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Terveiset  
puheenjohtajalta

Tämän keväisen AY-VÄYLÄN teemana on luonnollisesti kevään kuntavaalit, 
suosittelenkin tutustumaan lehden loppupuolelta löytyviin ehdokasesittelyi-
hin. Ehdokasesittelyitä pyydettiin jäsenyhdistystemme jäseniltä, jotka ovat 
lähteneet ehdolle kuntavaaleissa. Tässä lehdessä esittelemme heitä 12.

Suosittelen lukemaan myös Susanna 

Mäntysaaren kirjoituksen, jossa hän ker-

too kuinka luonnossa liikkuminen tukee 

jaksamista niin työelämässä kuin arjes-

sa muutenkin. Tämä kirjoitus voi toimia 

myös kannusteena lähteä mukaan järjes-

tämällemme luontoretkelle toukokuussa. 

Toivomme runsasta osanottoa yhteiselle 

keväiselle ulkoilupäivälle!

Itselleni tämä kevät mennään kaksien 

vaalien taktiikalla. Sen lisäksi, että olen 

itsekin ehdolla kuntavaaleissa, olen myös 

ehdolla ammattiliittoni JHL:n edustajis-

tovaaleissa. On mielenkiintoista, kuinka 

tässä vuosien varrella halu vaikuttaa ja 

olla mukana päätöksenteon ytimessä on 

kasvanut niin ammattiyhdistysliikkees-

sä kuin politiikassa. Vaikka eihän se niin 

erikoista ole, niin politiikka kuin ay-liike 

ajaa meidän yhteisiä asioita ja onhan ne 

tärkeitä!

Kannustan kaikkia lämpimästi mu-

kaan molempiin, koska se tuo paljon hy-

vää ja mielenkiintoista mukanaan☺
Ennen kaikkea, huolehtikaa että oma 

äänenne kuuluu vaaleissa ja äänestäkää!

Iloista vaikuttamisen kevättä !

Terveisin Iris Pitkäaho

puheenjohtaja 

SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö ry
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Luonnosta työkaluja 
arjessa jaksamiseen

Työ lohkaisee yhä enenevässä määrin tilaa va-
paa-ajalta. Ajan henki tuntuu olevan viedä ihminen 
äärirajoille. YT-uhan alla on pienen ihmisen pidettä-
vä vieläkin tiukemmin kiinni elinkeinostaan, tehtä-
vä yhä enemmän, ettei juuri itse joutuisi seuraavan 
kerran tulilinjalle. Monella alalla yhtenä haasteena 
on vielä sekin, että työ ja vapaa-aika sekoittuvat 
ihan huomaamatta. Stressaavalle työelämälle on 
jokaisen löydettävä itse sopivaa vastapainoa va-
paa-ajasta. Oma selviytymiskeinoni on luonto. An-
nan tästä käyttöösi joitain omia työkalujani, joita 
voit ehkä soveltaa omalla kohdallasi ja löytää uutta 
virtaa ja jaksamista.

Minulla oman itseni lataaminen tapah-

tuu luonnossa. Jo muutama minuutti 

luonnossa saa hengittämään vapaammin. 

Pienen matkan luontopolkua kuljettua-

ni tunnen kuinka vihreys valtaa tilaa kai-

kelta muulta, syrjäyttää arkiset harmit ja 

levottomuudet. Asiat pään sisällä saavat 

oikeat mittasuhteet. Kyseessä ei ole mi-

kään mutu-asia, vaan luonnossa vietetty 

aika vaikuttaa ihan tutkitusti terveyteen: 5 

minuuttia ja mieliala kohenee, 15-20 mi-

nuuttia elinvoimaisuus lisääntyy ja veren-

paine laskee, puoli tuntia ja stressihormo-

ni kortisolin taso laskee ja tarkkaavaisuus 

lisääntyy.

Täydellinen nollaukseni tapahtuu pa-

tikoinnilla. Jo muutaman tunnin viettä-

minen kansallispuistossa tai luontopolul-

la antaa virtaa ja hyvää oloa pitkäksi ajak-

si. Hyvän ystävän kanssa vietetty kahden 

päivän vaellusretki rinkkojen ja telttojen 

kanssa tuo hymyn huulille vielä monen 

kuukaudenkin jälkeen, varmasti moneksi 

vuodeksikin. Nykyisen kuvantallentamis-

tekniikan ansiosta voimme kaikki palata 

omille luontoretkillemme elävästi mieles-

sämme aina kun siltä tuntuu. Voit kuva-

ta luontoa ja ystäviäsi luonnossa. Kuvien 

ei tarvitse olla vuoden luontokuvia vaan 

muistoja itsellesi. Muista kuitenkin myös 

keskittyä itse luontoon. Nykykännyköillä 

on nopea ja helppo napsia kuvia hetkistä 

ja muistiin mahtuu paljon kuvia. Voit ko-

tona valita parhaat ja poistaa loput. Kuvia 

voit laittaa vaikkapa näytönsäästäjäksi ja 

työkoneen taustakuvaksi. Näin pääset joka 

aamu töissä heti alkuun hyvään vireeseen. 

Jos työhön ei kuulu tietokonetta, voi ku-

vista myös tulostaa tai teettää tauluja työ-

pisteelle. Tutkimuksen mukaan keho ren-

toutuu ja pulssi tasaantuu jo 4 minuutin 

luontomaisemakuvaa katsomalla. Uskoi-
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sin, että aika vielä lyhenee kun kyseessä 

on itse koettu hetki ja maisema. Siitähän 

elämässä juuri on kyse, eletyistä hetkistä ja 

niistä jääneistä muistoista. 

Viime aikoina luonnon monimuo-

toisuuden puuttumiseen on kytketty jopa 

alzheimerin tauti, diabetes ja allergioiden 

yleistyminen. Suurin osa luonnon omista 

bakteereista pitää puolustussolut virkei-

nä. Terveydenhollossa luontoa käytetään 

vielä toistaiseksi vähän, vaikka se varmasti 

säästäisi kustannuksia osana ennaltaeh-

käisevää hoitoa ja sekä kuntoutuksessa. 

Siitä voisi löytyä myös apua työurien pi-

dentäjänä. Monissa kunnissa työttömiä 

aktivoidaan erilaisissa luontoprojekteissa. 

Mm Sastamalassa paikallinen Työteekki 

on rakentanut Ritajärven kansallispuis-

toon valtavan upeita pitkospuita ja nuoti-

opaikkoja. 

Ritajärvi onkin juuri yksi omia suosik-

kejani. Turusta sinne ajaa puolisentoista 

tuntia, matka on kohtuu pitkä, mutta jos 

voit yhdistää sen johonkin muuhun Tam-
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pereen lähialueille sijoittuvalle matkalle, 

niin kokeile ihmeessä reitistöä. Voit vali-

ta eripituisia reittejä, alueella on 3 järveä, 

voit kiertää vain yhden tai vaikka kaikki, 

riippuen siitä kuinka pitkää vaellusta kai-

paat. Toinen aivan hulppea kaukokohde 

on Helvetinjärven kansallispuisto Ruove-

dellä. Sinne suosittelen varaamaan aikaa 

ainakin kaksi päivää ja ottamaan mukaan 

vedenkestävän teltan. Reitistön varrelta 

löytyvät niin jylhät rotkolaaksot kuin Hau-

kanhiedan hiekkaranta, johon on hyvä 

leiriytyä lastenkin kanssa. 

Lähempääkin löytyy myös todella 

hienoja vaelluskohteita. Kuhankuonon 

retkeilyreitistö on ihan koko Suomen mit-

tapuullakin upea luontokohde. Sen reitis-

tön polut kulkevat laajoilla ja yhtenäisillä 

metsä- ja suoalueilla. Reitit yhdistyvät 

aukottomasti Kurjenrahkan kansallis-

puistoon ja Pukkipalon aarniometsään. 

Voit suunnitella itsellesi tai vaikka koko 

perheellesi sopivan mittaisen patikointi-

reitin. Nuotiopaikkoja löytyy joka reiltiltä 

ja kaikki on hyvin merkittyä. Suosittelen 

silti ottamaan valokuvan kännykällä tai 

digikameralla omasta reitistä parkkipaik-

kojen läheltä löytyvistä infotauluista. Po-

lun värikoodi unohtuu helposti luonnon 

keskellä kun rentoudut nuotiopaikalla. 

On myös helpompi tehdä reitistön var-

rella muutoksia kun katsot kokonaisuutta 

kuvasta. Jos haluat yöpyä, selvitä etukä-
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teen leirintään soveltuvat paikat, koska 

joka paikkaan et voi etkä edes saa telttaa 

pystyttää. Pääset Kuhankuonolle myös 

bussilla. Turku-Säkylä(-Pori)- linja py-

sähtyy n 500 metrin päässä Kurjenpesän 

lähtöpisteestä. Bussimatka Turusta Kur-

jenpesän pysäkille kestää vajaan puoli 

tuntia.Voit tehdä vain huippusuositun Sa-

vojärven kierroksen tai liittää siihen osan 

Pukkipalon reittiä. Mikset patikoisi vaikka 

samana päivänä molempiakin reittejä, 

kunhan muistat varata riittävästi aikaa ja 

evästä. Itse ostin Prismasta Retki-merkki-

sen kahvipannun nuotiokahvin keittoon 

ja reilun kympin hintaan se on ollut kyllä 

hyvä ostos. Jos vasta aloittelet harrastusta, 

voit tehdä alkuun hiukan lyhyemmän pa-

tikointiretken ja huomata sitä kautta itse 

minkälaisia varusteita kaipaisit retkellä. 

Mukavat ja sään kestävät kengät on hyvä 

olla jo alussa, muut varusteet voit hankkia 

pikkuhiljaa. Jos Turun lähialueelta kaipaat 

mukavaa ja myös lapsille sopivaa vaellus-

kohdetta, voin suositella Naantalista löy-

tyvää Luonnonmaan uuta reitistöä. Luon-

topolkujen varrelta löytyy uudet puuceet 

ja useampiakin isoja tulentekopaikkoja. 

Löydät tarkemmat tiedot helposti Goo-

glen kautta hakusanoilla Legendaarinen 

ketunlenkki tai Ilveskallion reitti, jotka 

ovat molemmat kivoja muutaman kilo-

metrin lenkkejä. Turun lähialueelta löytyy 

paljon luontoa ja valmiita reittejä. Hyviä 

sivustoja netissä ovat mm retkipaikka.fi ja 

luontoon.fi. 

Luonto kohtelee meitä tasavertaises-

ti. Lähiaikoina ollut paljon keskustelua 

lasten ja nuorten harrastusten korkeasta 

hinnasta ja syrjäytymisvaarasta. Uhka on 

ihan todellinen kun katsoo monien har-

rastusten kustannuksia. Kaikilla on kui-

tenkin sama mahdollisuus käyttää lähi-

alueensa luontoa ihan ilmaiseksi. Suomi 

on siitä hieno maa, että missä vaan asut-

kin, ei sinulla ole pitkä matka lähimmälle 

luonnonalueelle. Luontopolkujen varsil-

le rakennetut nuotiopaikat ovat valmii-

na vapaasti jokaisen käyttöön, puutkin jo 

pilkottuina. Isokin perhe pääsee ilman 

minkäänlaista pääsymaksua viettämään 

laadukasta aikaa luonnossa yhdessä, mak-

karat pitää toki hankkia itse, muuten 

kaikki muu onkin jo hoidettu. Suomessa 

meillä on jokamiehenoikeus, joka meille 

on itsestäänselvä asia, mutta suurimmas-

sa osassa maailmaa sen suomat mahdol-

lisuudet eivät tulisi kuuloonkaan. Metsä 

on aina jonkun omaisuutta, eikä sinne ole 

muulla kuin omistajan luvalla asiaa. Poh-

jois-Amerikassa suomalaisen silmiin pis-

tävät räikeästi kyltit yksityismetsistä. Suo-

messa on ihan normaalia pistäytyä missä 
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tahansa metsässä koska tahansa; syömässä 

eväitä pitkällä automatkalla, poimimassa 

luonnonmarjoja ja sieniä, pulahtamassa 

luonnonrannalta uimaan…

Pitkät patikointiretket vaativat jo 

suunnittelua ja aikaa, mutta ensiapuna 

kuitenkin jo sisätiloissa olevat viherkas-

vitkin vaikuttavat ihmiseen positiivises-

ti. Tutkimukset osoittavat, että työnteki-

jöiden sairaspoissaoloja on vähemmän 

toimistoissa, joissa on kasveja. On myös 

huomattu, että toimistotyöntekijöillä 

on 20% vähemmän uupumusta, 30% vä-

hemmän päänsärkyä ja jopa 40% vähem-

män yskää kun työtilassa on viherkasve-

ja. Kasvit parantavat sisäilman laatua ja 

vähentävät pölyhiukkasia ja haitallista 

pieneliöstöä. Työntekijöiden keskittymi-

nen ja tehokkuus paranee. Vaikutus on 

siis erittäin suuri kustannuksiin nähden. 

Samat luvut pitänevät paikkansa kotona-

kin, ehkä jopa isommassa määrin, siellä 

kun tavataan olla enemmän aikaa kuin 

työpaikalla. 

Ihminen on kuin monimutkainen ko-

neisto, sitäkin täytyy huoltaa pitkin mat-

kaa, samoin kuin kaikkia koneita. Välillä 

kilometrien mukaan, välillä kausihuol-

tona. Jokainen auton omistajakin tietää, 

että pikkuviat kannattaa laittaa kuntoon 

heti kättelyssä. Työtahdin tiivistyessä on 

hyvä muistaa, että luonnossa liikkuminen 

antaa energiaa ja luovuutta myös työelä-

mään. Kun heität kiven veteen, voit näh-

dä sen vaikutuksen leviävinä aaltoina. 

Samoin sinun luontokokemuksesi luovat 

hyvinvointia ympärillesi säteittäin. Sinun 

hyvä olosi hyödyttää läheisiäsi ja myös 

työympäristöäsi. 

Iloa ja virkeyttä kevääseen myös sinulle!

Susanna Mäntysaari

Merimies-Unioni
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TSP JÄRJESTÄÄ:

KOKO PERHEEN LUONTORETKI
NAANTALIIN LAUANTAINA 13.5.2017
Tule mukaan tutustumaan Legendaariseen ketunlenkkiin sekä 

Ilveskallion reitille Luonnonmaalle

Vietetään yhdessä aikaa luonnosta nauttien ja grillaillen.
Tarjolla makkaraa ja mehua.

Bussikuljetus Turusta lähtee kello 10 ja paluu on noin kello 14.

Osallistumismaksu 5e / aikuiset, lapset ilmaiseksi.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse: 
iris.pitkaaho@gmail.com

Laitathan otsikoksi ”TSP luontoretki”

Kaikille turkulaisnuorille kesäduunia!

Nuoret tarvitsevat työpaikkoja ja työelämä tulevaisuuden tekijöitä – nuoria. 
Nuorten mahdollisuudet saada työpaikka on osoittautunut vaikeaksi. Koko 
Suomessa nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä oli joulukuun tilastojen valossa 
48 064 henkilöä, josta Turun osuus oli 2 060 henkilöä. 

Nuoret arvostavat työtä ja ovat ute-

liaan kiinnostuneita tutustumaan pe-

ruskoulun yläasteelta, toisen asteen kou-

lutusvaiheessa ja ammattikorkeakoulu- 

sekä yliopisto-opiskeluvaiheessa työ-

elämään.  Nuoret joutuvat usein varsin 

varhaisessa elämän vaiheessa ottamaan 

kantaa tulevasta ammattipolun valinnas-

ta. Tämä koskee erityisesti toisen asteen 

ammatilliseen koulutukseen pyrkiviä 

nuoria. 

Kouluja ja eri alojen työelämäyhteis-

työtä on tarpeen vahvistaa myös siksi, että 

nuorille muodostuisi mahdollisimman 

todellinen kuva työelämästä, työpaikko-

jen arjesta ja niistä pelisäännöistä – oi-
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keuksista ja velvollisuuksista mitä työelä-

mässä tulee tietää. 

Siksi haluamme, että jokaisella turku-

laisella alle 25-vuotiaalla nuorella on mah-

dollista saada kesäduunia ja samalla päästä 

kiinni työelämään. Satavuotias Suomi tar-

vitsee nuorten sukupolviensa osaamispa-

noksen täysimääräisesti. Siksi haluamme, 

että jokaisella turkulaisella alle 25-vuotiaal-

la nuorella on mahdollista saada kesäduu-

nia ja samalla päästä kiinni työelämään. Me 

haluamme tällä kuntalaisaloitteella nostaa 

nuorten kesäduuniasian yhteisen kuntam-

me kansallistalkoiden asiaksi.

Olen todella huolissani turkulaisten nuor-

ten työllistymismahdollisuuksista. Kesäduuni 

olisi monelle turkulaiselle nuorelle tärkeä en-

siaskel itsenäiseen elämään. Yksi syrjäytynyt 

nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa 

euroa vuodessa, perustelee aloitteen tekijä 

Piia Noronen.

Jokaiselle nuorelle on mahdollistettava ke-

säduunipaikka. Turun kaupungin pitää näyt-

tää esimerkkiä, josta muut kunnat voivat ottaa 

mallia, toteaa aloitteen toinen tekijä Mikko 

Pulkkinen.

Turun kaupungin on ryhdyttävä toi-

menpiteisiin yhteistyössä muiden toimi-

joiden kanssa, jossa etsitään ja tarjotaan 

kaikille kuntamme alle 25-vuotiaille nuo-

rille uusia mahdollisuuksia työelämään 

tutustumiseen kesäduunin kautta. Turun 

kaupunki on luvannut kesälle 2017 yh-

teensä 310 nuorelle kesätyöpaikan, mut-

ta se ei ole riittävästi huomioiden Turun 

nuorisotyöttömyyden. 

Kesäduunista on hyvä aloittaa, päättävät 

Pulkkinen ja Noronen. 

Aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa: 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3593 

Lisätietoja:

Mikko Pulkkinen

pulkkinen.j.mikko@gmail.com

Piia Noronen

piia.noronen@gmail.com 
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KUNTAVAALIT 2017
SAK:lainen, muistathan äänestää kunnallisvaaleissa. Kuntavaalien varsinainen 
äänestyspäivä on 9.4.2017 ja ennakkoäänestys 29.3.–4.4.2017.

Äänestyspaikalle mennessäsi et tarvitse mukaasi kuin kuvallisen henkilölli-
syystodistuksen, passin tai ajokortin.

Seuraavilta sivuilta löydät SAK-taustaisia ehdokkaita Turusta ja lähiseudulta. 

Tutustu ja löydä omasi☺

TURKU

SDP

Vuokko Puljujärvi, 47 v.
Työskentelen henkilöstösuunnittelijana ja työnohjaajana Tu-

russa, työkyky- ja työhyvinvointiasioiden parissa. Laaja-alainen 

kokemus kaupungin toiminnasta ja yhteiskuntavaikuttamisesta 

ovat vahvuuksiani. Minulle on tärkeää hyvä arki, joka on turvalli-

nen ja inhimillinen. Teen töitä pitkäjänteisesti ja sitkeydellä, kau-

pungin kehittämiseksi. 

Kotisivut www.vpuljujarvi.fi. 

Tini Vehviläinen,  
JHL pääluottamusmies
Sinä päätät kuka päättää palveluistasi.

Kahden lautakuntakauden jälkeen olen entistä innostuneempi 

vaikuttamaan laajemminkin Turun asioihin. Tehdään yhdessä 

Turku paremmaksi.

Kiitos äänestäsi!
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Piia Noronen, 27 v. 
Olen Holiday Club Caribian pamilainen luottamusmies ja ehdol-

la ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa. Haluan olla mukana kehit-

tämässä Turkua, jossa palvelu-ja matkailualoihin panostetaan nyt 

ja tulevaisuudessa.

Muista käyttää ääntäsi!

www.piianoronen.fi

piia.noronen@gmail.com

Mikko Pulkkinen, 31 v. 
Olen duunari Turusta. Toimin kiinteistöhuoltomiehenä Turun 

lähiössä. Olen ehdolla kuntavaaleissa sosialidemokraattiselta 

listalta, tavoitteena on saada lisää duunarin ääntä päätöksen te-

koon! 

#AitoAmisPulkkinen

Jaana Saarinen, 47 v. 
Olen avoin, sosiaalinen, tarmokas, oikeudenmukainen vastuun-

kantaja. Työskentelen Turussa toiminnanohjaajana ikäihmisten 

parissa.  Lähellä sydäntäni on vanhustemme hyvinvointi, turval-

lisuus ja hyvä hoito. Työikäisillä tulee olla työtä ja riittävä palkka 

sekä turvaa muuttuvassa työelämässä. Arjen politiikassa tarvitaan 

aitoa välittämistä!

Iris Pitkäaho, 34 v. 
SAK Turun seudun paikallisjärjestön puheenjohtaja ja JHL:n pää-

toiminen luottamusmies Turussa Sote-alalla.

Minulle on tärkeää, että erilaiset oppijat tunnistetaan ja heitä tu-

etaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja autetaan pärjää-

mään elämässä.

Olen erityisen kiinnostunut henkilöstön asemasta ja hyvinvoin-

nista muutosten keskellä. Hyvinvoivia yrityksiä ja kuntia ei ole il-

man hyvinvoivaa henkilöstöä!
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VASEMMISTOLIITTO
Teuvo Peltoniemi, puheenjohtaja,  
os. 391 Turun Putkimiehet ja eristäjät
· Vanhusväestöstä tulee pitää huolta

· Lastenhoidosta ja nuorten koulutuksesta on huolehdittava

· Kaikille työttömille on tarjottava asianmukaista työtä

· Terveyden ja työkyvyn ylläpitoon kiinnitettävä erikoishuomio

· Rakennettava kohtuuhintaisia vuokra– ja omistusasuntoja

· Joukkoliikenne edulliseksi ja sujuvaksi

· Opiskelijoille riittävästi koulutus– ja harjoittelupaikkoja

Aki Haapanen – asiaosaamista politiikasta, 
käytännön kokemusta työelämästä
- 31-vuotias putkiasentaja

- Rakennusliiton liittovaltuuston jäsen

- Turun kaupungin Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

- Ehdokaslista: Vasemmistoliitto, Turku
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Sasu Haapanen, 35v. 
Turkulainen ravintola-alan pääluottamusmies, ay-aktiivi ja rei-

lun työn puolestapuhuja.

Kuntavaaleissa tärkeimpiä teemoja minulle reilun työn lisäksi 

ovat hallituksen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien leikkauksien tor-

juminen, laadukkaat julkiset palvelut sekä hiilineutraali ja kestä-

vän kehityksen Turku.

LIETO

SDP
Pentti Kapanen, 65 v. 
Vaununtarkastaja, eläkkeellä. Olen myös aktiivinen useassa eri 

järjestössä.

Asun Liedon Vierunpuistossa, joka on laajentunut todella rymi-

nällä – Lieto kasvaa ja vahvistuu! 

Haluan kunnallispoliittisella työlläni vahvistaa vakaata kuntata-

loutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Jokaiselle kuntalaiselle, vau-

vasta vaariin tulee taata oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen 

mahdollisuus kunnallisiin peruspalveluihin.

RAISIO

SDP

Susanna Mäntysaari, 41 v.
Merimies ja baarimestari. 

SMU valtuuston jäsen ja oman ammattiosaston hallituksessa.

Varapuheenjohtaja SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö ry

Minulle tärkeää on luonto sekä ihmisten hyvinvointi. 

Hankitaan yhdessä sukanvarteen muutakin kuin sääri.
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TERVETULOA
SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestön

EDUSTAJISTON 
KEVÄTKOKOUKSEEN

Tiistai 28.3.2017 klo 18
Ravintolalaiva Bore

Linnankatu 72, 20100 Turku

Kokouksessa on esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat, 
käsitellään mm. toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2016

Ennen kokousta on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.

Kokous alkaa alustuksella:

Punainen Turku 
mistä meille kertoo kulttuurihistorioitsija ja tieteiskirjailija 

Rauno Lahtinen, FT, Kulttuurihistorian dosentti

Tervetuloa mukaan!
Terveisin TSP:n hallitus


