokäyttöinen tapa hoitaa pankkiasioita mobiilisti missä tahansa liikutkin. 
Palvelun käyttö edellyttää verkkopalvelusopimusta ja henkilökohtaisia verkkopalvelutunnuksia. Suuren 
suosion saaneesta OP-mobiilista on saatavissa Android- ja iPhone-versiot. Käytössäsi tulee olla kosketus-
näytöllinen Android-puhelin, jonka käyttöjärjestelmä on Android 2.1 tai uudempi tai vaihtoehtoisesti iPhone 
3 GS -malli tai uudempi. Saat ladattua OP-mobiilin App Storesta tai Android Marketista.

OP-mobiilin käyttäjänä voit mm.

Lisäksi voit

Asiakaspalvelu-osion kautta voit
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Upeat puitteet, hyvä ruoka ja menevä musiikki 
takaavat juhlatunnelman Ay -Pikkujoulugaalassa 
lauantaina 24.11. Caribia Areenalla! Musiikista vas-
taa Mikko Kartano ja tanssiorkesteri Uusi Energia.
Jatkoja vietetään Caribia Clubilla
live-musiikin tahdissa.

Kongressikuja 1, 20540 Turku

www.sokoshotels.fi

59 €/hlö
sis. 3 -ruokalajin illallisen, 2 lasia viiniä 
(2 x 12 cl, myös alkoholiton vaihtoehto) ja vaatesäilytyksen.
Ovet Areenalle avataan klo 18, juhla alkaa klo 19.

AY-PIKKUJOULUGAALA

MENU

Lohitartarmehustettua tomaattia ja siianmätiä 
&Ylikypsää karitsan paahtopaistia

tummaa herkkutattikastiketta, perunagratiinia
&

Kanelipannacottahillottua lakkaa

Ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
Sokos Hotel Caribian myyntipalveluun
puh. 020 1234 602 (ark. klo 8-17) tai 
myynti.turku@sokoshotels.fi

Joukkokirje


