
 

 

 

 



 

 

ILOISTA KEVÄTTÄ! 

 

Tervetuloa ensimmäisen vain sähköisenä 

julkaistavan lehtemme pariin. Lehti julkais-

taan jatkossa myös useammin, tälle vuo-

delle suunnitteilla yhteensä neljä julkaisua. 

Lehti on myös selvästi erinäköinen, koska 

tätä lehteä ei ole sommitellut ammatti-ihmi-

nen vaan ihan vaan minä, yhdistyksen pu-

heenjohtaja.  

 

Lehden sisältö on tällä kertaa painottunut 

yhdistystemme kannanotoille ja julkilausu-

mille. Toivomme, että jatkossakin saamme 

näitä julkaistavaksi kaikilta jäsenyhdistyksil-

tämme.   

 

Alkuvuonna näimme jo muutamia työtaiste-

lutoimia, mutta hyvin kevyeksi jäi kuitenkin 

työntekijäpuolen painostustoimet. Ainakin 

omiin odotuksiini nähden, koska jotenkin it-

selläni oli olo, että tästä neuvottelukierrok-

sesta olisi tullut vielä vaikeampi. Suurin osa 

työehtosopimuksista on viimeistään valta-

kunnansovittelijan avulla tullut solmituksi.  

 

Neuvottelutuloksista ollaan montaa eri 

mieltä. Työntekijät olisivat toivoneet erityi-

sesti parempia palkankorotuksia ja työajan-

pidennyksistä luopumista kun taas työnanta-

japuolelle jo nykyisetkin palkankorotukset 

olivat vaikea asia. Neuvotteluthan ovat aina 

kompromisseja, eikä kaikkia oikeasti ja kai-

kinpuolin tyydyttävään ratkaisuun päästä 

juuri ikinä.  

 

Nyt ollaan pikku hiljaa siirtymässä talven jäl-

keen kevääseen. Itseäni ilahduttaa aurinkoi-

semmat ja pidemmät päivät. Kevääseen 

kuuluu muitakin ihania asioita. Esimerkiksi 

meidän järjestämämme vappuaaton työväen 

lauluilta, jonne toivon monen lukijoistamme 

tulevan myös mukaan. Mainos illasta löytyy 

tämän lehden lopusta.  

 

Aurinkoista kevättä itse kullekin! 

Iris Pitkäaho 

puheenjohtaja 

SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry
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PAM Liikealan Turun Seudun 

osasto 069 110 vuotta  

ja Suomi 100 vuotta 
 

Suomi ja Turku oli erilainen yhteiskunta osas-

tomme alkuaikoina, silloin useampi vanhan am-

mattikuntayhteisön perua oleva puotipoika ja 

puukhollari sai luopua haaveistaan päästä oman 

kaupan haltiaksi. Monimyymälä liikkeiden ja 

osuustoiminnan mukana kasvoi kauppaelinkei-

noon toisen palvelukseen sidottu, epäitsenäinen, 

työntekijäasemassa olevien joukko. Kohtuutto-

man pitkät työpäivät, myymälöiden rajoittamatto-

mat aukioloajat ja epätyydyttävät palkkausolot 

loivat edellytykset työntekijöiden järjestäytymi-

selle.  

 

Yhteiskunnan murros ja siinä erityisesti uusi ta-

loudellinen järjestys muutti liiketyöntekijän sääty-

läisestä palkkatyöntekijäksi. Turun Liikeapulais-

yhdistys järjesti elokuun alussa 1907 yleisen ko-

kouksen. Kokouksessa keskusteltiin monista 

kaupan työntekijöiden työoloihin liittyvistä kysy-

myksistä mm. maalaisliikeapulaisten ja leipuri-

liikkeissä työskentelevien työajan lyhentämi-

sestä, kesäloman saamisesta kaikille liikeapulai-

sille sekä osuuskauppojen apulaisten ammattisi-

vistyksen kohottamiseksi.  

 

Liikeapulaiskokous he-

rätti Turun Työväen 

Osuuskaupan jäsenet 

vaatimaan, että liikkeen 

myyjättärien tulisi järjes-

täytyä. Turun Työväen 

Osuuskaupan myyjättä-

ret kokoontuivat 

13.10.1907 keskustele-

maan asiasta ja kokouksessa päätettiin perustaa 

ammattiosasto. Tästä lähti liikealan ammatti-

osastotoiminta Turussa alkuun, jota nykypäivänä 

hoitaa PAM Liikealan Turun Seudun osasto 069. 

Osasto on kasvanut yli 8000 jäsenen ammatti-

osastoksi jolla on oma toimisto ja kokoustilat Yli-

opistonkatu 33 Turussa. Toimistossa jäsenten 

asioita hoitaa oma toimistonhoitaja, joka nykyisin 

on Terhi Toivonen ja toimisto on avoinna kaik-

kina arkipäivinä.  

 

Jäsenistö koostuu myymälätyöntekijöistä, myy-

mäläpäälliköistä, varastotyöntekijöistä, toimisto-

työntekijöistä ja kampaamotyöntekijöistä. Toimi-

alueena on nykyisin Turku ja lähialueen kunnat 

sekä kaupungit. Paljon on tehty töitä jäsenis-

tömme parhaaksi, mutta paljon on vielä tehtävää 

edelleenkin. Kiitokset edellisille sukupolville 

osastomme aktiiveille sekä johtokuntien jäsenille 

työstänne paremman yhteiskunnan puolesta ny-

kyisille jäsenillemme.  

 

 

  

https://maps.google.com/?q=Yliopistonkatu+33+Turussa&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Yliopistonkatu+33+Turussa&entry=gmail&source=g


 

 

JULKILAUSUMAT JA KANNANOTOT JÄSENYHDISTYKSILTÄ 
 

 

 

Julkilausuma Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry  041 

 
Sähköliitto ja sen kaksi sopimusalaa, Sähköistys- ja sähköasennusala, sekä Teknologiateolli-

suuden Sähköasentajien työehtosopimukset ovat joutuneet vuoden 2017 aikana useiden hyök-

käysten kohteeksi. 

 

Parikin sähköistys- ja sähköasennusalan yritystä yrittivät vaihtaa halvempaan, eli Teknologiate-

ollisuuden työehtosopimukseen. Se ei kuitenkaan onnistunut silloin, kun jäsenistö taisteli työeh-

tosopimuksensa puolesta. Sitten keväällä kyseenalaistettiin Sähköistys- ja sähköasennusala- ja 

Teknologiateollisuuden Sähköasentajien työehtosopimusten yleissitovuus, joka sekään ei onnis-

tunut. 

 

Kaiken tämän tekivät yhteistuumin työnantajaliitto Teknologiateollisuus Ry, sekä entinen Metalli-

liitto eli nykyisin Teollisuusliitto Ry, jotka liittoutuivat Sähköliittoa vastaan. 

Syksyn Teknologiateollisuuden Sähköasentajien Työehtosopimus 013 neuvotteluihin valmistau-

duttiin Sähköliitossa jo keväällä. Kuitenkaan valmistelevia keskusteluja Teknologiateollisuuden 

kanssa ei saatu käytyä, vaan työnantajaliitosta ilmoitettiin, että palataan kesälomien jälkeen asi-

aan. 

 

Syksyn aikana vahvistui epäilys, ettei Teknologiateollisuus Ry ei enää tekisi Sähköliiton kanssa 

Teknologiateollisuuden Sähköasentajien työehtosopimusta, eli ns. ”punaista kirjaa”. 

Sähköliitto valmistautui työtaistelutoimiin ja viikon mittainen lakko alkoikin 1.11.- 8.11. tukitoimi-

neen. 

 

Selvisi, että Teollisuusliitto Ry oli sopinut Teknologiateollisuus Ry:n kanssa teollisuuden sähkö-

alan töiden ”punainen kirja” sisällyttämisestä omaan työehtosopimukseensa, eli ns. ”vihreään 

kirjaan”, sekä rinnakkaissopimus kiellosta.  

 

Tällä tavoin Sähköliiton työehtosopimus pelattiin ulos teknologiateollisuudesta! 

Tällainen toisen työntekijäliiton liittoutuminen työnantajaliiton kanssa on erittäin tuomittavaa, 

koska se murentaa ammattiyhdistys rintamaa ja hyödyttää työnantajapuolta! 

Se ei ainakaan lisää Teollisuusliiton jäsenmäärää juurikaan, vaan saattaa johtaa joidenkin säh-

köalan työntekijöiden valintaan vaihtaa YTK:hon vastalauseena tällaiselle toiminnalle. Ja se 

taas hyödyttää työnantajapuolta. 

 

Me sähköalan työntekijät olemme erittäin ammattiylpeitä omasta erityisalastamme ja tulemme 

puolustamaan omia asioitamme tavalla tai toisella. Näin on historia aiemminkin osoittanut, jonka 

takia lähdimme eri teille vuonna 1955 silloisen Metalliliiton ikeestä! 

Toivottavasti Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden päättäjät pääsivät päämääräänsä ja sai-

vat nautinnon, sekä hyödyn keskenään, koska eihän tässä ole muuten mitään järkeä! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Vappuhumua Radio Robin Hoodissa 

Sinäkin voit osallistua vapun lähetykseen vapputerveisillä! 
 

   
 

Vappuhumussa luvassa puheen ohella paljon työväen-

musiikkia ja keväistä iskelmämusiikkia. 

Vappuähetyksen yhteydessä voit lähettää vapputervei-

siä ystävillesi, sukulaisille, järjestösi jäsenille, yhteis-

työkumppaneillesi, kelle ikinä vain haluat… 

Vapputervehdykset radioidaan Robin Hoodin taajuu-

della 91,5 MHz vapunaattona ja vapunpäivänä klo 12, 

15, 18, 21, 24. 

Vapputerveiset ovat kuunneltavissa myös netistä -       

www.radiorobinhood.fi

 
 

Kirjoita vapputervehdyksesi ja lähetä se sähköpostin (info@radiorobin-

hood.fi) tai postin välityksellä radioasemalle. Muistathan mainita nimesi 

ja yhteystietosi. Luemme tervehdyksesi puolestasi. 

Tervehdyksen voit myös lukea omalla äänelläsi radion studiossa…me 

hoidamme tervehdyksen teknisen puolen… voit sopia puhelimitse ter-

vehdyksen äänitysajankohdasta… 

Kysy lisää puhelimitse numerosta 040 7176618 (arkisin klo 12:00 – 

16:00). 

Tervehdyksen maksimikesto on 20 sekuntia. Tervehdykset on toimitet-

tava radioon 25.04.2018 klo 16.00 mennessä. 

Tervehdyksen voit maksaa tilillemme TOP 571070-225594 ”Vapputer-

vehdys 2018” 

Hinnat: 

• Järjestöt 50 € / tervehdys 

• Yksityiset 2 € / tervehdys 

 

Radio Robin Hood 

Itäinen Rantakatu 64 B, 20810 TURKU 

Puhelin: 040 7176618 

Sähköposti: info@radiorobinhood.fi Nettisivut: www.radiorobinhood.fi  
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PERINTEINEN 

VAPPUAATON 

TYÖVÄEN LAULUILTA 
MAANANTAINA 

30.4.2018 

RAVINTOLA APOLLOSSA  
(osoite: Humalistonkatu 6) 

 

Laulattajana  

trubaduuri Turjo Jaakkola 
 

100:lle ensimmäiselle  

klo 18-19 saapuneelle 

ilmainen narikka 
 

Tervetuloa! 
 

SAK TURUN SEUDUN  

PAIKALLISJÄRJESTÖ TSP ry 


