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Kovin reilu asetelma ei kuitenkaan 
ole. Jo vuosien ajan on sovittu työnte-
kijän kannalta runsaasti heikennyksiä, 
pienten palkankorotusten johdosta to-
dellinen ostovoima on laskenut ja lo-
puton yt-kierre jatkuu voimakkaana. 
Samaan aikaan yritykset ovat jakaneet 
entistä enemmän osinkoa ja jättäneet in-
vestoimatta tuotekehitykseen ja yritys-
ten tulevaisuuteen. TEAMin uusi kam-
panja ”Osinkojuhlat 2016” tuo tätä asiaa 
julkisuuteen, suosittelen tutustumaan 
asiaan. 

Tulevaisuutta ajatellen EK on jo val-
miiksi sitonut kätensä sääntömuutok-
sellaan, joka astuu voimaan keväällä. 
Tämän mahdollisen yhteiskuntasopi-
muksen jälkeen ei tälläisiä sopimuksia 
ole enää tulossa tai EK ei ainakaan ole 
niitä neuvottelemassa. EK kokee pa-

rempana ajatuksena olla lähinnä asian-
tuntijajärjestö ja antaa jäsenliittonsa tai 
poliittisten päättäjien hoitaa se raskas 
työ. Tämä päätös vaikuttaa samalla pal-
kansaaja keskusjärjestöjen toimintaan ja 
siihen millainen rooli Uudella Keskus-
järjestöllä tulevaisuudessa on.

 SAK:n edustajakokous on kesä-
kuussa ja monelle ay-aktiiville tarjou-
tuukin tilaisuus olla tekemässä historiaa 
ja päättää järjestömme tulevaisuudesta.

Uusi Keskusjärjestö-hankkeesta 
kiinnostuneelle: kannattaa kurkata taka-
sivulle. Järjestämme asiaa koskevan ti-
laisuuden 22.3. Tulethan paikalle kuun-
telemaan mitä hankkeelle nyt kuuluu.

Aurinkoista kevään odotusta

toivottaa Iris Pitkäaho
Turun Seudun Paikallisjärjestön 
puheenjohtaja

Hei!

Mielenkiintoinen vuosi 
menossa näin ay-aktiivin 
näkökulmasta.

Yhteiskuntasopimusta vedetään ees taas. EK 
tai hallitus ei näytä osaavan päättää olisiko 
sopiminen kuitenkin parempi tie kuin pakkolait, 
vaikka sopimalla tämä yhteiskunta on rakennettu 
sellaiseksi kuin se on. Sopimalla on myös mahdollista päästä vaikeistakin 
tilanteista yhdessä eteenpäin. Sopimuskulttuuri on tuonut rauhaa, eivätkä 
turhat lakot häiritse yritysten toimintaa. Niin yritykset kuin työntekijät ovat 
arvostaneet rauhaa ja varmuutta levottomuuksien ja lakkoilujen sijaan jo 
vuosikymmenien ajan. Toivoisin näin olevan myös jatkossa.
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Sain olla yksi viidestätoista SASK 
ry:n eli Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskuksen vuoden 2015 
solidaarisuusmatkan osallistujista. 
Matka sijoittui Kolumbiaan. 

Pääsimme tutustumaan koulutus 
– ja tutkimuskeskus ENSiin. ENS tekee 
vuosittain 40 tutkimusta, joka liittyy ay-
liikkeeseen ja heillä käy tuhansia ay-ak-
tiiveja kouluttautumassa ja aiheet ovat 
samanlaisia kuin meillä Suomessakin: 
tes-koulutus, jäsenhankinta, ay-aktiivi-
en koulutus yms. He tekevät töitä sen 
eteen, että työelämäasiat eivät katoai-
si kokonaan maasta. Kolumbiassa on 
myös kolme keskusjärjestöä, joita ENS 
tukee. Keskusjärjestöjen välillä on mus-
tasukkaisuutta sekä he ovat eri tavoin 
poliittisesti suuntautuneita. 

Viva! Viva! Viva!

SASKin solidaarisuusmatkalaiset vierailemassa ENSin tiloissa. Takana upea kuvitus Kolumbian his-
toriasta. Kuva: Laura Ventä

Harmaa talous myllää rajusti Ko-
lumbiassa. Se on lähes 65% ja epäviral-
lista työtä tekevillä ei ole sosiaaliturvaa 
ja he eivät myöskään kuulu ammattiliit-
toihin. Lapsityö hiilikaivoksilla on kovin 
yleistä, koska lapset mahtuvat työsken-
telemään ahtaissa tiloissa. Ammattiliitot 
ovat ajaneet pitkään työsuojeluasioita, 
koska työnantajat eivät ymmärrä miten 
tärkeää työterveys ja työsuojelu on työ-
paikoilla. He pitävät sitä vain lisäkulu-
na.  

SASK myös tukee hanketta, että 
naiset pääsisivät paremmin kiinni työ-
elämään. Tummilla ja varsinkin nuoril-
la naisilla työelämään  pääsy on erittäin 
vaikeaa. Yleistä on, että heitä ei palkata 
tavarataloihin tai pankkeihin. Pääsään-
töisesti he tekevät työtä kotitaloustyön-
tekijöinä. 



�
Turun Seudun Paikallisjärjestö

Kolumbiassa on kuitenkin myös 
aivan samoja työelämäongelmia kuin 
meilläkin. Eläkkeelle jäävien tilalle ei 
palkata uusia työntekijöitä ja tunnit pai-
kataan vuokratyöllä. Työpaikoilla esiin-
tyy paljon ulkoistamista, vuokratyötä, 
osa-aikaisuutta ja määräaikaisia työsopi-
muksia.  Tällaisilla työsopimuksilla töitä 
tekevät työntekijät eivät yleensä kuulu 
liittoon. Keltaiset ammatiliitot eli työn-
antajan perustamat liitot ovat myös hy-
vin yleistä. 

Ammattiyhdistysliike näkyy Ko-
lumbiassa kuitenkin vahvana ja erityi-
sen rohkeana. Aktiivit ja liiton työnte-

kijät tekevät ammattiyhdistystoimintaa 
jopa henkensä uhalla, koska työnteki-
jöiden puolustaminen on heille kutsu-
musammatti. Vaikkakin ay-aktiivien 
murhat ovat olleet hyvin yleisiä Kolum-
biassa, ihmiset silti jaksavat tehdä töitä 
paremman työelämän eteen. Tilanne 
on kuitenkin alkanut jo rauhoittumaan. 
Sosiaalisia ongelmia on paljon ja niihin 
yritetään löytää ratkaisuja. Paljon pitää 
tehdä töitä, että siihen päästään.  

Matkalla ihailin kolumbialaisten 
sitoutuneisuutta ay-toimintaan, posi-
tiivista asennetta ja rohkeutta tarttua 
epäkohtiin. Opin myös, että positiivisen 

Antti Sadinmaa

Antti Sadinmaa
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toiminnan kautta saa paljon enemmän 
aikaan. 

Lisätietoja: www.sask.fi ja www.ay-
caramba.blogspot.com

Antti Sadinmaa

Anni Hasunen
puheenjohtaja
PAM hotelli- ja ravintola-alan Turun osasto 
ry 702

Ensimmäisenä kurssipäivänä tutus-
tuimme kaupungin yhteen suurimpaan 
townshippiin Langaan. Townshipit on 
isoja asuinalueita kaupungin laidoilla, 
joissa miljoonat ihmiset asuvat muuta-
man neliön peltihäkkyröissä. Suureen 
osaan townshippejä ei saada vettä, eikä 
sähköä. Slummeissa kuten muuallakin 
Kapkaupungissa suurin ongelma on 
huumeet, rikollisuus ja epätoivo.

Loput kurssipäivät vietimme ”Com-
munity housella”, jossa toimii suuri osa 
Kapkaupungin järjestöistä. Kurssipäi-
vien aikana kuulimme laajan määrän 
esittelyitä kaupungin eri organisaatioil-
ta. Pohdimme useaan otteeseen ammat-
tiliittojen asemaa sekä työväen ongelmia 
niin Pohjoismaissa kuin Etelä-Afrikassa. 

Terveiset Kapkaupungista!

Osallistuin vuoden 2015 loppupuolella nuorten 
ay-aktiivien globaalikoulutukseen (Youth 
Global Awareness Program - YGAP). Koulutus 
järjestettiin Etelä-Afrikassa Kapkaupungissa. 
Koulutukseen osallistui viisi suomalaista, yksi 
norjalainen ja yksitoista ruotsalaista. Kurssipäiviä 
Kapkaupungissa oli yhteensä kahdeksan sekä 
sen lisäksi kolmen päivän työharjoittelu.
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Monet ongelmat ovat samoja pohjoises-
sa. Etelä-Afrikassa ei kuitenkaan voida 
puhua työväenasemasta ilman rotuerot-
telua. Etniset ja rodulliset eroavaisuudet 
määrittävät suuresti, miten hyvässä ase-
massa ihminen on Etelä-Afrikassa. Suu-
rin osa väestöstä työskentelee kaiken 
lisäksi lain ulkopuolella sekä ylipuolet 
ilman mitään sopimuksia.

Työharjoittelun tein ”Heel the hood” 
organisaatiolle, joka tekee nuorisotyö-
tä tanssityöpajojen avulla. Kävimme 
pitämässä työpajan harjoittelun aikana 
yhdessä kaupungin poikakodeista. Lop-
putyön tein yhdessä kahden ruotsalai-
sen kanssa. Työssämme koitimme tuoda 
esille miten tärkeää nuorisotyötä kau-
pungissa on ja miten sen avulla pyritään 
kasvattamaan tasapainoisia työssäkäy-
viä aikuisia.

Kurssipäivien keskellä meillä oli 
kaksi vapaapäivää, jotka käytimme tu-
tustuen kaupungin nähtävyyksiin. En-
simmäisen kurssiviikon jälkeen tuntui 
mahdottomalta nähdä miten suuret tu-
loerot sekä väestöjakauma kaupungin 

sisällä on. Kaupunki on täynnä toinen 
toistaan hienompia ravintoloita sekä 
ostoskeskuksia muutaman kilometrin 
päässä townshipeistä. Kaikkiaan reissu 
oli erittäin opettavainen ja sai ajattele-
maan uudelta kannalta. 

Eniten jäi miettimään koulutuksen 
jälkeen sitä, miten näin suuret erot on 
saattanut syntyä maan sisällä sekä se 
miten paljon voimavaroja menee huk-
kaan maassa joka päivä. Tulevaisuudes-
sa haluaisin tehdä kansainväliseen sekä 
solidaarisuuteen liittyvää työtä, joten 
uskon tämänkin kokemuksen antavan 
lisätukea jatkoon. Suosittelen lämpimäs-
ti koulutusta kaikille, jotka haluavat op-
pia lisää kansainvälisestä ammattiyhdis-
tystoiminnasta sekä haluavat kehittää 
tietotaitoaan globaalisti.

Kati Saarinen
PAM069:n johtokunnan jäsen sekä nuoriso-
vastaava
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Ensimmäisenä seminaaripäivänä kä-
siteltiin aihetta ”miten hallituksen toi-
mintatavat vaikuttavat ay-liikkeen 
sopimusoikeuksiin ja kolmikantaan”. 
Vastaus tiivistyy SAK:n Jukka Kärnän 
kommentissa: Nyt on raahauduttu ko-
timaisen kulutuksen varassa viimeiset 
vuodet. Siitä ollaan nyt leikkaamassa 
ostovoimaa vähentämällä. Kärnä, JHL:
n Hannu Repo ja vasemmistoliiton ex-
kansanedustaja Pentti Tiusanen ruotivat 
paneelissa hallituksen toimia ja niiden 
vaikutuksia ay-liikkeeseen. Myös ko-
koomuksen kansanedustajan Antti Häk-
käsen piti olla mukana, mutta hän estyi 
pääsemästä paikalle. Joku vääräleuka 
kommentoikin, että tavallaan suuri osa 
huvista oli sitä kautta poissa. Kärnä ja 

Maailmanrauhaa 
etsimässä 
Kouvolasta

Repo olivat yksimielisiä siitä, että pak-
kolait ovat taloudellemme enemmänkin 
jarruttavia kuin piristäviä ja että pakko-
lakipaketin purku on tänä vuonna ainoa 
tie työrauhaan.

Kuinka vapaata kauppaa 
on vapaakauppa?
Jälkimmäisen paneelin aiheina olivat 
kauppasopimusneuvottelut TTiP ja Tisa. 
Nämä molemmat sopimusneuvottelut 
olivat minulle ennalta melko outoja. 
Veikkaisinpa, että myös valtaosalle suo-
malaisista. Sopimuksilla olisi kuitenkin 
toteutuessaan erittäin laajat ja vaikeasti 
kumottavat vaikutukset. Siksi haluaisin-
kin valottaa niitä vähän enemmänkin lu-

Ay-väen rauhanpäivät on suosittu keskustelufoorumi, joka 
kokoaa vuosittain yhteen 150-300 luottamusmiestä ja ay-
aktiivia. Itse osallistuin tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
ja on myönnettävä, etten ollut tapahtumasta koskaan 
kuullutkaan. Osallistujien keski-ikä oli melko korkealla ja 
minulla olikin alkuun pieni ennakkoluulo tapahtumaa 
kohtaan. Täysin turhaan! Ohjelma oli erittäin laadukasta ja 
kaksi päivää Kouvolan kaupungintalolla meni liian nopeasti. 
Jäänkin innolla odottamaan seuraavia rauhanpäiviä. 
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kijoillemme. Asiaa valottivat Helsingin 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen, 
kansanedustaja Heli Järvinen ja Jyväs-
kylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan 
lehtori Teppo Eskelinen.

 ”Kauppaneuvotteluissa kiinnosta-
vaa on nimenomaan se, että kauppaneu-
vottelujen politiikassa on usein kyse kai-
kesta paitsi kaupankäynnistä. Huomio 
keskittyy enemmän investointiehtoihin, 
patentteihin, mahdollisuuksiin tukea ko-
timaisia firmoja, ympäristönsuojeluun, 
kuluttajasuojaan, julkisen palvelun tuo-
tantoon ym.”, pohjusti Teppo Eskelinen. 
Kauppaneuvottelut ovat olleet jo use-
amman vuosikymmenen enemmän tai 
vähemmän jumissa ja nämä neuvottelut 
ovat nyt suuryrityksien uusin yritys vie-
dä asioita pois poliittisen demokratian 
piiristä. 90 prosenttia sovittavista asi-
oista tuntuu harmittomilta, mutta se 10 
prosenttia soittaakin jo hälytyskelloja.

Vienti EU:sta USA:han on tällä het-
kellä noin 200 miljardia euroa ja toisin 
päin noin 300 miljardia. Tämän sopi-
muksen loistokas päämäärä olisi kas-
vattaa vientiä EU:lle sen tällä hetkellä 
alijäämäisen 100 miljardia. Ajatuksena 
olisi, että tullien poistuessa EU pystyisi 
toimimaan USA:n markkinoilla kilpailu-
kykyisillä hinnoilla.  

TTIP on EU:n ja Yhdysvaltojen väli-
nen kauppa- ja investointisopimus, jon-
ka tarkoituksena on luoda EU:n ja USA:
n välille yhdenmukaiset kaupan stan-
dardit. Neuvottelut ovat olleet käynnis-
sä heinäkuusta 2013 lähtien ja nyt on 11 
kierrosta takana. Arvioiden mukaan so-
pimus pyritään saamaan valmiiksi ennen 
USA:n presidentinvaaleja marraskuussa. 
Melko optimistista, sovittavia asioita on 
kuitenkin valtavasti eikä kukaan oikein 
vielä edes tiedä miltä valmis sopimus 

tulisi näyttämään. Tavoite on tietenkin 
hyvä. Tällä hetkellä pelkästään EU-mail-
la on noin 1400 erilaista kauppasopimus-
ta jonkun toisen maan kanssa, pelkäs-
tään Suomella on 60 tällaista sopimusta. 
TTiP kokoaisi lähes kaiken tämän alleen 
ja helpottaisi EU:n kilpailukykyä USA:
n markkinoilla juurikin tullien poistu-
misella näiden väliltä. Yksi suurimmista 
vaikutuksista olisi sopimukseen oleelli-
sesti liittyvällä investointisuojalla, jolla 
luotaisiin yrityksille käytännössä katso-
en yksityistetty oikeuslaitos, joka taas 
kaventaisi julkista lainsäädäntövaltaa. 
EU onkin ehdottanut, että koko inves-
tointisuojasta luovuttaisiin.

Yksi suuri kysymysmerkki on myös 
kansanedustaja Heli Järvisen (vihreät) 
mukaan ympäristö ja eläimet; USA:ssa 
lähdetään siitä, että loppuelintarvikkeen 
on oltava puhdas, EU:ssa taas koko tuo-
tantoketju on oltava puhdas (USA sal-
lii hormonit, antibiootit, likaisen lihan 
puhdistuksen mm klooripesulla). EU:ssa 
myös työhyvinvointiin, työnsuojeluun 
ja työaikoihin liittyvät sopimukset ovat 
USA:ta huomattavasti paremmat. Inves-
tointisuojaan taas liittyy ongelma sitä 
kautta, että jos Suomi haluaa tiukentaa 
jossain vaiheessa esimerkiksi ympäris-
tölainsäädäntöään (esim kaivoslainsää-
däntöään) ja se aiheuttaa ulkomaiselle 
investoijalle tappioita, joutuisi Suomi 
siitä korvausvastuuseen. Kuulostaa hur-
jalta. 

Suomen firmoista 94 prosenttia on 
mikroyrityksiä eli työpaikkoja, joissa 
on alle 10 työntekijää. Voisi kuvitella, 
että näiden yrityksien mahdollisuudet 
toimia kansainvälillä markkinoilla näil-
lä sopimuksilla (tai ilman niitäkin) olisi 
kohtuullisen pienet. Kun tulee ongel-
mia, miten tasapainoinen tilanne olisi 
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näillä pienillä yrityksillä käydä oikeutta 
yhdysvaltalaisen suurteollisuuden kans-
sa? Suomalaisten suuri into osallistua 
näihin neuvotteluihin onkin herättänyt 
asiantuntijoissa hiukan kummastusta. 

Ymmärtääkseni perimmäinen ky-
symys on kuitenkin ensiksikin siitä, että 
EU haluaa laajentaa omaa valtaansa ja 
toiseksi siitä, että USA ja EU haluavat 
päästä määräämään maailman kaupan 
pelisäännöistä tilanteesta, jossa kehit-
tyvät maat ovat nousseet eivätkä enää 
suostu mihin tahansa. Yhdessä ne muo-
dostavat niin ison voimaryhmittymän, 
että kun ne keskenään sopivat tietyistä 
kaupan pelisäännöistä, on muiden seu-
rattava perässä. Voi vain kuvitella millä 
mielellä vaikkapa Kiina seuraa neuvot-
teluiden suuntaa. Kuinkahan paljon 
tällainen vallan haaliminen on omiaan 
lisäämään maailman rauhaa.. 

Vähemmälle huomille on jäänyt toi-
nen käynnissä oleva neuvottelu, TiSA, 
joka on kansainvälisen palvelukaupan 
vapauttamiseksi tähtäävä kauppasopi-

mus. Kuitenkin TiSAlla olisi toteutues-
saan vielä kauaskantoisemmat seurauk-
set kuin TTIP:llä.

Sopimuksella olisi tarkoitus saavut-
taa vastavuoroinen pääsy julkisten han-
kintojen markkinoille valtakunnallisel-
la, alue- ja paikallistasolla sekä julkisten 
palvelujen alalla, jotta voidaan kattaa 
tällä alalla toimivat yritykset.  Neuvot-
teluihin osallistuvien maiden osuus 
maailman palvelukaupasta on noin 70 
prosenttia. Jos sopimus syntyy, sen ul-
kopuolelle jättäytyminen tulee olemaan 
erittäin vaikeaa. Onkin melko huoles-
tuttavaa, että neuvotteluista ja niiden 
sisällöstä on annettu niin vähän tietoa 
julkisuuteen.

Neuvotteluissa lähdetään siitä, että 
kaikkia julkisia palveluja, kuten vaikka-
pa terveydenhuolto ja koulutuspalvelu-
ja, tuottavia tahoja tulisi kohdella val-
tio-omisteisina yrityksinä, jolloin niitä 
kohdeltaisiin samalla tavoin kuin mui-
takin yrityksiä. Sopimuksien mukaan 
kerran yksityistettyjä palveluita ei voisi 
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enää muuttaa julkisiksi.  Huolestusta on 
herättänyt varsinkin se, että TiSA-neu-
votteluissa pitää ennalta määritellä ne 
palvelut, jotka eivät kuulu vapaakaup-
pasopimuksen piiriin. Käytännössä 
tämä siis tarkoittaa sitä, että jos joku pal-
veluala unohdetaan rajata sopimuksen 
ulkopuolelle, se on avattava kansainvä-
liselle kilpailulle. Hankalan asiasta tekee 
mm se, että TiSA koskee myös julkisia 
hankintoja kuten koulutus- ja tervey-
denhuoltopalveluja. 

Paneeli todella herätti ajatuksiani. 
Tuntuu siltä, että tarkoitus on ajaa lo-
putkin pennoset sen rikkaimman yhden 
prosentin taskuun. Kamalaksi menee, 
jos sekin prosentti jatkaa supistumistaan 
lähivuosien sisällä puoleen. Ja kuinka 
vapaata kauppa todellisuudessa sopi-
muksien jälkeen tulee olemaan, vapaa-
kauppasopimusten nimistä huolimatta.. 
Mielestäni asiaan sisältyy suuri dilem-
ma, jossa teknokrafit haluavat ylläpitää 
vanhaa legendaa, jonka mukaan yrityk-
sien voitto lisää julkista hyvää investoin-
tien muodossa ja työpaikkojen lisäänty-
misenä. Entistä enemmän voittorahat 
kuitenkin jaetaan osinkoina ja voitoista 
jatkuvasti pienempi osa hyödyttää ta-
vallista tallaajaa. 

Jälkimmäisen päivän teemana oli 
rasismi. Siitä onkin tullut muutaman 
vuoden sisällä erittäin suuri puheenai-
he. Jokaisella tulisi olla vahva mielipide 
turvapaikanhakijoista. Jos olet millään 
tavalla vastaan, olet rasisti, jos yrität yh-
tään puolustaa, olet suvakki. Neutraalia 
kantaa ei voi olla. Tämä vastakkainaset-
telu tuntuu vievän huomion kätevästi 
kaikelta muulta suurelta käynnissä ole-
valta myllerrykseltä; heikompien kan-
sanryhmien kurjistamiselta ”vatuloinnil-

ta”. Sinun ei tarvitse omata kummempaa 
mielipidettä vaikkapa nuorisotakuu-
seen, mutta turvapaikanhakijoihin ei 
kukaan saa ottaa neutraalia kantaa, on 
oltava puolesta tai vastaan, ja vahvasti. 
Olenkohan ainoa, jonka mielestä tässä 
ajetaan yhdestä marginaalisesta ilmiöstä 
syntipukkia kaikkiin ajan ongelmiin..?

Rauhanpäivät ovat loistava kanava 
lisätä tavallisten ihmisten tietoisuutta 
meneillään olevista asioista. Itse koen 
olevani etuasemassa voidessani imeä it-
seeni tietoa yhteiskunnallisista puheen-
aiheista selkokielellä. Sääli vain, että 
kokoomuksen kanta asiaan jäi ensim-
mäisenä päivänä kuulematta. 

Yksi asia, joka jäi rauhanpäivistä ky-
temään mieleeni, on varallisuusasia. Us-
koisin, että se tulee varmasti nousemaan 
ennemmin tai myöhemmin tapetille. 
Näkisin jopa, että yhtä suureksi asiak-
si kuin ilmastonmuutos. Varallisuuden 
keskittyminen muutamille suvuille on 
fakta, jota ei ole otettu esiin yhteisenä 
ongelmana, kuten ilmastonmuutosta. Se 
on kuitenkin suuri ongelma, joka lisää 
levottomuutta ja varmasti myös sisäl-
lissotia tavallisten ihmisten olojen kur-
jistuessa ja valtioiden köyhtyessä. Val-
tiot kuitenkin myös köyhtyvät rahojen 
ajautuessa veroparatiiseihin. Suomella 
on oma kokemuksensa sadan vuoden 
takaa, nyt vaan ongelma on maailman-
laajuinen. Jokainen voi kohdallaan py-
sähtyä miettimään, kumpi on ihmiskun-
nalle ja koko maapallolle isompi vaara; 
ilmastonmuutos vai varallisuuden kes-
kittyminen muutamiin taskuihin. Pala-
taan asiaan viimeistään Rauhanpäivien 
merkeissä ensi vuonna!

Susanna Mäntysaari
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Sini Kangasmäki

  Liitto olemme me… 
vehreimmät lehdet.

Tervehdys Pohjolan perukan työn puurtajille täältä Turun Meyer 
telakalta. Aika vierii jarruttamatta eteenpäin kuten sanonnassa; 
Vierivä kivi ei sammaloidu. Me Turussa välillä epäilimme sanonnan 
paikkaansa pitämistä muutama vuosi taakse päin edellisen 
omistajan aikana. Mutta metalli miehet tunnetusti ovat sitkeää 
sorttia vielä tänäkin päivänä. Tätä todistaa meidän nykyinen 
asemamme risteilijöiden rakentajana. Täytyy myöntää minunkin 
että 2013 ja 2014 meinasi usko tulevaisuuttamme kohtaan 
lopahtaa ollessamme ” löysässä hirressä ” mutta yhdessä 
katsoimme kortit loppuun saakka. Firmasta olisi kuvitellut sinä 
aikana monen vaihtavan työpaikkaa. Tätä ilmiötä ei kuitenkaan 
laajasti tapahtunut vaan teimme sen minkä rautakoura omalta 
osaltaan voi vain tehdä. Kasasimme nykyaikaiset, modernit 
laivat lähes ” jakoavaimella ja pajavasaralla”. Materiaalin puute 
oli meille totista todellisuutta. Kuka ja mikä taho meille ojensi 
auttavan pelastusveneensä, niin kyllä tähän varmasti vaikutti 
luottamus Suomen maaperällä tapahtuvaan tunnolliseen työn 
tekoon hyvässä sopimisyhteiskunnallisessa hengessä.
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Työmme omalta osaltamme on vä-
häksi aikaa varmistunut. Mutta sarkaa 
riittää ammattiliittojen aseman säilymi-
sen puolesta yhteiskunnassamme. Toti-
sesti on sanottava, että metsä vastaa niin 
kuin sille huudetaan. Huutajana kuoros-
sa ovat meidän omat suuret johtajamme, 
jotka piiskaavat omaa kansaansa. Siis 
vielä kerran…Omaa kansaansa myrs-
kyn lailla, vertaamalla Suomi neidon 
kansakuntaa jatkuvasti apinoiden mil-
loin Ruotsiin, Saksaan tai vaikka Ame-
rikan talous veturiin. Järkyttävää nähdä 
Suomen menettävän selkärankansa täs-
sä sätkynukkien teatterissa. Suomen on 
kuljettava päättäväisesti omaa tietään 
niin, että kansan etu on etusijalla harmo-
niassa luonnon rikkauksiemme kanssa. 
Pieni kansa ei voi seurata itseään suu-
rempien valtioiden päätöksiä. Koska 
muotit ovat hyvinkin erilaisia.  Joskus 
kauan sitten maaseudun tulevaisuuden 
lehden etusivun yläreunassa luki: jos 
maamies kaatuu, niin kaikki kaatuu. Jo-
tenkin näin se muistaakseni meni. Luon-
nollisesti lehden lukijakuntaanhan tällä 
lausahduksella tässä viitataan, sillä Kek-
kosen aikaan kansasta hyvin moni elät-
ti perheensä maanviljelyllä. Viljelijä oli 
ja on aina käsityöläinen samalla tavoin 
kuin me laivan rakentajat tässä harvi-
naiseksi ilmiöksi käyneessä työssämme. 
Kaadummeko vai vahvistummeko?

Ja lainaan lisää sanontoja; myrs-
ky metsää puhdistaa. Näinhän se on. 
Mutta se vahvistaa juuria kestämään 
entistä kovempia myräköitä. Jokunen 
latvakin siinä saattaa napsahtaa poikki 
mutta tilalle työntyy uusi / uusia aivan 
samalla tavalla kuten Ay- liikkeillekin 
on tullut lisää uusia innokkaita jäseniä 
todistamaan meidän tarpeellisuutemme 

Suomalaisessa sopimisyhteiskunnas-
samme. Juuret tarvitsevat vielä jykevän 
rungon, oksat ja lehdet mitkä tekevät 
perääntymätöntä yhteistyötä suojatak-
seen kasvun jatkumisen talven jälkeisi-
näkin päivinä. Ja mitä tämä tarkoittaa? 
Sitä ettemme luovu isiemme ja äitiemme 
taisteluilla saavutetusta asemastamme 
kokemattoman hallitusta johtavan tri-
on tähden. On suurta tyhmyyttä yrittää 
tehdä Suomesta kolmansien maiden 
tapaista ” Euroopan banaani valtiota ” 
jossa eriarvoisuudesta hyötyy vain kapi-
talistinen pieni joukko. Tasa-arvoinen ja 
toisistamme huolehtivainen kansakunta 
voi vain ja ainoastaan pitää itseään sivis-
tyneenä yhteiskuntana nykyajan maail-
massa.  

Puutarhurina mielelläni käytän kas-
vikuntaan liittyviä vertauksia. Niitä ei 
voi olla korostamatta, koska elämme-
hän koko ajan kasvikunnan maailmassa. 
Versoja työntyy pinnalle joka kevät aina 
vain uudestaan ja uudestaan. Pidetään 
yhtä ja vaalitaan yhteisiä ammattiliitto-
jamme kuten omaamme, satoja vuosia 
olosuhteiden muovaamaa puuta ylös 
auringon valoa kohden, jottei oksat ja 
runko pääsisi sammaloitumaan menet-
täen lopulta vehreät jäsenensäkin. Mitä 
kylvämme…sitä korjaamme.

Liittokokousvaaleja kohti. 
Talvisin terveisin metallimies 
Harri Seesranta
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TAMMIKUUN TAPAAMINEN 22. - 23.1.2016    
m/s Viking Gabriella

Lähdimme Tammikuun Tapaamiseen SAK:n Lounais – ja Länsi-Suomen aluetoimikun-
tien kokoonpanolla. Matkanjohtajana toimi SAK:n Varsinais-Suomen aluejohtaja Outi 
Rannikko. Laiva lähti Turun satamasta kello 20.45. Laivaan saavuttuamme menimme 
illalliselle Viking Buffettiin, tutustuen paremmin toisiimme ruokailun merkeissä. Lop-
puilta oli vapaata keskustelua ammattiyhdistysaktiivien parissa. 

Aamun aloitimme hyvällä aamupalalla Buffetissa, jonka jälkeen siirryimme Se-
minaaritiloihin ennen kello 10.00:tä Suomen aikaan. Seminaarin avasi Outi Rannikko 
toivottaen osallistujat tervetulleeksi, jonka jälkeen suoritettiin jokaisen läsnäolijan oma-
kohtainen esittäytyminen.

Esittäytymisen jälkeen alustajana oli Väestöpolitiikan Dosentti, tietokirjailija Ismo 
Söderling, SAK laivaseminaarissa, Söderling alusti; Siirtolaisuus ja maahanmuutto 
haastavat Suomen – selviämmekö, seuraavista asiakokonaisuuksista: * Siirtolaisuuden 
suun-nat – yhteistarkastelu, * Uudempi maahan-muutto Suomeen,* Maahanmuuttajien 
väestöl-linen profiili, * Suomen väestöllinen kehitys – kuka sammuttaa valot?, * Maa-
hanmuuttoon liittyviä kipupisteitä, * Maahanmuuttoasenteet ja niihin vaikuttaminen, * 
Ammattiyhdistysliike ja maahanmuutto, * Voiko maahanmuutto olla hyödyksi Suomel-
le?, * Yhteenveto. 

Tämän jälkeen kommenttipuheenvuoron käytti PAM:n valtuuston varapuheenjoh-
taja, Länsi-Suomen Etnon jäsen Berhan Ben Ahmadi: Maahanmuuttajana ammattiyh-
distysliikkeessä.

Näiden asiakokonaisuuksien jälkeen pidettiin keskusteleva YLEISKESKUSTELU.
Seuraavaksi puheenvuoron käytti SAK:n Lakimies Anu-Tuija Lehto, valaisten Ajan-

kohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja hallituksen päätöksistä. 
Outi Rannikko päätti seminaarin kiitoksiin ja toivotti kaikille hyvää loppumatkaa 

Turun satamaan.

Seminaariin osallistujia, etualalla Teppo 
Mäenpää Turun Raideammattilaiset 201 
JHL.

Pentti T K Kapanen, Turun Raideammat-
tilaiset 201 JHL varapuheenjohtaja SAK:n 
Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry.
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Suomessa järjestäytymisaste on maailman huippua, koska ammattiliitot koetaan 
yhteiskunnan tukipilareiksi. YTK on perustettu syövyttämään näitä pilareita. Työn-
tekijöiden joukkovoimaa halutaan horjuttaa, koska yhdessä työntekijät pystyvät es-
tämään esim. hallituksen pakkolait.

Syksyn suuren mielenosoituksen jälkeen ammattiliittojen jäseniksi on tullut mo-
ninkertainen määrä uusia jäseniä, koska huoli hallituksen kaavailemista pakkola-
eista on saanut työntekijät liittymään liiton jäseniksi ja puolustamaan oikeuksiaan 
aktiivisesti.

Valitettavasti moni on YTK:n jäsen tietämättään tai harhautettuna murtamassa 
palkansaajarintamaa pakkolakeja vastaan. Ammattiliiton jäsenenä työntekijä paran-
taisi omia työmarkkinaoikeuksiaan merkittävästi, koska heidän edustajansa neuvot-
televat työnantajien kanssa yhteiskuntasopimuksesta.

Suomen kilpailukyky ja työmarkkinat ovat nojanneet aina vahvaan neuvotte-
lukulttuuriin, mitä YTK:n pyrkii horjuttamaan. Työnantajapuoli tunnustaa ammat-
tiliittojen tärkeyden ja haluaa neuvotella ammattiliittojen kanssa kaikista yksityis-
kohdista työmarkkinoilla. YTK:n kanssa työnantajapuoli ei neuvottele, koska sen 
jäsenet eivät ole järjestäytyneitä.

Haluamme muistuttaa, että YTK on työttömyyskassa, ei ammattiliitto. Työttö-
myyskassa YTK toteuttaa sille annettua tehtävää, mutta ei rakenna oikeudenmukai-
sia työmarkkinoita nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ammattiliitot puolustavat jäseniään pakkolakien edessä, turvaavat yksittäisten 
jäsenten oikeusturvan ja neuvottelevat minimiehdot työelämässä - nyt ja tulevai-
suudessa. Suosittelemme vahvasti kaikkien työntekijöiden kuulumista oman alansa 
ammattiliittoon.

YTK ei vastusta pakkolakeja

Vuoden vaihteessa yleinen työttömyyskassa (YTK) 
mainostaa ahkerasti, koska sen jäsenet maksavat 
kerralla koko vuoden jäsenmaksun mahdollisen 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan vastineeksi. Pelkän 
työttömyyskassan jäsenenä työntekijä jää kuitenkin 
paljosta paitsi, koska YTK on nimensä mukaisesti vain 
työttömyyskassa, eikä turvaa työntekijöiden tulevaisuutta 
työmarkkinoilla.

Ari Wigelius   •   Iris Pitkäaho   •   Juha Häkkinen   •   Tessa Olin
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TSL TURKU
Itäinen Rantakatu 64

20810 TURKU
0400 569 363

tsl.turku@tslturku.fi
Toimisto avoinna: 

ma-pe klo 9.00 - 16.00

Järjestyksenvalvonta

JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSI 32 h
2.-3.4. ja 9.-10.4.2016 (la-su) klo 9-17 
Ilmoittautumiset viimeistään 21.3.2016 
Kouluttaja: Kimmo Nurkse/Safe Way
Kurssi antaa valmiudet toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä. Oppimateriaalina on poliisin 
vahvistama kurssiaineisto. Kurssi sisältää 8 h mittaisen saliharjoitus osion. Kurssilaisille järjeste-
tään koe. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen, jolla voivat anoa poliisilaitokselta 
järjestyksenvalvojan korttia.
Kurssimaksu 115,-

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI 8 h
21.5.2016 la klo 9-17 
Ilmoittautumiset viimeistään 11.5.2016
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 75,- 
 Yhdistyskurssit

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINNON VERKKOTIETOPAKETTI 8h
2.4.2016 la klo 10 - 17
Ilmoittautumiset viimeistään 21.3.2016
Opettaja: Controller Kristina Kavén
Onko helppokäyttöinen ja monipuolinen mahdoton yhtälö? Aika usein on. Nettipohjainen 
Yhdistysavain on kuitenkin perustekniikaltaan helppo, mutta tarvittaessa moneen taipuva 
verkkojulkaisujärjestelmä. Maksuttoman Yhdistysavaimen perustekniikka on helppo oppia ja 
tutustumme kurssilla sen tarjoamiin peruselementteihin.
Yhdistyksen taloushallintotehtäviä helpottamaan lataamme erilaisia mallipohjia perustamil-
lemme harjoittelusivuille.  Valittavana esimerkiksi:
Yhdistyksen tuloslaskelmamalli
Tase malli
Toiminnantarkastuskertomusmalli
Budjettipohjamalli
Kassavirtalaskelma 
Jäsenmaksulomakemalli
Laskupohjamalli
Kokouksen pöytäkirjamalli
PowerPoint-pohja 
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Lisäksi tutustutaan Yhdistystieto.fi sivustoon – joka on ilmainen tietopalvelu, jossa Suomen 
yhdistykset esittelevät toimintansa ja yhdistysaktiivit käyvät keskustelua yhdistystoiminnasta! 
Sivusto on täynnä yhdistyksen toimintaa liittyviä ohjeita ja vinkkejä. Kurssin lopuksi harjoitte-
lemme ilmaisen, hyvin yhdistyskäyttöön soveltuvan ”Tappio” -kirjanpito-ohjelman käyttöä. 
Kurssimaksu 45,- (TUL:n seurojen jäsenille 40,-)

Minä, luonto ja sukuni
LUONTOPÄIVÄ RUISSALOSSA 4h
23.4.2016 klo 10–13.15
Ilmoittautumiset viimeistään 12.4.2016
Vietämme keväisen luontopäivän Ruissalossa Tammenterhon 
opastuskeskuksessa ja Marjaniemessä. Tammenterhossa nautimme 
kahvit ja saamme tietoa Ruissalon kasvillisuudesta sekä eläimistöstä. 
Tämän jälkeen teemme Marjaniemeen n. 2 km kävelyretken 
keväiseen luontoon. Päivä sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille luonnosta kiinnostuneille. 
Kurssimaksu 10,-

VILLIYRTTIKURSSI 9h
20.5.2016 pe klo 17.00–19.30, 21.5.2016 la klo 10–14.30 
Ilmoittautumiset viimeistään 10.5.2016
Opettaja: FM Jonna Niiniaho
Peruskurssi luonnonkasvien keruusta ja käytöstä. Kurssilla tutustutaan kevätkauden yleisimpiin 
villiyrtteihin ja -vihanneksiin. Käymme läpi keruuseen liittyviä asioita sekä sitä, miten kasvit 
soveltuvat kotikeittiöön. Kokkailemaan emme valitettavasti pääse. Ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla lyhyt teoriajohdatus aiheeseen, jolloin käydään läpi lajistoa, keruutekniikkaa sekä 
yrttien käsittelyä ja hyödyntämistapoja. Lauantaina maastoretki lähialueelle. Mukaan sään-
mukaiset vaatteet, maastokelpoiset jalkineet, sakset, keruuastia (esim. lastukoppa tai muu 
ilmava kori) sekä paperipusseja yrteille (esim. paperiset biojätepussit). Kurssimaksu 40,-

Kielet

ESPANJAN INTENSIIVIKERTAUS 12h
30.5. – 14.6.2016 ma & ti klo 17.30 - 19.30  
Ilmoittautumiset viimeistään 19.5.2016
Opettaja: KM Laura Englund
Ovatko espanjan kielen perusteet päässeet unohtumaan? Tällä intensiivikurssilla 
kerrataan tiivistetysti espanjan perussanastoa ja –kielioppia rennossa ilmapiirissä, 
ilman suorituspaineita. Kertauskurssi sopii espanjaa jonkin verran aiemmin opis-
kelleille ja antaa hyvän lähtökohdan opintojen jatkamiselle esim. opiskelutauon 
jälkeen. (Opettajan materiaali.) Kurssimaksu 29,-

U
U
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U
U
S
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ESPANJAA MATKAILIJOILLE 12h
1.6. – 22.6.2016 ke klo 17.30 – 20 
Ilmoittautumiset viimeistään 23.5.2016
Opettaja: KM Laura Englund 
Kurssilla tutustutaan espanjankieliseen maailmaan ja 
espanjankielen perusteisiin rauhallisessa tahdissa ja 
rennossa ilmapiirissä. Käydään läpi tavallisimpia puhe- ja 
ja matkailutilanteita matkavarauksen tekemisestä aina 
erilaisiin käytännön kommunikaatiotilanteisiin. Keskitytään 
erityisesti suullisen kielitaidon aktivointiin ja vahvistamiseen. 
Soveltuu myös vasta-alkajille (ei vaadi aiempaa kielen 
osaamista). (Opettajan materiaali.) Kurssimaksu 29,-
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CURS DE CATALÀ – KATALAANIN KIELI 14h
2.6. – 25.8.2016 to klo 18.30 – 20 (ei heinäk.)
Ilmoittautumiset viimeistään 23.5.2016
Opettaja: KM Laura Englund 
Ryhmässä tutustutaan yhdessä mm. Koillis-Espanjassa, 
Barcelonan ja Valencian alueilla sekä Baleaarien saarilla ja 
Andorrassa puhuttavan katalaanin kielen alkeisiin, opitaan 
perussanastoa ja -kielioppia sekä tavallisimpia keskusteluf-
raaseja. Lisäksi perehdytään värikkääseen ja monimuotoi-
seen katalaanikulttuuriin.
Benvinguts! Kurssimaksu 33,- 

U
U
T
U
U
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!ROHKEUTTA ENGLANNIN PUHUMISEEN - English Express 18h

15.3. – 19.4.2016 ti klo 17 – 19.30
Ilmoittautumiset viimeistään 3.3.2016
Opettaja: FM Tuomas Kaukoranta
Aktivoi kielitaitoasi luonnollisella tavalla englanninkielisen kes-
kustelun ja erilaisten harjoitteiden parissa. Rohkaiseva ilmapiiri 
ja ”tekemällä oppii” – periaate takaavat rennon meiningin, 
jossa virheitä ei pelätä, vaan jokainen kömmähdys nähdään 
askeleena eteenpäin. Keskustelun lisäksi kurssilla harjoitellaan 
äänteiden muodostamista ja huomioidaan englannin ja suo-
men kielten äänne-eroja, mikä auttaa englannin lausumisen 
selkeyttämisessä. Soveltuu kaikille, jotka osaavat jo ilmaista pe-
rusasioita englanniksi. Kurssimaksu 35,- /jakso (OP Turun Seudun 
omistaja-asiakkaille 30,-)

ENGLANNIN YMMÄRTÄMINEN - Understanding English 18h
16.3. – 20.4.2016 ke 13.30 – 16.00 
Ilmoittautumiset viimeistään 7.3.2016
Opettaja: FM Tuomas Kaukoranta
Useimmiten kohtaamme englantia tekstinä tai puheena, esimerkiksi internetissä tai televisios-
sa. Tämä ”passiiviseen” kielitaitoon keskittyvä kurssi auttaa englanninkielisten viestien ym-
märtämisessä luonnollisella tavalla, siis tekstejä lukemalla sekä kuuntelemalla ja katsomalla 
ääni- ja videotallenteita. Kurssilla käydään läpi monenlaista englanninkielistä alkuperäisma-
teriaalia, joten englannin perusteet olisi hyvä osata. Aihepiirit ovat kiinnostavia ja vaihtele-
via, kuten esimerkiksi politiikka, talous, ruoanlaitto ja leipominen, urheilu, kulttuuri tai vaikka 
puutarhan hoito, joten kaikki ovat tervetulleita! Kurssimaksu 35,- /jakso (OP Turun Seudun 
omistaja-asiakkaille 30,-)

Tietotekniikka

TIETOTURVAA TIETOKONEEN KÄYTTÄJILLE 8h  
13.- 20.4.2016 ke klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 1.4.2016
Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt
Kansantajuisesti etenevä luento tietokonettasi väijyvistä vaaroista sekä niiden torjumisesta. 
Kuka haluaa tehdä vahinkoa, miksi ja miten? Samalla esitellään turvallisen sähköisen asioin-
nin periaatteet sekä yksityisyyden suojaaminen sosiaalisessa mediassa ja kuinka asennettuja 
apuohjelmia pidetään ajan tasalla. Tutustumme virustorjunta ohjelmiin ja palomuuri Luen-
nolla korostetaan myös varmuuskopioinnin merkitystä ja mietitään kuinka sen voisi helposti 
toteuttaa. 
Kurssimaksu 40,- (OP Turun Seudun omistaja-asiakkaille 35,-)
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KOTISIVUT YHDISTYSAVAIMELLA (perus) 16h
16.4. – 17.4.2016 la - su klo 9.30 – 16.45
Ilmoittautumiset viimeistään 6.4.2015
Opettaja: Julia Nurmi 
Kotisivujen luominen ja ylläpito Yhdistysavain – kotisivupohjalle. Kurssiaiheina ovat peruspäivi-
tysten lisäksi mm. sivuston sisällön ja hyvän käytettävyyden suunnittelu sekä verkkoon kirjoitta-
misen periaatteet. Käymme esimerkkien avulla läpi, miten yhdistyksen toiminnasta kannattaa 
kertoa, jotta sivusto palvelisi myös mahdollisimman hyvin jäsenhankintaa ja tiedotusta. Uusille 
käyttäjille perustetaan aluksi oma sivusto ja käydään läpi päivitysten perusteet kuten vali-
koiden luonti ja tekstien ja kuvien sijoitus sivuille. Yhdistysavaimeen voi tutustuta osoitteessa 
http://www.yhdistysavain.fi/. Kurssimaksu 117,-

VANHAT VALOKUVAT TIETOKONEELLE JA KUVAKIRJAKSI 12h
4.5. – 18.5.2016 ke klo 13 – 16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 24.4.2016
Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt 
Kurssilla skannataan ja tallennetaan valokuvia, dioja ja negatiiveja digitaaliseen muotoon. 
Tutustutaan myös skannerin käyttöön ja ominaisuuksiin. Lisäksi tutustutaan kuvan korjausmah-
dollisuuksiin ja varmuuskopioiden tekemiseen. Kurssilla perehdymme myös miten kuvakirja 
tehdään ja tilataan. Ota ensimmäisellä kerralla mukaan omia valokuvia, negatiiveja, dioja. 
Kurssin käyneillä on mahdollisuus kurssin jälkeen käyttää oppilaitoksen koneita kuviensa skan-
naukseen ja käsittelyyn. Kurssimaksu 48,- (TUL:n seurojen jäsenille 43,-)

TEE KOTISIVUT TAI YLLÄPIDÄ BLOGIASI ILMAISELLA WORDPRESS – OHJELMALLA 12h   
11.5. – 25.5.2016 ke klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 1.5.2016
Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt
WordPress on ilmainen julkaisualusta, jota voit käyttää omien internet- ja blogisivujen teke-
miseen. Kurssilla perehdymme WordPressin perusominaisuuksiin ja -käyttöön. Samaa Wor-
dpressillä tehtyä nettisivustoa voi päivittää useamman käyttäjän ryhmä yhden toimiessa 
pääkäyttäjänä ja muiden ollessa sisällöntuottajana. Ota oma läppäri ja mokkula mukaan 
jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Asennamme jokaisen omalle koneelle ympäristön, jossa 
jokainen voi tehdä ja harjoitella kotisivujen tekemistä Wordpress ohjelmalla. Kurssimaksu 48,- 
(OP Turun Seudun omistaja-asiakkaille 43,-)

KOTISIVUT YHDISTYSAVAIMELLA (plus versio) 16h
14.5. – 15.5.2016 la - su klo 9.30 – 16.45
Ilmoittautumiset viimeistään 4.5.2016
Opettaja: Julia Nurmi 
Kotisivujen uudet plus-ominaisuudet ovat koulutuksen tärkein anti: käydään läpi, miten halli-
tuksen sivustoa ja jäsenrekisteriä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti yhdistystoimin-
nan ja sisäisen viestinnän kehittämiseksi.  Mukaan kannattaa ottaa muistitikulla sivuille tulevia 
tekstejä sekä digitaalisia kuvia. Yhdistysavaimeen voi tutustuta osoitteessa http://www.
yhdistysavain.fi/. Kurssimaksu 117,-
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Turun Seudun Paikallisjärjestö

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ-HANKKEEN INFOTILAISUUS

Tule kuulemaan miten uusi keskusjärjestö-hanke edistyy. 

Puhumassa Juha Heikkola, hankkeen projektipäällikkö.

Info on avoin kaikille.

Tilaisuuden jälkeen TSP:n kevätedustajisto jäsenyhdistyksien nimetyille 
edustajille.

 Aika:  tiistai 22.3.2016 klo 17.30 

 Paikka:  Pankkisali, Turun Seudun Osuuspankki

  Maariankatu 4, 20101 Turku

 

KEVÄTEDUSTAJISTO
 Aika: Tiistai 22.3.2016 klo 19
 Paikka:  Turun Seudun Osuuspankki
  Maariankatu 4, 20101 Turku

Tervetuloa SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestön kevätedustajistoon

Kokouksessa on esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat

Ennen kokousta mahdollisuus osallistua Uusi Keskusjärjestö-hankkeen info-
tilaisuuteen, missä myös kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset spostilla 16.3. mennessä iris.pitkaaho@gmail.com

Tervetuloa mukaan!

Terveisin TSP:n hallitus


