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On tärkeää, että meillä on Euroopan par-
lamentissa sellaisia edustajia, jotka osaa-
vat puolustaa meille tärkeitä arvoja ja 
tehdä työtä sen mukaan. Vaikka voidaan 
ajatella, että Suomen 13 meppiä ei pal-
jon voi vaikuttaa 751:n muun joukossa, 
niin tämä ei pidä paikkaansa. Eri maiden 
edustajat ovat ryhmittyneet puolueiden 
mukaan europarlamenttiryhmiin ja mo-
net meidän ehdokkaidemme tavoitteista 
ovat koko Euroopan laajuisia. Meidän 
edustajillamme on myös paljon paikkoja 
vaikuttaa ja keskustella muiden maiden 
edustajien kanssa, toimia esittelijöinä ja 
omissa valiokunnissaan. 

Kokosin takasivulle ne varsinais-
suomalaiset eurovaaliehdokkaat mitkä 
löysin. Toivottavasti lista on kattava ja 
jokainen löytää sieltä oman suosikkinsa. 
Toki äänestää voi kaikkia eurovaalieh-
dokkaita ympäri Suomen, joten kannat-

Taas on aika vaikuttaa!

Toukokuussa eteemme tulee eurovaalit. Ne vaalit, joissa valitsemme 
edustajamme päättämään Euroopan asioista. Meidän asioistamme. 
Äänestäminen eurovaaleissa on tärkeää meille kaikille, koska 
Euroopan parlamentti säätää niitä reunaehtoja joiden puitteissa 
Suomen lakien pitää toimia. 
Nämä lait vaikuttavat kaikkien meidän elämäämme monilla tavoilla. 

taa tutustua laajemminkin eri puoluei-
den ehdokkaisiin. Tässä lehdessä voitte 
myös tutustua kahden eurovaaliehdok-
kaan, Janne Laulumaan ja Li Andersso-
nin ajatuksiin Euroopasta ja työstä.

Haastan teidät kaikki äänestämään 
25.5.2014 (tai ennakkoäänestyksessä sitä 
aiemmin) ja saamaan ainakin yhden ys-
tävän/työtoverin/sukulaisen/naapurin 
tekemään samoin!

Toivon myös näkeväni mahdollisim-
man monia teistä juhlimassa työväen-
liikkeen  vappujuhlaa järjestämässämme 
Työväenlauluillassa sekä tietenkin myös 
AY-liikkeen eu-vaalikampanjan puitteis-
sa kävelykadulla 8.-9.5.2014. 

Kaunista kevättä toivottelee 
Iris Pitkäaho 

AY-liikkeen eurovaalikampanja 2014 on 
palkansaajajärjestöjen toteuttama hanke, 
jonka tavoitteena on tuoda esiin ja nos-
taa keskusteluun tulevan Euroopan par-
lamentin merkitys suomalaiselle työlle 
sekä kannustaa jäsenistöä käyttämään 
äänensä Eurovaaleissa.

ÄÄNIÄ SUOMESTA! 
Me kaikki emme äänestäneet edelli-

sissä eurovaaleissa. Itse asiassa vain 40 
% äänesti. Nyt on kysymys työn tulevai-
suudesta Suomessa. Siitä, mihin olemme 
koko nykyisen Suomen historian voineet 
turvata. Siitä, että työllä voi elättää itsen-
sä ja perheensä.
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Haluamme EU:n tuovan palkansaa-
jalle työtä, vakautta ja toimeentuloa. Sik-
si tarvitaan Ääniä Suomesta. Palkansaa-
jan ääni ratkaisee.

Ay-liikkeen eurovaalikampanja 
rantautuu Turkuun 8.-9.5.2014. Tällöin 
kampanja-teltta pystytetään Turun Yli-
opistonkadun kävelykadulle. Teltalla 
pääsee näkemään eri teemaisia paneele-
ja sekä kuulemaan eurovaaliehdokkai-
den mielipiteitä AY-liikettä koskettavista 
aiheista. 

Teltalla on myös musiikkia sekä 
muuta mukavaa. 

SAK veteraanien soppatykki saa-
puu molempina päivinä klo 11 ja soppaa 
jaetaan niin pitkään kuin sitä riittää, eli 
kannattaa tulla ajoissa paikalle. 

Kampanjasta saa lisätietoa net-
tiosoitteesta: www.aaniasuomesta.fi.

Ammattiosastomme

Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry on 
kaikkien turkulaisten elintarviketyötä 
tekevien yhteinen edunvalvontajärjestö. 
Ammattiosastomme on noin 2700 jäse-
nellään SEL:n suurin osasto. Kokemusta 

edunvalvontatyöstä on yli sadan vuoden 
ajalta, ja varsin kattavasti eri elintarvike-
työn ammateista.

Alamme vanhin ammatillisen järjes-
täytymisen tausta Turussa on leipureilla. 
He perustivat oman ammattiosastonsa jo 
vuonna 1904 ja olivat mukana myös pe-
rustamassa elintarviketyöläisille omaa 
liittoa vuonna 1905. Heitä seurasivat 
makkaratyöläiset perustamalla liha-elin-
tarviketyöväelle oman osaston vuonna 
1906. Nämä peruselintarviketyön osas-
tot toimivat itsenäisinä ammattialojensa 
edunvalvojina yli sata vuotta. 

Turun säilyketyöläisten ammatti-
osasto perustettiin vuoden 1962 alussa. 
Tästä voimallisesti kehittyvän teollisuu-
den alan työläisten osastosta kasvoikin 
varsinainen voimatekijä, joka 1970-lu-
vulla oli jo liiton suurin ammattiosasto.

Juomateollisuuden-, myllyteolli-
suuden-, tupakkateollisuuden- ja mei-
jerityöläisten ammattiosastot lopettivat 
toimintansa 2000 luvun alussa. Kokoa-
vana ammatti-osastona toimintaa jatkoi 
säilyketyöläisten osasto, johon jäsenet 
siirtyivät.



�
Turun Seudun Paikallisjärjestö

Liha-alan perinteinen suurtyöpaik-
ka Turun Kupittaalla lopetettiin 2007 lo-
pulla. 

Turun Leipomotyöväen ja Liha-
elintarviketyöläisten ammattiosastot 
lakkautettiin 2010 ja Turun Säilyketyö-
läisten ammattiosaston nimi muutettiin 
Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry:ksi. 
Tähän osastoon siirtyivät lakkautettujen 
osastojen kaikki jäsenet ja ammattiosas-
to uusi ilmeensä teettämällä itselleen 
uuden logon.

Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry:
n työpaikkoja sijaitsee Turussa ja lähiym-
päristössä. Työpaikkoja on mm. Orkla 
Foods Finland, Lunden oy, Pernod Ri-
card Finland, Suomen Nestle oy, Bayer 
oy, PCAS Finland oy, Leipomo Rosten, 
Salosen Leipomo, Fazerin myymälälei-
pomot, Mestaripalvi, Paimion teurasta-
mo, Kaivon Liha ja lukuisia muita elin-
tarvikealan työpaikkoja. 

Turun Elintarviketyöntekijät 144 
ry:n puheenjohtaja on Jesse Järveläinen 
joka työskentelee Orkla Foods Finlandil-
la. Jesse on työpaikkansa pääluottamus-
mies. Ammattiosasto toimii nykyäänkin 
aktiivisesti jäsenten edunvalvonnassa ja 
johtokunnan jäseninä on monen eri työ-
paikan työntekijöitä. 
Ammattiosasto tukee aktiivisesti jäse-
nien vapaa-aikaa järjestämällä jäsenille 
edullisia matkoja ja tapahtumia. Perin-
teeksi on muodostunut myös koko per-
heelle tarkoitettu pikku-joulujuhla, jota 
on järjestetty jo yli 30 vuotta. Osastolla 
on omat kotisivut www.ao144.eu, joita 
seuraamalla saa ajankohtaista tietoa asi-
oista ja tapahtumista. 

SEL ry:n kesäpäivät järjestetään elo-
kuussa Turussa ja järjestely vastuu on 
Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry:llä. 

Kuvassa vasemmalta Jesse Järveläinen, Terhi Valkeapää, Max Lehto, Tanja Pollari ja SEL ry:
n liitto puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen. Kuva on osaston syyskokouksesta 2013, jossa 
vihittiin osaston uusi lippu 
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den rakenteiden purkamista. Euroopan 
komission arvion mukaan EU:n jäsen-
valtioilta jää vuositasolla saamatta jopa 
1 000 miljardia euroa yritysten veron-
kierron ja aggressiivisen verosuunnitte-
lun seurauksena. Summa on enemmän 
kuin EU-jäsenvaltioiden yhteenlaske-
tut terveysmenot. Suomen kohdalla on 
arvioitu, että valtiolta jää saamatta 320 
miljoonaa vuodessa pelkästään yritys-
ten harjoittaman siirtohinnoittelun ta-
kia. Tähän on saatava muutos.

EU:n sisämarkkinat ovat mahdol-
listaneet palkkakilpailun ja väärinkäy-
tökset, joiden avulla yritykset saavat 

Työstä palkka  

Euroopan unioni ei ole koskaan ollut mi-
kään vasemmistolainen projekti. Tiivis-
tyvän yhteistyön tarkoituksena on ollut 
markkinoiden vapauttaminen tavalla, 
joka ei ole hyödyttänyt kaikkia. Työeh-
doista sovittaessa painotetaan enemmän 
yritysten kilpailukykyä kuin työehtojen 
parantamista, työajan lyhentämistä tai 
ostovoiman kasvattamista. Euroopan 
sisäistä vapaata liikkuvuutta on hyö-
dynnetty palkkojen alentamisessa siten, 
että paikallisia työehtosopimuksia ei 
kunnioiteta lähetettyjen työntekijöiden 
ja vuokratyöntekijöiden kohdalla.

Euroopan unionin nykyisen kehi-
tyksen suunta, joka painottaa ainoastaan 
kansainvälisen pääoman vapaata virtaa-
mista ja jäsenmaiden kansallista kilpai-
lukykyä, on käännettävä. Myös liikku-
vien ihmisten oikeudet on turvattava. 
Palkkojen on seurattava työn tuottavuu-
den kehitystä, Euroopassa on sovittava 
sitovista minimipalkoista ja Euroopan 
unionin on ryhdyttävä torjumaan koko 
mannerta vaivaavaa massatyöttömyyt-
tä. Työaikaa lyhentämällä voidaan jakaa 
työtä.

Vuokratyöntekijöille ja lähetetyille 
työntekijöille on taattava samat oikeudet 
kuin muillekin työntekijöille. Sopimus-
ten määrittämän palkkatason turvaami-
seksi ja laittoman palkkadumppauksen 
estämiseksi on siirryttävä kohti Hol-
lannissa käytössä olevaa ketjuvastuuta. 
Koko Euroopan suunnan kääntämiseksi 
tarvitaan myös yhteistyötä ammattiliit-
tojen kanssa, joukkokanneoikeutta ja 
mahdollisesti ylikansallisia työtaistelui-
ta.

Työntekijöiden oikeuksien turvaa-
misen lisäksi tarvitaan myös epätervei-
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epäreiluja ja laittomia kilpailuetuja. Glo-
baalissa taloudessa teollisuustuotantoa 
siirtyy halpoihin maihin. Globalisaatio-
kehitys ja EU:n nykyinen rakenne pa-
kottavat jäsenvaltiot verokilpailuun.

Vaadin
1.  Euroopanlaajuista minimi- ja mak-

simipalkkaa, jotta kaikille turvataan 
kohtuullinen korvaus tehdystä työs-
tä ja palkkaeroja tasataan.

2.  Maakohtaisten työehtojen kunni-
oittamista esimerkiksi vuokratyön 
sääntelyssä ja lähetettyjen työnteki-
jöiden kohdalla.

3.  Työehtojen yhdenmukaistamista 
Euroopassa kohti parhaita, eikä hei-
kompia työehtoja.

4.  Euroopanlaajuista perustuloa.

5.  Veroparatiisien sulkemista ja har-
maan talouden kitkemistä automaat-
tisella tiedonvaihdolla valtioiden vä-
lillä sekä maakohtaisen kirjanpidon 
avulla.

6. Ketjuuvastuun mallin käyttöön ot-
tamista harmaan talouden kitkemi-
seksi. Ketjuuvastuussa urakoitsija 
maksaa aliurakoitsijalle osan urak-
kahinnasta sulkutilille, jota voi käyt-
tää vain verojen ja sosiaalivakuutus-
maksujen maksamista varten.

Li Andersson, 
Vasemmistoliiton Eurovaaliehdokas Turusta

Eurooppaan uusi suunta

Euroopan talouden kehitys on tällä het-
kellä melko heikoissa kantimissa. Seura-
ukset eivät kuitenkaan saa osua kaikista 
kipeimmin tavallisen ihmisen arkeen. 
Haluan Euroopan, jossa ihmisten ääni ja 
näkemykset ovat ensisijalla.  

Mahdollisuudet kasvuun ja kilpai-
lukykyyn tulee eurooppalaisesta yhteis-
työstä. Tästä syystä on ensiarvoista tehdä 
parlamentissa ratkaisuja, jotka vaikutta-
vat ihmisten elämään oikeudenmukai-
sesti, ei niin että heikoimmassa asemas-
sa olevia lyödään entistä enemmän.

Koko EU:n alueella tarvitaan katta-
va työllisyysohjelma, koska työ on tär-
kein avain vaikeuksista noustessa.  Työt-
tömyyden kasvu tulee saada taittumaan. 

Työntekijän ääni ratkaisee 
 
Teollinen työ Suomessa ja Euroopassa 
on edelleen merkittävä hyvinvoinnin 
lähde. 

On tärkeää, että jokainen meistä ym-
märtää, ettei EU:ssa tehdyt päätökset ole 
yhdentekeviä meille suomalaisille. 

Tällä hetkellä EU:ssa toimivat oi-
keistoryhmät Barroson johdolla halua-
vat karsia työlainsäädäntöä. He halua-
vat heikentää työsuojelua ja vähentää 
työnantajien vastuuta työntekijöiden 
sairauslomista ja työtapaturmista. Lisäk-
si yhteistoiminnan edellytyksiä halutaan 
heikentää, he eivät näe tarpeelliseksi 
työntekijöiden tiedotusta ja kuulemista 
heitä koskevissa asioissa.

Jos valtasuhteet eivät Euroopan 
Unionissa nyt tulevissa vaaleissa muutu, 
tulevat nämä heikennykset pian myös 
suomalaiseen keskusteluun, jolloin ne 
koskettavat jokaista palkansaajaa.
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Euroopan unioni on myösrauhan 
unioni.  Näinä aikoina, joita nyt eläm-
me Euroopassa ja esimerkiksi Ukrainan 
kriisiä seuratessa, rauhan merkitystä on 
korostettava entisestään. 

Euroopan tulee toimia ihmisten eh-
doilla. Oikeudenmukaisuuden, kohtuu-
den ja tasavertaisuuden tulee toteutua 
kaikilla EU:n päätöksenteon tasoilla.

Tavoitteitani:
Työn tekemisen minimiehdot, kuten 
palkka ja kohtuulliset työajat, tulee tur-
vata jokaiselle työntekijälle. 
• Työlainsäädäntöä on kehitettävä en-
sisijaisesti suojaamaan työntekijöitä, ei 
edistämään yritysten kilpailukykyä. 
• Jokainen työtapaturma on liikaa. Jo-
kaisella Euroopan Unionin alueella 
työskentelevällä tulee olla oikeus turval-
liseen työympäristöön.
• Harmaan talouden valvonnan työ-
kalut kuntoon, ammattiliitoille kattava 
kanneoikeus.
• Veroparatiisit ja korruptio kuriin.
• Sosiaaliturvan tulee toteutua jokaiselle 
EU:kansalaiselle.

Janne Laulumaa, 
SDP:n Eurovaaliehdokas Raisiosta

Näin autamme parhaiten esimerkiksi 
perheitä, joille heikko talous tuo suuria 
ongelmia. 

Euroopan Unioni ei ole suuryri-
tyksille suunniteltu rahasampo ahnetta 
voitontavoittelua varten tai parhaiten 
toimeentulevien rikkauksia varten, vaan 
luotu ihmisiä varten.

Demokratia on EU:n tärkein arvo, 
ihmisten ääni tulee saada kuuluviin Eu-
roopan Unionissa vahvemmin.

JHL:n (Julkisten ja hyvinvointialojen liit-
to) päättäjät ja henkilökunta olivat Etelä-
Amerikassa, Ecuadorissa tutustumassa 
JHL:n ja SASK:n (Suomen ammattiliit-
tojen solidaarisuuskeskus) yhteisiin pro-

Hola Ecuador 1. - 10.12.2013
jekteihin.  Andien vesi-projektin tavoit-
teena on, että vesi luokiteltaisiin kaikissa 
Andien maissa ihmisen perusoikeudek-
si ja tämä oikeus kirjattaisiin perustusla-
kiin. 
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SASK ja JHL tukivat 2005 - 2011 Ko-
lumbiassa julkisen sektorin ammattiliit-
tojen oikeuksiin keskittyvää hanketta, 
jonka tarkoituksena on ollut vahvistaa 
liittojen kykyä kerätä ja tuoda julki ai-
neistoa ay- ja ihmisoikeuksien rikko-
muksista maassa sekä seurata ja edistää 
rikkomusten käsittelyä oikeudessa. Nyt 
PSI (Public Services International) pyr-
kii jatkamaan ja laajentamaan hankkeen 
puitteissa luotuja keskustelunavauksia 
julkisen sektorin työntekijöiden oikeuk-
sien turvaamiseksi Kolumbiassa, Ecu-
adorissa, Venezuelassa ja Perussa. 

Hanke käynnistyi vuonna 2012 tut-
kimuksella, jossa analysoitiin vuonna 
2008 muutettua perustuslakia. Muutok-
sella lisättiin mm. presidentin valtaoi-
keuksia. Tämä koitui julkisen sektorin 
työntekijöiden kohtaloksi ja käynnisti 
massairtisanomiset. Työttömien määrä 
oli suhteellisen alhainen, koska työllis-
ten määrään laskettiin myös, mm. katu-
kauppiaat, myös lapset ja työtä hakevat 
henkilöt. Julkisen sektorin työntekijöistä 
vain 3 % kuuluu ammattiliittoon. 

On myös hyvä muistaa, että ”me 
emme tee, vaan annamme heille mah-
dollisuuden tehdä sen itse”

Saavuimme Ecuadorin pääkaupun-
kiin, Quitoon (n. 3000 metrin korkeudes-

sa) pitkän ja uuvuttavan lentomatkan 
jälkeen. Olimme ylittäneet Atlantin ja 
kyllä sitä lentomatkaa kertyikin Helsin-
gistä Amsterdamin kautta Quitoon.

Lennon jälkeen pääsimme hotelliin 
ja sänkyyn. Oli mukava oikaista jalkan-
sa, vaikka sänky välillä ”keinui” ja yöllä 
heräsi valtavaan pääkipuun, mikä johtui 
siitä, että olimme saapuneet korkean pai-
kan leirille. Kaikki eivät sitä tunteneet, 
mutta toisille se vaikutti niin, että hei-
tä jouduttiin taluttamaan huimauksen 
vuoksi. Olimme myös siirtäneet kelloja 7 
tuntia eteenpäin, kun meillä oli yö, Suo-
messa oli päivä. Tuli muutama puhelu 
”väärään aikaan” ja sekös harmitti.

Ecuador on tasavalta, presidenttinä 
Rafael Correa. Maan valuutta on Yhdys-
valtain dollari. 

Ecuador muodostuu 24 kansallisuu-
desta, he asuvat Andien rinteillä, Ama-
zonin viidakossa, rannikon alankoalu-
eella ja Galapagossaarella. Korkeuserot 
ja ilmastot vaihtelevat suuresti, vaikka 
maa sijaitsee päiväntasaajalla.

Tutustuimme myös Cotopaxiin, joka 
on toimiva tulivuori ja viimeksi v. 1904 
oli pieni purkaus. Korkeutta 5897 m, itse 
pääsin 4500 metriin (linja-autolla). Siihen 
tarvittiin intiaanien voimaa ja pahojen 
henkien poistoa sekä coca-teetä. Cotopa-
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xilla koki olevansa ”pilvessä”, sillä yh-
dellä minuutilla näkyi hyvin ja toisella ei 
nähnyt nenäänsä pitemmälle.   

Kävimme myös Päiväntasaajalla, 
mikä oli kokemus sinänsä. Sieltä saim-
me postimerkkejä ja pystyimme lähet-
tämään kortteja ystäville ja sukulaisille. 
Yksi postimerkki maksoi 3 dollaria.

Otavalossa tutustuimme intiaani-
kulttuuriin ja heidän värikkäisiin käsi-
töihinsä. Ei varmaan yksikään lähtenyt 
ilman tuliaiskassia markkinoilta. Oli 
mielenkiintoista tutustua parlamenttiin 
ja kokeilla ecuadorilaisen naiskansan-

Olen jo muutaman vuoden käynyt kier-
tämässä ammattikouluissa puhumassa 
SAK:n puolesta työelämän pelisään-
nöistä nuorille työuraansa aloitteleville. 
Olen kuullut samalla nuorilta värikkäitä 
tarinoita työelämästä. Nuoret eivät usein 
itse tiedä omista oikeuksistaan tai eivät 
osaa niitä puolustaa ja sitä työnantajat 
hävettävän usein käyttävät hyväkseen. 
Näin syntyy negatiivisia kokemuksia, 
jotka myös vievät uskoa omiin mahdol-
lisuuksiin elämässä.

Mielestäni koulumaailman pitäisi 
tuoda osaltaan tähän apua. Yhteiskunta-
oppi, työelämätietous, tai vastaavat op-
piaineet avaisivat nuorille maailmaa eri 
tavalla kuin koulutus tänä aikana. Niin 
kauan kuin tämä ei toteudu ja toki myös 
sen jälkeenkin, on meidän kaikkien teh-
tävä työtä nuorten eteen. 

Vanhemmat kertokaa lapsillenne 
työelämän ehdoista. Työtoverit, puhukaa 
nuorten tai uusien työntekijöiden kans-
sa, auttakaa heitä tarvittaessa! Opettajat, 

Nuorille lisää tietoa työelämästä
neuvokaa kesätöihin tai työelämään siir-
tyviä opiskelijoitanne tarkistamaan työ-
ehtonsa. Tai ainakin tekemään se kirjalli-
nen työsopimus ennen töiden alkua. 

SAK, STTK ja Akava yhdessä tulevat 
ylläpitämään taas ensi kesänä Kesäduu-
nari-infoa, eli kesäduunareiden maksu-
tonta neuvontapalvelua. Kesäduunari-
infosta saa apua työelämän haasteisiin. 
Ovatko työehtoni oikeat, mikä ihmeen 
työsopimus, onko oikein, etten saanut 
ylityökorvauksia, ei kai kesätöistä tule 
kesälomaa jne. Nuorilla on monia kysy-
myksiä ja on tärkeää, että niihin vasta-
taan mieluummin ennen kuin on myö-
häistä.

Nuoren työintoa ei saa murskata 
epäreilulla kohtelulla heti työuran alus-
sa! 

Tämä vaatii vastuullisuutta myös 
työnantajilta. 

Kannattaa tutustua sivustoon www.
kesaduunari.fi

Iris Pitkäaho

edustajan tuolia. Tässä ryhmäpotretti 
JHL:n delegaatiosta (kirjoittaja 4. oikeal-
ta).

Matkan anti omalla kohdallani oli 
se, että meillä on Suomessa asiat kui-
tenkin hyvin. Ei kannata lähteä merta 
edemmäksi kalaan. Ihmiset olivat iha-
nia ja ystävällisiä ja uusia tuttavuuksia 
luotiin. Tuli syötyä myös ecuadorilaisten 
herkkua, marsua, hiveli makunystyröitä, 
mutta maku jääköön salaisuudeksi.

Kirjoittaja
Kristiina Valonen-Yilmaz
JHL:n aluetoimitsija
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SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestön 
kevätedustajiston kokous 

vietettiin tunnelmallisessa 

Forum Marinumissa. 

Saimme kokousta ennen tutustua Forum Marinumin näyttelyihin ja keskuksen 
toimintaa meille esitteli toimitusjohtaja Jaakko Tikka. 

Kiitos kaikille osallistujille ja nähdään taas syksyllä!



��
Turun Seudun Paikallisjärjestö

Koko työikäni olen kuulunut ay-liikkeen 
eri liittoihin, kuten Kirjatyöntekijöiden 
liittoon, Postiliittoon, Metalliliittoon, 
Rakennusliittoon, Elintarviketyöläisten 
liittoon, Sähkötyöntekijöiden liittoon ja 
nyt JHL:ään. Koska olen jo lähestymässä 
eläkeikää, niin työura on pitkä ja kirjava, 
kuten niin monella ikäiselläni. Paljon on 
koettu.

Varsinkin työväenlaulut ovat eri-
tyisesti sydäntäni lähellä. Ne kertovat 
yleensä menneestä ajasta ja ihmisten ai-
kanaan käymistä taisteluista paremman 
tulevaisuuden vuoksi. Ajat olivat silloin 
kovia, ja on hyvä joskus pysähtyä muis-
tamaan, että me saamme nyt nauttia näi-
den ihmisten aikaansaannoksista.

Mikä trubaduuri ylipäänsä on?

Trubaduurilla tarkoitetaan yhden mie-
hen kokoonpanoa, jossa laulaja säestää 
itseään yleensä kitaralla. Puhutaan myös 
suomalaisesta triosta; mies, kitara ja pal-
li.

Nimi on peräisin Etelä - Ranskasta, 
jossa paikallinen tai kiertävä muusikko, 
siis trubaduuri, esitti 1000 - 1200 luvulla 
romanttisia lauluja. Aiheena oli yleensä 
naimisissa olevan aatelisrouvan ja köy-
hän laulajan tai ritarin rakkaussuhde tai 
sen puuttuminen. Kitaraa ei vielä silloin 
ollut, joten soittimena käytettiin luuttua 
tms. kielisoitinta.

Trubaduuria voi tilata erilaisiin per-
hejuhliin ja tilaisuuksiin kuten häihin, 
hautajaisiin, läksiäisiin, synttäreille, lak-

Trubaduuri Turjo

kiaisiin, joulujuhliin tms. tilaisuuksiin ja 
illan viettoihin. Myös ravintolat, pubit ja 
risteilyalukset käyttävät trubaduurien 
palveluksia. Yhdistyksille trubaduuri 
on helppo ja selkeä valinta, sillä ohjelma 
on muokattavissa erilaisiin joulujuhla-, 
tori-, sauna-, vaali- tms. tilaisuuksiin. 

Näissä minäkin kiertelen tunnelman 
luojana ja/tai ohjelmanumerona.

Yleensä ohjelma on musiikkipitoinen, 
mutta siihen voi liittyä myös juontoteh-
täviä tai muuta oheisohjelmaa. Se voi olla 
myös yhteislaulujen johtamista. Musiik-
kityyleinä yleisten yhteislaulujen lisäksi 
ovat usein joululaulut, työväenlaulut tai 
jokin teema, kuten esim. meriaiheiset tai 
slaavilaiset laulut. 

Mitä keikkaan kuuluu?

Esivalmistelu:
- tilaaja ottaa yhteyttä, jolloin yleensä so-
vitaan suunnittelutapaaminen
- tapaamisessa trubaduuri kuulee tar-
kemmin tulevan tilaisuuden ohjelman, 
suunnitellaan kokonaisuus sekä sovi-
taan keikan sisältö ja hinta.
- mahdollisten toivebiisien nuottien han-
kinta, sovitus ja harjoittelu
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Varsinainen keikka:
- soittokamojen roudaus autoon, suihku, 
pukeutuminen yms. ja matka keikkapai-
kalle 
- soittokamojen roudaus autosta esiinty-
mispaikalle, valmistelu ja sound check
- oman vuoron odotus (ruokailut, kah-
vit, leikit yms. tilaajan muu ohjelma)
- esiintymiset, välissä tauot
- soittokamojen purku, roudaus autoon, 
kotimatka, soittokamojen roudaus, suih-
ku ja vaatteiden vaihto

 

Turun Alueen Paikallisjärjestö TSP ry TSL TURKU KSL TURKU 

Soittokalusto:
– soittimet, mikit
– standit, nuottitelineet, jakkara
– pa-laitteet ja kaiuttimet
– CD - soitin taustamusiikille
– yhteislaulujen sanat

Muuta huomioitavaa:
- verotus, Teosto-ilmoitukset
- julisteet, käyntikortit ja nettisivut

Turjo Jaakkola, puh. 044 907 3250 
turjo.jaakkola@iki.fi
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Järjestyksenvalvojakurssi (32h)
31.5-1.6. ja 7.-8.6.2014 (la-su) klo 9-17
Ilmoittautumiset viimeistään 15.5.2014

Kouluttaja: Kimmo Nurkse/Safe Way
Kurssi antaa valmiudet toimia järjestyksenval-
vojan tehtävissä. Oppimateriaalina on po-
liisin vahvistama kurssiaineisto. Kurssi sisältää 
8h mittaisen saliharjoitus osion. Kurssilaisille 
järjestetään koe, jonka hyväksytysti suoritta-
neet saavat todistuksen, jolla voivat anoa 
poliisilaitokselta järjestyksenvalvojan korttia.
Kurssimaksu 110 €

Kuvankäsittelyn perusteet  (16h)
7. – 28.5.2014 ke klo 17–20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 25.4.2014

Opettaja: Tradenomi Kai Åkerfelt
Tutustutaan helppokäyttöiseen Picasa kuvi-
en katselu- ja muokkaus ohjelmaan ja Gimp 
-kuvankäsittelyohjelman perusteisiin. Kurssilla 
tutustutaan kuvankäsittelyn periaatteisiin, 
käytössä oleviin työkaluihin ja kuvatasoihin. 
Käsittelemme valmiita kuvia, esim. digika-
meralla otettuja omia valokuvia ja tehdään 
uusia kuviaeri kuvan muokkaus työkaluilla. 
Lisäksi tutustutaan verkossa olevien kuvakirjo-
jen ja paperikuvien tilaamiseen. Käyttämäm-
me Picasa ja Gimp – kuvankäsittelyohjelmat 
on ladattavissa netistä veloituksetta. Poh-
jatiedot: tietokoneen peruskäytön hallinta. 
Kurssi soveltuu hyvin myös digikameran 
käytön peruskurssin käyneille.
Kurssimaksu 54€

Internet ja sosiaalinen media tutuksi  12h
7.5. – 21.5.2014 ke klo 13 – 16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 24.4.2014

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssilla tutustutaan muun muassa ilmaiseen 
nettipuhelinpalvelu Skypeen,Facebookiin 
sekä muihin sosiaalisen median ulottuvuuk-

TSL TURKU
Itäinen Rantakatu 64

20810 TURKU 
0400 569 363

tsl.turku@tslturku.fi

siin. Tutustumme mielenkiintoisiin Internet 
sivuihin. Harjoittelemme konserttien ja teat-
terilippujen tilaamista. Tutuksi tulee myös lo-
mamatkojen hakeminen ja varaaminen.Vie-
railemme internet huutokaupoissa ja toreilla. 
Opettelemme internetpankin käyttämistä 
pankin sivuilla.Ilmoittaudu rohkeasti kurssille 
mukaan ja tule katsomaan millaista se sosi-
aalinen media käytännössä on.Aikaisempaa 
kokemusta internetin tai sosiaalisen median 
käytöstä ei tarvita.
Kurssimaksu 46 € 

Kahvipussipunontaa 12h 
14.–28.5.2014 ke klo 17 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 5.5.2014

Opettaja: artesaani Tiina Hänninen
Kurssilla opetellaan mm. ruutupunonta ja 
tehdään pieniä punontatöitä. Voit aloittaa 
myös kahvipussikassin tekemisen. Ota kurssille 
mukaan päästä avattuja pestyjä kahvipus-
seja , sakset, kynä ja viivoitin. 
Kurssimaksu 40€

Tasku loisto merikarttasovelluksen 
tehokäyttö (4h)
22.5.2014 to klo 17-20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 9.5.2014

Opettaja: merenkulun opettaja Mika Närhi 
Kurssin pohjatiedoiksi suositellaan Merikart-
tasovelluksen käytön perusteet –kurssia. 
Kurssilla opitaan käyttämään tehokkaasti 
Tasku Loisto for Android –merikarttasovel-
lusta sen ominaisuudet täysin hyödyntä-
en. Käymme läpi käytännön esimerkkejä 
veneilyssä eteen tulevista tilanteista. Kurssilla 
käymme läpi myös tablet-laitteen avulla eri 
lähteistä saatavaa tosiaikaista tietoa venei-
lyturvallisuuden lisäämiseksi. Kurssin jälkeen 
kurssilaiset osaavat hyödyntää Tasku Loisto 
-merikarttasovellusta käyttöohjeissa kerrottua 
monipuolisemmin.
Kurssimaksu 30 €
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Kirjoita vapputervehdyksesi ja lähetä se sähköpostin (vappu@radiorobinhood.fi) tai 
postin välityksellä radioasemalle. Muistathan mainita nimesi ja yhteystietosi. Luem-
me tervehdyksesi puolestasi.
Tervehdyksen voit myös lukea omalla äänelläsi radion studiossa…me hoidamme 
tervehdyksen teknisen puolen… voit sopia puhelimitse tervehdyksen äänitysajan-
kohdasta…
Kysy lisää puhelimitse numerosta 02-2773 666 (arkisin klo 12:00 – 16:00).
Tervehdyksen maksimikesto on 20 sekuntia. Tervehdykset on toimitettava radioon 
25.04.2014 klo 16.00 mennessä.
Tervehdyksen voit maksaa tilillemme TOP 571070-225594 ”Vapputervehdys 2014”
Hinnat:
• Järjestöt 50 € / tervehdys
• Yksityiset 2 € / tervehdys

Radio Robin Hood
Itäinen Rantakatu 64 B, 20810 TURKU
Puhelin: 02-2773 666
Sähköposti: vappu@radiorobinhood.fi Nettisivut: www.radiorobinhood.fi 

Vappuhumua Radio Robin Hoodissa
Sinäkin voit osallistua vapun lähetykseen vapputerveisillä!

Vappuhumussa luvassa puheen ohella 
paljon työväenmusiikkia ja keväistä 
iskelmämusiikkia.

Vappuähetyksen yhteydessä voit lähettää 
vapputerveisiä ystävillesi, sukulaisille, 
järjestösi jäsenille, yhteistyökumppaneillesi, 
kelle ikinä vain haluat…

Vapputervehdykset radioidaan Robin 
Hoodin taajuudella 91,5 MHz vapunaattona 
ja vapunpäivänä klo 12, 15, 18, 21, 24.
Vapputerveiset ovat kuunneltavissa myös 
netistä - www.radiorobinhood.fi
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Joukkokirje

Eurovaaliehdokkaita Varsinais-Suomen alueelta: 

KaariNa:
Åsa Gustafsson, rKP, Sosionomi, RKP:n vpj, Kaarinan kaupunginvaltuutettu

LiEto: 
anne-Mari Virolainen, 48, Kokoomus, Kansanedustaja, KTM, Kokoomuksen 
varapuheenjohtaja, Liedon kunnanvaltuutettu

Jukka-Pekka Kuokkanen, 56, KD,  lääkäri, Liedon kunnanvaltuutettu

LoiMaa:
timo Kaunisto, 51, Keskusta
Kansanedustaja, MMM, maatalousyrittäjä

raiSio: 
Janne Laulumaa, 37, SDP
Elektroniikkatyöntekijä, pääluottamusmies, Metallin liittovaltuuston jäsen, 
SAK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan pj, Raision kaupunginvaltuuston pj

turKu:
Li andersson, 26, Vasemmistoliitto
Vasemmistonuorten puheenjohtaja, opiskelija, Turun kaupunginvaltuutettu

Saara ilvessalo, 24, Vihreät
Oikeusnotaari, opiskelija, Turun Vihreiden pj, Turun kaupunginvaltuutettu

ilkka Kantola, 56, SDP
kansanedustaja, Turun kaupunginvaltuutettu

tapani Karvinen, 32, Piraattipuolue
Piraattipuolueen Varsinais-Suomen Piirin puheenjohtaja, datanomi

annika Lapintie, 59, Vasemmistoliitto
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän pj, Turun kaupunginvaltuutettu

timo Hellman, Muutos 2011, freelancekirjoittaja

Maria Lohela, 35, Perussuomalaiset, KAnsanedustaja, projektipäällikkö

Niklas Mannfolk, 29, rKP, Svensk Ungdomin pj, KTM

antti tulonen, Muutos 2011, opiskelija


