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TYÖTAISTELUJA  

ODOTETTAVISSA? 

Olemme kaikki lukeneet lehdestä tai kuulleet 

omilta liitoiltamme, kuinka  työnantajia edus-

tavat järjestöt ja työntekijöitä edustavat am-

mattiliitot ovat tavoitteineen hyvinkin kau-

kana toisistaan tämän sopimuskierroksen ai-

kana.  

 

Tällä hetkellä odotamme muun muassa pää-

sevätkö Teknologiateollisuus ja Teollisuus-

liitto sopimukseen teknologiateollisuuden 

työntekijöitä koskevissa työehtosopimusneu-

votteluissa. Kyseisten sopimusten voimas-

saolo päättyy jo lokakuun lopussa. PAU taas 

on jo ilmoittanut marraskuisista työtaiste-

luista neuvotteluiden vauhdittamiseksi. 

Taustalla on myös Palvelualojen työnantaja-

liitto Paltan ja Postin ilmoitus halvempaan 

työehtosopimukseen siirtyminen n.700 työn-

tekijän koskien.  

 

Työtaisteluvalmiuksia on nostettu koko 

SAK:laisen liittoperheen sisällä. Jäseniä on 

pyydetty tarkistamaan, onko liitolla olevat 

yhteystiedot ja työpaikkatiedot oikein, am-

mattiyhdistysten ja -osastojen aktiiveja on 

koulutettu omista tehtävistään työtaistelui-

den aikana, liittojen hallinnot ovat miettineet 

suunnitelmia mahdollisten työtaistelujen tar-

peen varalle. Tämä kaikki on normaalia ja 

tavanomaista valmistautumista työehtosopi-

musneuvotteluita ennen ja niiden aikana.  

 

Yleinen käsitys on, että tällä kertaa sopi-

mukseen työehdoista on entistä hankalampi 

päästä. Työtätekevien suuri joukko on vah-

vasti sitä mieltä, että talkoot on jo ohi eikä jo 

monta vuotta jatkunut joustaminen enää on-

nistu. Palkan ostovoima on pienentynyt, 

kiky-päivät ja -minuutit syövät niin miestä 

kuin naista, lomarahaleikkaus on kurittanut 

jo kolme vuotta julkisen sektorin työnteki-

jöitä.  

 

 

 

Palkaksi joustoista on saatu vain lisää kuri-

tusta, työehtoshoppailua, tiukentunutta työ-

tahtia, yt-neuvotteluita samalla, kun osak-

keenomistajille on kuitenkin riittänyt jaetta-

vaa yritysten johdolle suurien palkkojen ja 

osakkeenomistajille osinkojen muodossa. 

Tästä on reiluus ja yhteiset talkoot olleet 

kaukana.  

 

Onko siis ihme, että työntekijöiden joukolla 

on mielessä tasata tilannetta? Tavoite kui-

tenkin on saada neuvoteltua työehdoista il-

man työtaisteluihin joutumista. Se on aina 

kaikille osapuolille paras ratkaisu.  

 

Liittokierroksen etenemistä voi seurata 

SAK:n sivuilta: https://www.sak.fi/ajankoh-

taista/liittokierros-2019-2020 

 

Iris Pitkäaho 

puheenjohtaja 

SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry

https://www.sak.fi/ajankohtaista/liittokierros-2019-2020
https://www.sak.fi/ajankohtaista/liittokierros-2019-2020
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Mitä sulle kuuluu? – Ihan hyvää, kauhee kiire on ollut. 
 

SAK:n kolmas Tulevaisuus tänään -ta-
pahtuma järjestettiin 5.10.2019 Helsinki 
Congress Paasitornissa. Yhteen päivään 
oli tiivistetty monipuolista ohjelmaa niin 
itse työstä ja työhyvinvoinnista kuin tule-
vaisuudestakin. Tilaisuus tarjosi laajan 
näkymän työelämän ja yhteiskunnan 
haasteisiin ja uusiin ratkaisuihin. Osa pa-
neeleista oli käynnissä eri tiloissa saman-
aikaisesti ja yleisö sai valita itseään eni-
ten kiinnostavat keskustelut. Paneelit ero-
sivat toisistaan niin aiheiltaan kuin viestin-
tätekniikoiltaan. Oli perinteisiä paneeli-
keskusteluja ja osaan sai myös yleisö ot-
taa osaa äänestämällä verkossa nimettö-
mänä itselleen tärkeimpien arvojen puo-
lesta.  

 

Tartuin tällä kertaa vain yhteen paneeli-
keskusteluun, mutta syvennyn aiheeseen 
sitäkin syvemmin. Aiheena oli ”Miksi kiire 
sairastuttaa?”. Paneeli oli selkeä ja ajan-
kohtainen ja siinä pohdittiin mm mitkä 
työn järjestelyihin, työn sisältöön ja työyh-
teisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät 
tekijät aiheuttavat kuormitusta ja minkälai-
sia mahdollisuuksia ja myös velvollisuuk-
sia työntekijällä ja työnantajalla on niitä 
vähentää. Aihetta käsittelivät: 

- Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston ylitarkastaja 
- Jari Hakanen, Työterveyslaitoksen tutki-
musprofessori 
- Anne Mironen, SAK:n työympäristö- ja 
tasa-arvoasioiden asiantuntija Juontajana 
toimi viestintäalan konkari Sami Turunen 

 
Kiire. Se on sanana jo kaikille vähän liian-
kin tuttu ja monesti kulkee mukanamme 
osana arkipäivää. Mutta mitä se kiire sit-
ten on? Jari Hakanen kiteytti mielestäni 
kiireen hyvin todeten sen olevan tekemät-
tömien töiden painetta ja sen ydinoireen 
olevan väsymys, josta ei palaudu ja josta 
seuraa kyynisyyttä ja ammatillisen itse-
tunnon heikkenemistä. Elimistön jatkuva 
stressitila altistaa monille sairauksille ja 

aiheuttaa uupumusta. Kiire aiheuttaa vir-
heitä, joista puolestaan seuraa lisää kii-
rettä, jopa onnettomuuksia. Se hiertää 
myös ihmissuhteita: toisiin ihmisiin suh-
taudutaan kireästi eikä olla oikeasti läsnä. 
Arki menee sähläämiseksi. On ärtymystä 
ja väsymystä. Unohdellaan asioita, uuden 
oppiminen vaikeutuu ja tehdään asioita 
automaattiohjauksella miettimättä, olisiko 
jokin helpompikin tapa toimia. Kiirepu-
heella on kielteinen vaikutus mielialaan ja 
se jäykistää kehon. Lisäksi hoppuilu tart-
tuu ympärillä oleviin ihmisiin. 
 
Jatkuvana kiire muuttuu hyvinkin vahin-
golliseksi meille siksi, että ihmisen eli-
mistö suhtautuu kiireeseen kuten henkeä 
uhkaaviin stressitilanteisiin. Kiireisinä 
olemme jatkuvassa ylivirittyneisyyden ti-
lassa, vaikka tämä stressitila on tarkoi-
tettu vain hetkellisiin suorituksiin.  
 
Sananen aivojen evoluutiosta; Ympäristö 
on muuttunut nopeasti viimeisien vuositu-
hansien aikana, mutta kuitenkin ihmisen 
evoluutio on hidasta, se tapahtuu satojen-
tuhansien vuosien aikana. Ympäristö, 
jossa aivomme ovat kehittyneet nykyisen 
kaltaisiksi, on ollut hyvin erilainen kuin 
mitä se on nykyään. Työpäivän aikana 
monelle ovat tuttuja keskeytykset, jotka 
vievät huomion: tärkeään sähköpostiin pi-
tää vastata heti ja viesteihin täytyy rea-
goida nopeasti. Puhutaankin paljon siitä, 
kuinka laitteet ja keskeytykset häiritsevät, 
mutta aiemmin häiriöherkkyys on ollut 
elintärkeää. Jos jossain rasahti, huomion 
täytyi kiinnittyä välittömästi siihen. Nyky-
ään ylimääräiset impulssit taas täytyy hoi-
taa tai jättää huomiotta ja pystyä keskitty-
mään yhä uudelleen kerran aloitettuun 
työhön, vaikka metsästäjä-keräilijän aivot 
lähtisivät mielellään viemään ajatuksia 
väärille urille. Kun tähän lisätään kiire, 
ajatukset lähtevät helposti vaeltelemaan 
seuraavaksi hoidettaviin tai kesken jää-
neisiin asioihin. Hätiköinti vähenee, kun 
koettaa olla läsnä juuri siinä, mitä kulloin-
kin on tekemässä. 
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Kiireeseen on mahdollista vaikuttaa – 
sekä työpaikka- että yksilötasolla. Jokai-
nen voi itse mahdollisuuksiensa mukaan 
välttää asioiden jättämistä viime tippaan. 
Kiireen kokemisen voi myös ottaa pu-
heeksi työpaikalla, esimerkiksi esimiehen 
tai työsuojeluhenkilöstön kanssa. Työnan-
tajalla on lain edellyttämä velvollisuus 
puuttua kiireeseen ja helpottaa tilannetta, 
mutta usein työntekijän saattaa olla vai-
kea ajoissa ilmoittaa tilanteesta. Esimies 
ei välttämättä aina pysty päättelemään ti-
lanteen vakavuutta ennen kuin on jo myö-
häistä. Jenny Rintala AVI:sta muistuttaa, 
että ennakoiva työ vaatii työtä, mutta se 
myös kantaa hedelmää. Anne Mironen 
huomauttaa, että nykyään työelämässä 
saattaa olla työntekijän itsensäkin vaikea 
huomata ajoissa voimavarojensa vähene-
mistä. Tehtävänkuvat epäselvenevät ja 
työtehtävät kasvavat, josta syystä tunnol-
lisin saattaa huomaamattaankin tehdä ai-
van liikaa. Joskus näissä tapauksissa 
huomion on vienyt se, että työntekijä pi-
tää aidosti työstään ja tekee sitä innok-
kaasti ja ilmassa on reipas tekemisen 
meininki. silloin ei aina itsekään huomaa 
kun taakka kasvaa työnkuvien laajetessa 
pikkuhiljaa. Tämä on Helsingin Sanomien 
mukaan uusi kansantauti ja siitä käyte-
tään sanoja ylirasitustila ja alipalautumi-
nen. Se on monen tekijän summa ja riski-
ryhmässä ovat tunnolliset suorittajat, jotka 
antavat itselleen luvan runtata viimeiseen 
saakka.  
 
Hakanen kertoi urallaan kohdanneensa ja 
hoitaneensa erittäin montaa työuupunutta 
ihmistä. Tyypillisin tarina hänen mu-
kaansa taustalla on liian pitkään jatkunut 
epäsuhta työlle annetun panoksen ja siitä 
saadun vastineen välillä. Usein työuupu-
nut on kokenut saaneensa liian vähän pa-
lautetta ja vastinetta työstään. Työuupu-
muksesta on mahdollista toipua, mutta 
prosessi on pitkä ja kallis. Työuupumus-
kaan ei ole syntynyt hetkessä. Hakanen 

kertoi myös hanke, jossa laaditaan ikään 
kuin liikennesäännöt työuupumukselle ja 
sen välttämiselle. Siinä on tarkoitus laatia 
liikennemerkkejä, joista tietää kulkevansa 
kohti työuupumusta. Sen avulla tulee hel-
pommaksi tarkkailla itseään ja ympäristö-
ään ja osata hiljentää jo keltaisissa va-
loissa. 
 
Työpaikkatasolla kiireen taustalla oleviin 
psykososiaalisiin tekijöihin voidaan vai-
kuttaa esimerkiksi esimiestyöllä. Tärkeä 
osa esimiestyötä on töiden organisointi 
sujuvaksi siten, että vältetään töiden ka-
saantuminen yksittäiselle työntekijälle. 
Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelemi-
nen ja selkeät työnkuvat edesauttavat 
työhyvinvointia, samoin kuin se, että työn-
tekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa 
omaan työhönsä. Työpaikalla tulisi työn 
tekemiselle varata riittävät resurssit, huo-
mioiden myös sesonkiaikana mahdolli-
sesti tarvittavat lisäresurssit. Työpaikoilla 
kiireen kokeminen tuntuu olevan yleistä ja 
kiireeseen liittyvien haittatekijöiden huo-
mioiminen kannattaisi toteuttaa työter-
veysyhteistyössä yhdessä työterveys-
huollon ja työsuojeluorganisaation 
kanssa. Työterveysyhteistyön kautta saa-
daan laajempi kuva työpaikan eri vaa-
roista ja voidaan puuttua muiden riskiteki-
jöiden lisäksi myös kiireeseen vaikuttaviin 
tekijöihin. Myös niinkin yksinkertaisen ky-
symyksen kuin ”Mitä sulle kuuluu?” voi jo-
kainen kysyä välillä työkaverilta tai esi-
mies alaiselta. Se saattaa tehdä yllättäen 
näkymättömän ihmisen taas näkyväksi. 
Yhteenkuuluvaisuus kantaa.  
 
Paneelit kuvattiin ja sinulla on mahdolli-
suus käydä katsomassa keskusteluja 
myös edellisten vuosien Tulevaisuus tä-
nään-tapahtumien nettisivuilta. 
 
Susanna Mäntysaari 
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DUUNARIN HALPUUTUKSEN AIKA ON OHI 
1.9.2019 
 

Posti sitten päätti halpuuttaa työntekijöitänsä siirtämällä heitä matalamman palkkatason 

työehtosopimuksen piiriin. PAU julisti täysin oikeutetusti lakon lajittelu- ja jakelutoimintoi-

hin. Miljoonapalkkiota pystytään auliisti kyllä maksamaan toimitusjohtajalle, sekä rikkurityö-

voimalle ylityökorvausta ja kannustuslisää. Annamme täyden tuen taistelullenne ala-ar-

voista työntekijöiden halpuutusta vastaan! 

 

Työehtosopimusneuvottelukierros on taasen alkamassa. Palkansaajia hiertää edellisen 

kierroksen työnantajien tiukalla keskinäisellä koordinaatiolla pakotettu palkkamaltti. Maan 

hallitus pakkolaeilla uhkaamalla pisti työntekijät valitsemaan ruton ja koleran väliltä, ja ki-

kyssä pakkona tulleet talkootunnit tuleekin nyt saada pois. Eläkemaksujen siirto palkan-

saajille on suora tulonsiirto omistavalle taholle. 

 

Edellisellä valtakunnansovittelijalla oli jo työnantajaliiton työsopimus taskussaan, kun teki 

palkansaajille huonot sovitteluehdotukset. Hei reilua peliä! Myös nykyinen sovittelija on al-

kanut etukäteen ohjailemaan palkkakattoa. Osa työnantajista itkee työvoiman huonoa saa-

tavuutta, mutta ilmainen vinkki: olisiko resepti tähän kunnon palkka ja muut työehdot? Hei 

halpuutus pois!  

 

Yritykset ovat takoneet mahtituloksia ja osinkoja riittää jaettavaksi reilusti omistajille. Pal-

kanmaksuvaraa kyllä on, mutta ei tahtoa arvostaa työntekijää kunnon palkan muodossa. 

EK tuleekin jo ohjailemaan sopimuskierrosta, vaikka se itse on sulkenut sääntömuutoksel-

laan pois itsensä neuvotteluosapuolena olemisesta. Ruikutusta mahtuu kyllä maailmaan. 

 

Halpuutuksen aika on ohi. Palkansaajien vuoro on nyt. Aidosti. Olemme valmiita. 

 

PAMin kolme suurinta kaupan alan osastoa Helsingin Kauppatyöntekijät os. 001, Liikealan 

Turun seudun osasto os. 069 ja Pirkanmaan PAM003 ry:n johtokunnat kokoontuivat perin-

teiseen vuotuiseen tapaamiseen tällä kertaa Turussa. Osastoissa on jäseninä noin 30.000 

kaupan alan työntekijää. 

 

Lisätietoja 

os. 001 puheenjohtaja Mikael Fogelholm p. 050 5446454 

os. 069 puheenjohtaja Hannu Visuri p. 040 5540713 

os. 003 puheenjohtaja Lauri Iso-Lähteenmäki p. 044 779 7340 
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8 TUNNIN PALKKA, 6 TUNNIN TYÖPÄIVÄT! 

 
Tämä kuuma peruna on nyt kaikkien huulilla ja monen mielestä haihattelua! 

Työaikaa on kuitenkin lyhennetty ennenkin ja se on tämän päivän normaali eli viisi 

päiväinen työviikko. 

 

Ansiotahan ei siis ole tarkoitus alentaa. On todistettu, että ihmisen tuottavuus 

laskee kuuden tunnin jälkeen eli tämä olisi myös ratkaisu työn jaksamisen kannalta 

nykyajan kiireisessä ilmapiirissä. Tämä olisi myös sopiva palkankorotus kaiken 

talkootyön jälkeen. Olemme pitkään yrittäneet ajaa kaupan alalla kokoaikatyötä 

vastentahtoisen osa-aikatyön tiimoilta, niin ruvetkaamme ajamaan kokoaikatyöstä 

saatavaa palkkaa työntekijöille. Ei tietenkään maistu työnantajalle! Meille maistuisi 

epäonnistuneen kiky-sopimuksen jälkeen. 

 

Työntekijät alkoivat tehdä ilmaiseksi lisätyötä työnantajalle, sillä verukkeella, että 

tämä tuo työpaikkoja alalle. Näin ei käynyt, niin nyt on sopivaa työnantajan 

osallistua samantyyppisin panoksin. Tämä taas toisi niitä työpaikkoja, lisäisi työhyvinvoin-

tia ja ostovoimaa, josta taas syntyisi lisää työpaikkoja. 

 

Myös se on mielenkiintoista kaupan alalla, että työntekijöille ei mitenkään pysty 

antamaan kokoaikasopimuksia, koska ei tarvita sitä työvoimaa vaan käsipareja eri 

aikoina. MUTTA kun se työ oli mahdollista saada ilmaiseksi niin sitten jo tarvittiinkin. 

Ja se on nähty mm. osinkojen jaossa omistajille. Onnea heille! Eikö nyt olisi jo 

maksun aika toisinkin päin? 

 

Kannatamme siis lämpimästi lyhennettyä työaikaa kaupan alalle! 

 

Tarja Puotsaari 

Kesko Oyj Citymarket Turku Kupittaa 

varapääluottamusmies 

PAM hallitus 
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Pam osasto 069:n kesäretki 13-16.6. Viron Pärnuun 

 

Matkamme tehtiin Ikaalisten matkatoimis-

ton järjestämänä ja starttasimme torstai 

aamuna klo 6.45. Nyholmin bussilla Tu-

run linja-autoasemalta. Matkanteko oli 

näppärää, kun laukut matkasivat Nyhol-

min bussissa laivamatkan ajan. Megastar 

saapui turvallisesti Tallinaan kovassa me-

renkäynnissä ja suunnatessamme bus-

seille saimme kesäsateen niskaamme.  

 

Aurinkoiseen Pärnuun saavuimme iltapäi-

vällä. Hotellihuoneet saatuamme joukko 

hajaantui ruokailemaan hotellille tai Pär-

nun keskustaan. Illan tullen sateet kovan 

ukkosen kera saapuivat Viikinki-hotel-

limme ylle, mutta kylpylän mukavissa 

oloissa niistä salamoista ei ollut tietoa. 

Hotellin aamupalalla vaihdettiin kuulumi-

sia reissaajien kanssa.  

Osa vuokrasi polkupyörät, joilla pääsi mu-

kavasti paikasta toiseen nähtävyyksiä ja 

maisemia katsellen. Pärnun rannoille oli 

sopiva matka kävellen hotellilta. Rannalle 

oli tehty mukava oikopolku, jykevä teras-

sibaana, joka oli myös pyöräilijöiden ja 

rattailla kulkevien perheiden suosiossa. 

Rannalla kahlattavaa riitti ja vesi oli mu-

kavan virkistävää.  
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Hotellilta oli myös sopiva kävelymatka 

keskustaan, jossa riitti shoppailtavaa van-

hoissa putiikeissa tai isoissa kauppakes-

kuksissa. Puistot kukkivat kauniina, sa-

moin keskustan kujat, joissa oli kiva kier-

rellä. Hyviä ruokapaikkoja sekä kahviloita 

moneen makuun. Ilma helli meitä läm-

möllä, mutta tuulen kera, joka onneksi vil-

voitti, oli sitten rannalla tai keskustassa. 

Illalla oli mukava virkistäytyä kylpylässä 

ennen yöunia.  

Tekemistä ja nähtävää jäi vielä seuraa-

vankin päivän jälkeen, joka tuli vietettyä 

kävellen rantoja pitkin keskustan kau-

poille ja ravintoloihin nauttien paikallisten 

hyvästä palvelusta. Sunnuntain aamupa-

lan jälkeen lähdimme kotimatkalle. Nähtä-

vää olisi ollut vielä paljon, joten ensiker-

taan.  

Kotimatka sujui aurinkoisessa kelissä hy-

vin oppaan tarinoiden siivittämänä. Talli-

naan tultuamme piipahdimme sataman 

kahvilassa ja ostospaikassa. Laivamatka 

sujui tyynessä kelissä ja bussiin taas 

päästyään monet nukkuivat päiväunet, 

kunnes oma bysäkki osui kohdille. Me lo-

put jäimme tyytyväisinä linja-autoase-

malle kotiväkeä odottamaan.  

 

Kiitos mukavasta matkasta.  

Kesäterveisin Katri Marku-Virtanen
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Yli 300 ihmistä oli vastustamassa vastuuttomia pakko-

palautuksia 
 

”Tilanne on kriittinen ja siitä ei ole nousua ollut 

nähtävissä lähitulevaisuudessa ollenkaan.” 

 

Tämän toteamuksen seurauksena joukko nuo-

ria ja nuorten kanssa työskenteleviä järjestäy-

tyivät Varsinais-Suomen SAK nuorten puheen-

johtajan aloitteesta ja päättivät puuttua kriitti-

seen tilanteeseen rauhanomaisilla keinoilla. 

Työtiimiin lähti mukaan 20 henkilöä, joista valta-

osa afganistanilaistaustaisia nuoria, joiden tur-

vapaikkatilanne on epävarmaa ja tulevaisuus 

muiden ihmisten käsissä. 

 

Tämä työtiimi on kokoustanut useaan otteeseen kasvotusten ja verkossa ja päätyi 

lopuksi järjestämään suurta mielenosoitusta marssin ja puhetilaisuuden mallilla 

14.9.2019 Helsingissä. Paikalle oli saapunut joukko ihmisiä, kansanedustajia, 

ihmisoikeusaktivisteja sekä erilaisia medioita. 

 

Rautatientorilla järjestäytymisen jälkeen ihmiset julistivat työryhmän johdolla marssin alka-

neeksi klo 12:45 ja lähtivät liikkeelle poliisien ympäröiminä kohti Kansalaistoria, jossa pu-

heita kuultiin mm. Veronika Honkasalolta VAS, Inka Hopsulta VIHREÄT, Erkki Tuomiojalta 

ja Hussein Altaeelta SDP, Eva Biaudet RKP, Frank Johanssonilta AMNESTY, Sanna Val-

toselta TURVAPAIKANHAKIJOIDENTUKI RY, Anna-Maria Rantalaiselta PAKKOPALAU-

TUKSET AFGANISTANIINSEIS!-TYÖRYHMÄ, Ahmad Hosseini WE SEE YOU, Pia Lind-

fors PAKOLAISNEUVONTA sekä moni afganistanilaisen nuoren ääntä puheen, laulun ja 

runon muodossa. Lisäksi kuulimme presidentti Tarja Halosen lähettämän tukikirjeen, jota 

luki Tapahtuman juontaja afganistanilaisaktivisti Zahra Karimy. 

 

”Ehdottomasti onnistunein afganistani-

laisten tilanteen puolesta järjestetty 

mielenosoitus.” 

 

Viime aikoina on paljon tullut negatiivi-

sia huutoja erilaisissa medioissa ja siksi 

mielenosoitukset maahanmuuttopolitiik-

kaan liittyen ovat olleet vähäisessä te-

hossa, vaikka painoarvo on suuri, 

mutta tulos on siihen nähden tosi pieni. 

Paikalle on saapunut edellisiin mielen-

osoituksiin muutama kymmentä vain ja 

siksi ne mielenosoitukset on huomatta-

vasti vähentyneet. 
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Nyt olemme saaneet sellaisen vaihteen päälle, että varmasti olemme myös jatkossa ylivoi-

maisesti taistelemassa yhdessä samalla rintamalla kaikkien kanssa, jotka ovat menettä-

neet tai menettämässä mahdollisuutensa elää ihmisenä, jolla on oikeus turvaan, toimeen-

tuloon, rauhaan, onnellisuuteen ja tulevaisuuden rakentamiseen.  

 

Me emme hyväksy missään nimessä ihmisten lähettämistä kuolemaan, siksi perustimme 

tämän työryhmän. 

 

”Vaadimme pikaisia vastauksia päättäjiltä, jotta voimme arvioida päättäjiemme kykyä joh-

taa maahanmuuttopolitiikkaa oikeudenmukaisempaan suuntaan.” 

 

Mielestäni maahanmuuttopolitiikkaa on aikaisempi hallitus vienyt umpikujaan, josta paluu 

vaatii suurta yhteistyötä ja intoa muuttaa Suomessa tällä hetkellä vallitsevan epäoikeuden-

mukaisen maahanmuuttopolitiikkakäytännön suuntaa ja noudattaa allekirjoitettuja ihmisoi-

keus- sekä lapsi- ja perheoikeuslakeja. Vaatimuksiamme on vain neljä ja niistä jokainen on 

toteutettavissa. 

 

Vaatimukset: 

- Afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden tilanteen uudelleen arviointia ja 

päätöksentekoperusteiden korjaamista. 

- Pakkopalautusten välitöntä pysäyttämistä. 

- Vallitsevan lain mahdollistamaa muukalaispassin myöntämistä afganistanilaisille 

turvapaikanhakijoille heidän hakiessaan muita oleskelulupia (työntekijän ja opiskelijan 

oleskelulupa, oleskelulupa Suomessa suoritetun tutkinnon tai perhesiteen perusteella). 

- Väliaikaisen oleskeluluvan palauttamista ulkomaalaislakiin. 

 

Mohamed Yousif Mohamed Ibrahim 
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SAK - ALUEELLA TAPAHTUU   
 

 

 

 

SAK:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetoi-

mikunnat kokoontuivat kesäkokoukseen Laitilaan 

lauantaina 17.8.2019. Kesäkokouksessa kuulimme 

AVI:n työsuojelun vastuualueen lakimiehen Anna 

Pärtyn esityksen työsuojelun valvonnasta. Oli mie-

lenkiintoista perehtyä aiheeseen asiantuntevan 

esittelijän johdolla.  

 

Kuvat: vieressä Anna Pärty, alla ryhmäkuva osallistu-

jista ©Outi Rannikko 
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SAK:n Lounais-Suomen aluetoimikun-

tien sekä paikallisjärjestön hallitusten 

jäsenille järjestettiin aktiiviristeily 

18.10.-19.10.2019 Viking Gracella. 

Risteilyllä SAK:n lakimies Paula Ilves-

kivi (kuvassa) kertoi työmarkkinatilan-

teesta ja hallituksen ohjelmatyöstä ja 

tulevista lakimuutoksista.  

 

SAK Turun seudun paikallisjärjestön 

puheenjohtaja Iris Pitkäaho taas joh-

datti keskustelua ja ryhmätöitä ai-

heesta ”Miten saada puhtia järjestötyö-

hön? Miten motivoida itseäni ja 

muita?”. Päivän keskustelut olivat antoisia 

ja risteilyllä oli mahtava verkostoitua alu-

een aktiivien kanssa.  

                                     Kuva © Outi Rannikko
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TERVETULOA 

SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestön 

EDUSTAJISTON  

SYYSKOKOUKSEEN 
 

 

Maanantaina 25.11.2019 klo 17.30 

Panimoravintola Koulu, 

Eerikinkatu 18, 20100 Turku 

 

 

Kokouksessa on esillä  

sääntömääräiset syyskokousasiat, käsitellään  

mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 

 

 

Ennen kokousta on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. 

 

Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen tai esteestä ilmoittaminen olisi  

suotavaa viimeistään 20.11.2019 spostilla iris.pitkaaho@gmail.com 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

Terveisin TSP:n hallitus 

mailto:iris.pitkaaho@gmail.com

