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Turun Seudun Paikallisjärjestö 
TSP ry 
 

Maariankatu 6 B 7.krs, 20100 Turku 
 
www.sakturunseudun.paikallisjarjesto.fi 
 
tspturku@gmail.com 

 
puheenjohtaja Iris Pitkäaho 
045 167 8982 
iris.pitkaaho@gmail.com 
 
 

sihteeri Susanna Mäntysaari 
sussukk@luukku.com 
 
 

varapuheenjohtaja Marjut Fredrikson 
marjut78@gmail.com 
 
 

taloudenhoitaja Pirjo Hovi-Hairisto 
valaistussuunnittelupirjo@gmail.com 

 
  

http://www.sakturunseudun.paikallisjarjesto.fi/


 
3 

Puheenjohtajan terveiset 
 

Elämme taas kerran mielen-

kiintoisia aikoja. Työehtoso-

pimuskierros on taas me-

nossa ja tulossa on taas 

vaalit. Tällä kertaa aluevaa-

lit. Aluevaaleilla valitaan 

aluevaltuusto, jonka vas-

tuulle tulee sote-palveluiden 

ja pelastustoimen järjestä-

minen vuoden 2023 alusta.  

 

Mielenkiintoista tämä on it-

sellenikin. Olen nimittäin 

yksi niistä noin 21 000 työn-

tekijästä, jotka siirtyvät työs-

kentelemään hyvinvointialu-

eelle historiallisen suuressa 

liikkeenluovutuksessa.  

 

Koska aluevaltuusto tulee 

päättämään miten sote-pal-

velut ja pelastustoiminta jär-

jestetään ensi vuonna, on 

tulevat vaalit todella tärkeät. 

Siksi olenkin huolestuneena 

seurannut, kuinka vaalit tun-

tuvat vielä kovin vierailta 

suurelle osalle ihmisistä.  

 

Toivon tei-

dän jokai-

sen muistut-

tavan lähi-

piiriänne ää-

nestämisen 

tärkeydestä 

ja jakavan tietoa myös eri 

somekanavien kautta. Niin 

ja tietysti kannustan lähte-

mään ehdolle, tekemään 

vaalityötä ja äänestämään! 

 

PS. Ensi vuodelle olemme 

suunnitelleet järjestävämme 

erilaisia some-alustoja käsit-

televän koulutuksen. Halu-

amme, että meiltä kaikilta 

löytyy taito viestiä siellä, 

missä ihmisiä on tavoitetta-

vissa! Pysy siis kuulolla ja 

seuraa paikallisjärjestömme 

viestintää! 

 

Iris Pitkäaho 

puheenjohtaja 

SAK Turun Seudun Paikal-

lisjärjestö TSP ry
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SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija 
Outi Rannikko eläkkeelle 1.11.2021! 
 

Eläköitymisen kunniaksi 
Outi järjesti puutorilla 
lohikeitto-tarjoilun lokakuun 
lopulla. Lohikeitto tarjoiltiin 
tietysti soppatykistä!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puutorilla kävi runsaasti 
väkeä toivottamassa Outille 
hyviä eläkepäiviä. 
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SAK:n Lounais-Suomen ak-
tiiviristeilyllä TSP:n talou-
denhoitaja Pirjo Hovi-Hai-
risto ja puheenjohtaja Iris 
Pitkäaho luovuttivat Outille 
paikallisjärjestön lahjan.  
 
Risteilyllä Outi sai hyväs-
tellä vielä Lounais-Suomen 
ay-aktiiveja ja muistella 
uraansa SAK:n palveluk-
sessa muun ohjelman 
ohella. 
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Haastattelussa Outi Rannikko:  

Jään kaipaamaan ay-perhettä 
 

Kauanko olit töissä 

SAK:ssa? 

 

Ehdin olla töissä 

SAK:ssa 17 vuotta. Sitä 

ennen työskentelin PA-

Min ja edeltävän liiton 

HRHL:n toimitsijana.  

Ay-liikkeen työntekijänä 

olen ollut peräti 37 

vuotta! 

 

Miten työsi ja SAK:n 

aluetoiminta on muut-

tunut tänä aikana? 

 

    Meillä oli aluksi toimis-

tonhoitaja ja Porissa toi-

mitsija. Nyt on Turussa 

11/2 toimitsijaa. Meilläkin 

on siis henkilökunta vä-

hentynyt puoleen. 

 

    Alkuvaiheessa joudut-

tiin vielä lähettämään 

”etanapostia”, kun sähkö-

posteja ei ollut kaikille. 

Nyt voidaan pitää ko-

kouksia verkon välityk-

sellä. Kokouksissa kävi 

aiemmin enemmän po-

rukkaa.  

 

Mikä työssäsi on ollut 

hienointa? 

 

    Aktiivien kanssa eri ti-

laisuudet ja tapaamiset. 

Muistelen monia laivase-

minaareja, SAK-päiviä 

ynnä muita tilaisuuksia.  

 

Hienoja tilaisuuksia ja hy-

viä keskusteluita. On ol-

lut upeaa tuntea niin 

monta ihmistä, jotka te-

kevät pyyteettömästi 

työtä toistemme puo-

lesta! 

 

Mitä jäät kaipaamaan? 

 

    Ay-perhettä. Joka työ-

päivä on ollut erilainen. 
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On ollut mahdollista tu-

tustua erilaisiin asioihin 

ja ihmisiin. Työni ollut ol-

lut näköalapaikka ja olen 

päässyt erilaisiin mielen-

kiintoisiin projekteihin 

mukaan. 

 

Mitä odotat eniten eläk-

keelle lähtemisessä? 

 

    Kalenterivapaata ai-

kaa, heräämistä ilman 

herätyskelloa, ulkoilua ja 

liikuntaa. Enemmän ai-

kaa lapsenlapsille. 

 

Terveisesi alueen ay-

aktiiveille: 

 

    Teette tärkeää työtä! 

Ilman ay-liikettä tavalli-

nen työntekijä on hei-

koilla. Nytkin työantaja-

puoli yrittää rapauttaa 

työehtosopimusjärjestel-

mää. Jäsenyyden tarjoa-

mista ei saa unohtaa.  

 

Nykyään liittoon kuulumi-

nen ei ole niin itsestään 

selvää kuin aiemmin. Liit-

toa täytyy mainostaa ja 

kertoa, mitä ollaan saatu 

aikaan. 

 

    Yhteistoiminta ja tal-

kootyö ei ole tällä het-

kellä kovassa huudossa. 

Tulee vielä toinenkin 

aika. Jossain vaiheessa 

huomataan, että yhdessä 

saadaan enemmän tulok-

sia. Yhdessä olemme 

enemmän! 

 

    Ay-toimintaa täytyy ke-

hittää vapaamuotoisem-

paan suuntaan. Kokous-

toiminta ei ole kaikkia 

varten. Pitää tarjota 

muunkinlaista aktiviteet-

tia ja vaikuttamisen paik-

koja kuin kokoukset. 

 

    Voimia ja jaksamista 

paremman huomisen 

puolesta! 
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ALUEVAALIT  2022 

 
Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022 

 

Aluevaalien ennakkoäänestys kotimaassa 12.-

18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022 

 

Aluevaalitulokset vahvistetaan 26.1.2022 

 

Valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022 

 

Aluevaalit ratkaisevat sen, miten sosiaali- ja terveyspalve-

lut sekä pelastustoimi alueilla toteutetaan. Vaalien tulos 

vaikuttaa merkittävästi näitä palveluita tuottavan henkilös-

tön työhyvinvointiin, palveluiden laatuun ja uudistuksen on-

nistumiseen. Ei siis ole yhdentekevää ketä äänestät näissä 

vaaleissa!  

 

Varsinais-Suomen aluevaltuustoon valitaan vähintään 79 

valtuutettua. Koska alue on suuri, tarvittava äänimääräkin 

on kuntavaaleja reilusti suurempi.   

  

Varsinais-Suomessa on monia hyviä SAK-taustaisia 

aluevaaliehdokkaita valittavissa. Kun olet löytänyt omasi, 

niin muista lähteä tukemaan ehdokasta vaalityössään.  

Jokainen ehdokas tarvitsee taustalle ihmisiä tekemään 

vaalityötä ja suosittelemaan ehdokasta muille. 
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Aluevaltuustot päättävät mm. 
 

missä on sinulle lähin terveyskeskus 

 

kuinka nopeasti pääset hoitoon 

 

miten mummosi tai ikääntyneet  

vanhempasi hoidetaan 

 

missä on lähin palokunta 

 

saako lapsesi  

koulukuraattoripalveluja tarvittaessa 

 

miten hyvin kaikkia näitä palveluja  

tuottava henkilöstö voi työssään 

 

miten ja minne hyvinvointialueiden  

rahat käytetään 

 

Ei ole yhdentekevää,  

kuka päättää sinun palveluistasi! 
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Kiinteistötyöntekijät Turku ry 

PAM osasto 502 

 

Nimensä mukaisesti Kiin-

teistötyöntekijät Turku ry 

edustaa Turun seudulla 

kiinteistötyöntekijöitä, siis 

pääasiassa kiinteistön-

hoitajia ja siivoojia. Pu-

heenjohtajamme Erja Kill-

ström edustaa alaamme 

myös PAMin valtuus-

tossa, ja johtokunta pitää 

aktiiveina muutenkin huo-

len alan näkyvyydestä lii-

tossa. Toivomme jäse-

nyyden SAK:n paikallis-

järjestössä myös edistä-

vän yhteistyötä ja tiedon-

välitystä yhdistysten kes-

ken. 

 

Yhdistyksellemme on va-

kiintunut parin tuhannen 

jäsenmäärä, ja tavallisesti 

järjestämme pisin vuotta 

toimintaa ja tapahtumia 

paitsi itse jäsenille myös 

heidän perheilleen. Ke-

väisin tuodaan lapset per-

hetapahtumiin, eläkeläis-

jäsenillä on säännöllisesti 

harrastustoimintaa, nuo-

rilla on ollut vaihtelevaa 

huvitusta ja kesäolympia-

laisemme kekseliäine “ur-

heilulajeineen” ovat 

hauska perinne kaiken-

ikäisille jäsenille. Toimin-

taa on siis suoraan sa-

noen kaikille vauvasta 

vaariin. 

 

Viimeisin vuosi on koetel-

lut meidänkin jäse-

niämme, ja keväällä 2020 

päätimme jakaa ruoka-

kauppalahjakortteja jäse-

nille, jotka tarvitsivat ta-

loudellista tukea. Muuten 

jouduimme vähentämään 

toimintaa kunnes onnis-
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tuimme tänä kesänä jär-

jestämään ikimuistoiset 

kesäpäivät Naantalissa 

kaikille kiinteistötyönteki-

jöiden ammattiosastoille 

joka puolelta Suomea. 

Nyt tähtäämme aktiivi-

sempaan tulevaan vuo-

teen ja terästäydymme 

TES-kierrokseen. 

 

Arvo Mäkilä , PAM 502

 

 

Kuvassa PAM 502 johtokunnan jäseniä  
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SE ON SITTEN SOVITTU! 
 

SAK:lla on menossa kam-

panja, millä halutaan li-

sätä tietämystä ammatti-

liittojen merkityksestä ja 

työehtosopimusneuvotte-

luista.  

 

Kuten tiedämme, osa 

työnantajaliitoista EK:n 

perässä ovat irtisanoutu-

neet tai miettivät irtisa-

noutuvansa sopimuskult-

tuurista, missä niin työn-

antajia kuin työntekijöitä 

edustavat järjestöt yh 

 

dessä neuvottelevat tule-

vista työehdoista. Sa-

malla kun työntekijäjär-

jestöjen jäsenmäärät ovat 

laskemassa ja erityisesti 

nuorten työntekijöiden 

suosiessa YTK:ta, on 

kampanjalle tosiaan ti-

lausta.  

 

Jos järjestäytymisaste 

laskee liikaa, on yleissito-

vien työehtosopimusten 

aika ohi. Samalla liitoilta 

häviää mahdollisuudet 

puolustaa työntekijöiden 

työehtoja, puhumatta-

kaan niiden parantami-

sesta.  

 

On jokaisen meidän am-

mattiyhdistysliikkeen ak-

tiivin, jäsenen ja työnteki-

jän tehtävä pitää huolta 

siitä, että tieto ammattiliit-

tojen merkityksestä kas-

vaa. Asiasta voi puhua 
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työpaikan kahvipöy-

dässä, nuorten sukulais-

ten kanssa, osallistua työ-

markkinatiedottamiseen 

kouluissa jne. Keinoja on 

monia. 

 

Yksi vaihtoehto on osal-

listua erilaisiin kampanjoi-

hin, kuten nyt tällä het-

kellä menossa olevaan. 

Helppoa on esimerkiksi 

jakaa tietoa kampanjasta 

somessa, vaikka SAK:n 

sivuilta löytyviä someku-

via tai blogikirjoituksia.  

 

SAK:n nettisivuilta löytyy 

kootusti tietoa myös siitä, 

missä työehtosopimus-

neuvottelukierros on me-

nossa. Jos työehdot kiin-

nostavat omien liittorajo-

jen yli, niin suosittelen eh-

dottomasti kurkkaamaan 

miten eri liitot ja alat neu-

votteluissa pärjäävät. 

 

Lisätietoa kampanjasta: 

https://www.sak.fi/sovittu 

 

Työehtosopimuskierrok-

sen seuranta:  

https://www.sak.fi/ty-

oelama/sopimukset/ty-

oehtoneuvottelujen-seu-

ranta 

 

 

https://www.sak.fi/sovittu
https://www.sak.fi/tyoelama/sopimukset/tyoehtoneuvottelujen-seuranta
https://www.sak.fi/tyoelama/sopimukset/tyoehtoneuvottelujen-seuranta
https://www.sak.fi/tyoelama/sopimukset/tyoehtoneuvottelujen-seuranta
https://www.sak.fi/tyoelama/sopimukset/tyoehtoneuvottelujen-seuranta
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KANNANOTTO: 
 

SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta kokous 7.9.2021 

 

TYÖEHTOSOPIMUS ON TYÖNTEKIJÄN TURVA 

 

Tänä syksynä käydään monella alalla työehtosopimus-

neuvotteluja. Neuvotteluista on tulossa tiukat.  

 

Työnantajapuolella on irtiottoja liittokohtaisesta sopimi-

sesta. Työnantajat vaativat lisää paikallista sopimista. 

 

Me työntekijät, ammattiliittojen jäsenet tiedämme, että ny-

kyiset työehtosopimukset sallivat jo nyt lukuisia mahdolli-

suuksia paikallisiin sopimuksiin. 

 

Kuitenkin pohja sopimuksissa tulee olla työehtosopimuk-

sissa. Perus-palkat, lomat, sairauspäivät, vuorolisät ja lo-

marahat ovat asioita, jotka haluamme olevan tes:ssä val-

miina. 

 

Työehtosopimus on työntekijän turva ja se tuo ennustetta-

vuutta myös työnantajapuolelle ja koko yhteiskuntaan. 

Miksi hyvä järjestelmä halutaan ehdoin tahdoin romuttaa? 

 

Palkalla on tultava toimeen ja ainoa ratkaisu siihen on se 

yhteisvoima, jonka saa liittymällä ammattiliittoon. 

 

SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtaja 

Päivi Rantanen, puh. 050 300 8559 
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JÄSENYHDISTYSTEN JÄSENET  
JA YHTEISTYÖKUMPPANIT! 

 
TERVETULOA  

JOULUKAHVEILLE 
 
 
1.12.2021  

klo 17.00-19.00 
 
 

Maariankatu 6 b. 7.krs 
20100 Turku 

 
 
 

Rauhallista joulua ja  
onnellista uutta vuotta  

toivottaen 
 

SAK TSP 
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TURUN SEUDUN 

PAIKALLISJÄRJESTÖN 

SYYSEDUSTAJISTO 
 

Tiistai 23.11.2021 klo 18:00 

Maariankatu 6 b, 7.krs, 20100 Turku 

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. 

 

Kokouksessa on esillä sääntömääräiset 

syyskokousasiat, kuten toimintasuunnitelman ja 

talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022. 

 

Ilmoittautumiset toivotaan viimeistään 21.11.2021 

osoitteeseen tspturku@gmail.com  

 

Tervetuloa mukaan! 
 

Terveisin TSP:n hallitus 

mailto:tspturku@gmail.com

