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Uusi Keskusjärjestö-hanke osaltaan vas-
taa myös tähän tarpeeseen. Olisi hienoa, 
että entistä suurempi joukko suomalai-
sia työntekijöitä olisi saman palkansaaja 
keskusjärjestön katon alla. Joukossa on 
voimaa. Uusi Keskusjärjestö-hanke ete-
nee tällä hetkellä työryhmien työstämä-
nä. Ensi keväänä pitäisi olla askelmerkit 
selvänä ja kesällä 2016 onkin jo aika teh-
dä päätös siitä, perustetaanko Uusi Kes-
kusjärjestö. Uuden Keskusjärjestön olisi 
tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 
2017 alusta, eli vielä ensi vuonna SAK:n 
toiminta jatkuu entisellään.

Voimaa ja 
AY-vastavoimaa

Viime keväänä valittu hallitus on laittanut tuulemaan ja saanut 
ay-väen varpailleen. Kansaa on kutsuttu yhteisiin talkoisiin, mutta 
unohdettu että yleensä talkoot ovat vapaaehtoiset kaikille, 
eikä vain parempiosaisille. Näissä tunnelmissa ollaan tämän 
syksyn aikana nähty monenmoista liikehdintää, niin sosiaalisessa 
mediassa, lehtien palstoilla kuin kaupunkien toreilla. On hienoa, 
että monet ovat näiden hallitusten kaavailemien leikkausten 
kautta aktivoituneet ja myös ammattiliittojen jäsenmäärät ovat 
kasvaneet aiempaa nopeammalla tahdilla. Ay-liikettä tarvitaan 
entistä enemmän, kun on tarve kohdata yhteisenä rintamana 
ne, jotka haluavat polkea meidän työehtojamme ja murtaa 
rakentamamme hyvinvointivaltio. 

Ensi keväänä on eduskunnan käsit-
telyyn tulossa monia palkansaajia kos-
kevia leikkauksia. Kannattaa seurata 
uutisointia ja myös SAK:n nettisivuja, 
joilla varmasti otetaan kantaa käsiteltä-
viin asioihin. 

Jännittävää talvea 

toivottaa Iris Pitkäaho
Turun Seudun Paikallisjärjestön  
puheenjohtaja
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Rautatientorille kokoontui läpi tuulen, 
sateen ja salamoiden värikäs, äänekäs ja 
päättäväinen joukko puolustamaan suo-
malaisten palkanansaitsijoiden oikeutta 
vaikuttaa omiin työehtoihinsa. Saman-
laisia suurmielenosoituksia on Helsin-
gissä järjestetty vuosina 1956, 1986 ja 
1991.

Pakkolakien vastainen mielenosoi-
tus syyskuun 18. päivänä 2015 oli media-
tapahtumana aivan omaa luokkaansa. 
Pohdiskelen tässä kirjoituksessa median 
ja mielenosoitusten muuttunutta suh-
detta.

Ylivoimaisesti suurin, näyttävin ja 
jäyhin palkkatyöväen mielenosoitus on 
yleislakkomielenosoitus Senaatintorilla 
12. maaliskuuta 1956. Useilta eri suun-
nilta kaupungin halki marssineet jyr-
myt työläisrivistöt kuvastivat arvokasta 
päättäväisyyttä. SAK:n kaunopuheinen 
puheenjohtaja Eero Antikainen perusteli 
vakuuttavasti työtaistelun tarpeellisuu-
den ja oikeutuksen tuntipalkan 12 mar-
kan korotukseen.

Helsingissä ja muilla paikkakunnilla 
järjestettyjen suurmielenosoitusten uuti-
sointi oli mahdotonta, koska sanomaleh-
tikirjapainot olivat lakossa. Yleisradion 
legendaarinen selostaja ja reportteri Pek-
ka Tiilikainen kommentoi Senaatintorin 
tapahtumia ajantasaisesti vain nauhalle, 
joka hautautui pitkäksi aikaa äänitear-
kistojen uumeniin. Ainoa mielenosoitus-
päivän tapahtumista laajoille kansalais-
piireille kertonut tiedotusväline oli SAK:

n oma Palkkatyöläinen, joka yleislakon 
aikana ilmestyi päivittäin usealla paik-
kakunnalla.

Mielenosoituksen kisastudio
Huomiotalouden aikakaudella 
suurmielenosoitukset ovat 
mediaseksikkäitä, sanoo SAK:n 
erikoistutkija Tapio Bergholm.

VUONNA 1986 KEVYELLÄ 

OTTEELLA
Akava, TVK ja STTK tekivät vuon-
na 1986 työnantajakeskusjärjestö-
jen kanssa ohi SAK:n niin sanotun 
toimihenkilötupon. Risto Kuisman sa-
noin toimihenkilöjärjestöt olivat herne-
keitosta myyneet palkansaajajärjestöjen 
yhteiset tavoitteet. SAK ajoi omia ta-
voitteitaan laajalla yhteislakolla. Kaksi-
päiväisen työtaistelun jälkeen Suomen 
Työnantajain Keskusliitto (STK) tuli riit-
tävästi vastaan ja yhteislakko loppui.

Lyhyen työriidan yhteydessä maa-
liskuussa 1986 Siltasaaren Paasipuis-
tossa järjestetty mielenosoitus oli pieni-
muotoinen ja nopeasti kokoon kyhätty 
mielenilmaus. Lehtien, television ja ra-
dion työmarkkinatoimittajat tekivät uu-
tislähetyksiin tiiviitä reportaaseja ja ly-
hyitä haastatteluja. Lehdet referoivat ja 
kommentoivat lähinnä SAK:n puheen-
johtajaPertti Viinasen puhetta.

Ammattiyhdistysliike oli poikke-
uksellisen pahassa raossa vuonna 1991, 
kun Suomen vienti sakkasi ja kansan-
tuote supistui. STK ja porvarihallitus 
halusivat rintarinnan murtaa työelämän 
pelisäännöt ja heikentää työttömyystur-
vaa. Tällä kertaa palkansaajaliike järjesti 
yhteisen mielenilmauksen hallituksen 
esityksiä vastaan. Puheessaan SAK:n 
puheenjohtaja Lauri Ihalainen puuskahti, 
että ammattiyhdistysliikkeen tavoitteet 
ovat niin maltilliset, että hirvittää.
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Mielenosoittajia oli Senaatintorilla 
lokakuussa 1991 noin 40 000. Väki oli 
tehnyt omia julisteita ja plakaatteja. To-
rilla liikkui myös lohikäärme tunnelmaa 
kohottamassa. Tiedotusvälineet olivat 
paikalla, kun keskusjärjestöjen johto-
miehet vuoronperään todistivat Esko 
Ahon hallituksen ehdotusten kataluutta. 
Ajantasaista raportointia oli kuitenkin 
niukasti.

SUORANA VERKOSSA
Rautatientorin mielenosoitus perjan-
taina 18. syyskuuta 2015 oli nopeasti 
kokoon juostu vastalause hallituksen 
pakkolakiesityksille. Osanottajamäärää 
karsi varmasti paikallisliikenteen täy-
dellinen pysähtyminen koko päiväksi. 
Paikalla oli kuitenkin runsaasti värikäs-
tä väkeä, joilla oli laadukasta rekvisiit-
taa ja tyylikkäitä plakaatteja mukana. 
Parhaiten iskulauseista jäivät mieleen 
Puuliiton Paskat talkoot ja Palomiesliiton 
Aivoinfarktit kielletty sunnuntaisin.

Koskaan aiemmin ei ammattiyh-
distysliikkeen mielenosoitus ole saanut 
yhtä kattavaa ja ajantasaista näkyvyyttä 
etukäteen tai tapahtuman aikana. Pal-

kansaajakeskusjärjestöjen mielenilmaus 
keskellä perjantaipäivää sai tiedotusväli-
neet käymään aamuvarhaisesta ja iltaan 
saakka ylikierroksilla. Mielenosoitus 
näkyi suorana lähetyksenä esimerkiksi 
Ylen TV1:ssä, ISTV:ssä ja Protv:n kautta. 
Useilla nettisivuilla tapahtumaa saattoi 
seurata livestream-lähetyksenä.

Tapahtuman aiheuttama ajantasai-
nen mediamyrsky oli poikkeuksellinen. 
Ylen ajankohtaistoiminnan päällik-
kö Riikka Uosukainen haastatteli kentän 
naiset ja miehet jo ennen kuin he nou-
sivat lavalle puhumaan. Ylen aamu-tv 
oli koonnut toimittajaraadin kommen-
toimaan tapahtumia kuin kisastudiosta. 
ISTV:n kisastudiossa puolestaan olivat 
paikalla hallituspuolueiden ja ammatti-
yhdistysliikkeen edustajat.

Huomiotalouden aikakaudella mie-
lenosoituksiin liittyvä historiallisuus, 
elämyksellisyys ja ainutkertaisuus teke-
vät niistä pika-analyysin perusteella val-
lan mediaseksikkäitä.

 
Tapio Bergholm 
SAK:n erikoistutkija
Juttu julkaistu aiemmin www.aikamerkki.
fi sivustolla

Kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämiseksi keräsi yhteensä 
yli 63 000 allekirjoitusta. Kannatusilmoitukset luovutetaan eduskun-
nan käsiteltäviksi 4.12.2015. Operaatio Vakiduuni jatkaa asian puo-
lesta kamppailua aktiivisesti myös jatkossa.

Ajankohtaista tietoa kampanjan etenemisestä saat nettisivuilta 
www.operaatiovakiduuni.fi sekä facebookista. Nettisivuilla voit myös 
ilmoittautua kampanjan tukijaksi, jos et ole vielä ehtinyt sitä tehdä.

 

Operaatio Vakiduunin kuulumisia:
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Hallituksen kaavailemat leikkaukset 
ovat saaneet kuluvan kesän ja syksyn ai-
kana runsaasti ihmisiä liikkeelle mielen-
osoituksiin ympäri Suomen ja etenkin 
Helsinkiin. 

Myös paikallisjärjestömme oli mu-
kana mielenosoituksissa. 22.8.2015 Hel-

SAK:N TURUN SEUDUN 
PAIKALLISJÄRJESTÖ

MUKANA MIELENOSOITUKSISSA
singissä järjestettyyn mielenosoitukseen 
osallistui linja-autollinen SAK:laisia Tu-
rusta. 18.9.2015 suurmielenosoitukseen 
Turusta lähdettiin runsain joukoin mm. 
SAK:n ja JHL:n järjestämillä linja-auto-
kyydeillä. 

22.8.2015
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18.9.2015 mielenosoitukseen osallistuneita PAM 069 toimistolla Turussa

Rautatientorilla Helsingissä 18.9. oli ruuhkaa. Paikalla n. 30 000 henkeä

Operaatio Vakiduuni oli vahvasti mukana molemmissa mielenosoituksissa Helsingissä

Essi Rajakangas sekä satakuntalainen Petri 
Ahokangas

Iris ja Susanna 8.9.2015 Turussa järjestetyssä 
mielenosoituksessa
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Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry:n
laivaristeilynä järjestetty 

suunnittelupäivä vuodelle 2016 
sekä Nenäpäivään osallistuminen 

(Nenäpäivä 11.11.15)
Kuvat: Pentti Kapanen
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SAK:n TASA-ARVOVIIKONLOPPU 
17. - 18.5.2015 TAMPERE

Seuraavat alustukset käyttivät Neste Oil 
Oyj:n HR manager Arla Kytökivi ja No-
kiaTyres Oyj:n Pääluottamus-mies Petri 
Sorvali, aiheena Tasa-arvosuunnitelma 
käytännössä, työpaikkatason koke-
muksia: 

Tämän jälkeen alustuksen käytti 
Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aal-
to, alueena * Syrjinnän toimintaympä-
ristö, - Metalliliiton tavoiteohjelma, 

- Tasa-arvo kaikessa päätöksenteossa, 
- Tasa-arvon valtavirtaistaminen edun-
valvonnan työtavaksi, - Torjumme syr-
jintää ja häirintää, - Tasa-arvon ja yh-
den-vertaisuuden huomioonottaminen 
luottamushenkilöiden ja liitossa työs-
kentelevien koulutus -, tiedotus – ja jä-
sentoiminnassa, - Seuranta ja toteutus.

Riku Aallon jälkeen alustuksen 
käytti PAU:n Heidi Nieminen aiheena  

Tasa-arvoseminaarin juoksutuksesta ja aika-taulun kulusta piti 
huolen SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm (pikkukuva). Ensimmäisen 
puheenvuoron käytti Bergholm, aiheena Ta-sa-arvolain uudistus: 
* Toimenpiteet Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä (tasa-arvolaki 
§ 6a), - Palkkakartoitus (tasa-arvo-laki § 6a), - palkkakartoituksen 
sisältö, - Palkka-erojen tarkempi selvittäminen, - Asianmukaiset 
korjaavat toimenpiteet, - Syrjinnän kielto (Tasa-arvolaki § 7) 1 / 2 / 3, 
- Syrjintä työelämässä (Tasa-arvolaki § 8).

Tasa- arvo seminaariin osallistuneitaSAK: Erikoistutkija  Tapio Bergholm
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* Tasa-arvotyön tulevaisuuden haasteet, 
PAU lukuina, - Nykytila PAU:n edusta-
milla aloilla, - Työhönotto, - Palkkaus, 
- Työaika, - Kiusaaminen ja häirintä, 
- Yhteistoimintaneuvottelut ja irtisa-
nomiset, - Erityistehtäviin valikoitu-
minen, Työn fyysisyys, - Kiusaaminen 
ja häirintä, - Jäsentutkimus: Miesten 
ja naisten vastaukset lähes identtisiä 
koskien liiton toimintaa niin menneen 
kuin tulevaisuuden osalta.

Näiden asiakokonaisuuksien jälkeen 
pidettiin keskusteleva YLEISKESKUS-
TELU, jonka jälkeen Tapio Bergholm ni-
putti päivän antia, todeten sen yleisellä 
tasolla positiivisessa hengessä käytyä. 

Sunnuntaiaamuna puheenvuorot 
jatkuivat heti aamiaisen jälkeen * Yh-

denvertaisuuslain ja tasa-arvolain ra-
japintoja, alustajana SAK:n Lakimies 
Anu-Tuija Lehto sekä SETA:n pääsih-
teeri Aija Salo.                                

Anu-Tuija Lehto aloitti selvittämäl-
lä Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain 
soveltamisalat.   * Työnantajalla velvol-
lisuus edistää tasa-arvoa ja muuta  yh-
denvertaisuutta, - Yhdenvertaisuuslaki, 
- Tasa-arvolaki, - Yhdenvertaisuus – ja 
tasa-arvo suunnitelmat, - Laatiminen, 
- Tiedottaminen, - Päivittäminen, - Val-
vonta.   * Moniperusteinen syrjintä, - Val-
vonta, - Hyvitys, - Rekrytointia koskeva 
kanne.        

Aija Salo SETA:sta alusti Tasa-arvo 
– ja yhdenvertaisuuslait sekä hlbi,  
- Yhdenvertaisuuslain verkkokuulemi-

Tasa- arvo seminaariin osallistuneita Alustajina Metalliliiton Puh.joht. Riku Kiri 
ja PAU:n Heidi Nieminen

Varsinais-Suomesta osallistuneita henkilöi-
tä: Vasemmalta lukien, Heidi Virtanen, Pia 
Airas ja Pentti Kapanen. Tutustuminen Työväenmuseo Verstaaseen
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set OM, - Hlbi – yhdessä vai erikseen, 
- Muuttuva sanasto, - Seksuaalinen 
suuntautuminen, - Sukupuolidentiteet-
ti, - Sukupuolen ilmaisu, - Fyysiset su-

Kaupan tiskillä ”toppasokeria”  kaksi  lieri-
ötä

Museon päämainostaulu esitteineen

Työväenmuseosta sisältä, vanha kauppa

kupuolta määrittävät ominaisuudet, 
- Transsukupuolisuus, - Muun sukupuo-
lisuus, - Transvestisuus, - Tasa-arvolaki 
§ 6 c / § 7, - Lain tulkintaa, - Toistuva 
avoimuuden pohdinta.  

Toisen päivän päätteeksi – Läh-
tö Työväen museo Werstaaseen Tapio 
Bergholm johdolla. Museossa opastettu 
kierros n. 1 h.

Pentti T K Kapanen                       
varapuheenjohtaja                                     
SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestö  
TSP ry.

      

     

Satakuntalainen koneistaja Petri Ahokangas valittiin 
Vuoden Duunariksi SAK Päivillä Jyväskylässä 3.10.2015. 
Metallin nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Petri Aho-
kangas on ansiokkaasti ollut mukana Metallin Nuorten 
toiminnassa, Metalliliiton yhdistysaktiivina sekä Sata-
kunnan SAK Nuorten toimintaryhmässä. Petri on myös 
alusta asti ollut aktiivisesti mukana Operaatio Vakiduu-
nissa. SAK:n stipendi ei olisi voinut mennä ansioitu-
neemmalle nuorelle vaikuttajalle! Mielenkiinnolla jääm-
me seuraamaan tämän nuoren miehen AY-uran jatkoa.

SAK:n VUODEN DUUNARI 
valittiin 10. kerran!
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Vasemmisto vaatii, että Turun kaupun-
ginvaltuuston käsittelyyn tulevassa vuo-
den 2016 budjetissa on panostettava 
lapsiin ja nuoriin leikkausten sijaan. Va-
semmistoliiton kasvatus- ja opetuslauta-
kunnan ryhmä esitti kaupungin budjettiin 
lisämäärärahaa, jolla saataisiin torjuttua 
esillä olevat, uhkaavat leikkaukset. Kas-
vattamalla budjettia saataisiin ryhmäko-
kojen kasvattaminen sekä 90 henkilön 
työpanoksen leikkaaminen vältettyä. 
Lisäksi koulunkäynnin ohjaajien määrä 
pysyisi nykytasolla ja toisen asteen kou-
lutuksen palvelut voitaisiin turvata.

 
”1990-luvun lapset maksoivat la-

man seuraukset kalliisti, se kannattaa 
muistaa. Nyt tehtävissä päätöksissä ei 
pidä tuijottaa pelkästään euromääräisiä 

säästöjä, vaan on tarkasteltava leikka-
usten seurauksia myös pidemmän ajan 
kuluessa. Hyvinvointi-Suomi perustuu 
laadukkaaseen koulutukseen ja korke-
aan osaamiseen, eikä tilannetta paran-
neta lyhytnäköisillä päätöksillä,” toteaa 
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja 
Anna Mäkipää. Massiivisten säästöjen 
sijaan nyt tulisikin panostaa koulutuk-
seen ja sen kautta yhteiseen tulevaisuu-
teen. ”Osaava ja hyvinvoiva kansakunta 
onnistuu kyllä maansa talouden pelasta-
misessa, mutta tekemällä kohtalokkaita 
leikkauksia lakkaamme olemasta sellai-
nen,” lopettaa Mäkipää.

 
Lisätiedot
Anna Mäkipää, p. 050 307 4423

Turun Vasemmisto: 

Koulutusleikkauksilla 
viedään pohja hyvinvoinnilta

Maamme hallituksen kasvatukseen ja koulutukseen 
kohdistamat leikkaukset vaikuttavat dramaattisesti 
kuntiin. Subjektiivista päivähoito-oikeutta aiotaan rajata ja 
päivähoitomaksuja korottaa. Sekä varhaiskasvatuksessa 
että perusopetuksessa ryhmäkokoja aiotaan kasvattaa 
merkittävästi.  Tämä lisää rauhattomuutta, vähentää 
lasten saamaa tukea ja kasvattaa henkilöstön jo valmiiksi 
suurta kuormitusta. Lisäksi leikkaukset lisäävät työttömyyttä, 
sillä ne kohdistuvat erityisesti henkilöstöön palkkakulujen 
muodostaessa merkittävän osan koulutuksen ja kasvatuksen 
kustannuksista.
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SAK – päivät Jyväskylässä 3.- 4.10.2015

Kuvat: Pentti Kapanen
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TSL TURKU
Itäinen Rantakatu 64

20810 TURKU 
0400 569 363

tsl.turku@tslturku.fi

INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA TUTUKSI 16h 
25.11 – 16.12.2015 ke klo 13 – 16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 16.11.2015
Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt
Tutustumme mielenkiintoisiin Internet sivuihin.Harjoittelemme konsertti- ja teatterilippujen tilaa-
mista. Tutuksi tulevat myös lomamatkojen hakeminen ja varaaminen. Vierailemme internet-
huutokaupoissa ja toreilla. Kurssilla tutustutaan muun muassa ilmaiseen nettipuhelinpalvelu 
Skypeen, Facebookiin sekä muihin sosiaalisen median ulottuvuuksiin, kuten Pinterestiin ja 
blogiin. Blogi on verkkosivu, johon käyttäjä voi kirjoittaa omia kiinnostavia asioita. Blogissa voi-
daan julkaista sisältöä tekstin lisäksi myös videoiden, kuvien muodossa. Kaikki nämä sosiaali-
sen median palvelut ovat ilmaisia.  Ilmoittaudu rohkeasti kurssille mukaan ja tule katsomaan 
millaista se sosiaalinen media käytännössä on. Aikaisempaa kokemusta internetin tai sosiaali-
sen median käytöstä ei tarvita. Kurssimaksu 56,-

SYNKRONOI LAITTEESI JA TALLENNA PILVEEN 8 h
25.11 – 2.12.2015 ke klo 17 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 16.11.2015
Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt
Harjoittelemme kurssilla ilmaisen Windows OneDriven ja Google Docsin käyttöä. Synkronoi 
laitteesi pilven välityksellä. Kirjoita tekstiä, taulukoita ja esityksiä pilvessä. Tallenna ne pilveen 
ja jaa omaa materiaaliasi tarvittaessa ystäviesi kesken. Kirjaa sähköiseen kalenteriisi menosi ja 
tarkastele niitä tietokoneelta tai muulla päätelaitteella. Lataa kuvia tietokoneelta pilveen ja 
päinvastoin pilvestä tietokoneelle. Kurssilla tutustumme myös Android tablettiin ja sen perus-
toimintoihin sekä miten sitä voi käyttää yhdessä Google Driven kanssa. Tietokoneen alkeistai-
dot kurssilla edellytetään. Kurssimaksu 43,-

ÄLYPUHELIMIEN IHMEELLINEN MAAILMA – JATKO (Android) 12h
21.–22.11.2015 la - su klo 10 – 13.15
Ilmoittautumiset viimeistään 10.11.2015
Opettaja: Paavo Rapo
Älypuhelimien maailman jatkokurssilla sukelletaan syvemmälle sovellusten maailmaan. 
Kurssilla tutustutaan laajemmin sovelluskauppoihin ja sovellusten tarjoamiin lukemattomiin 
mahdollisuuksiin, sekä tiedostojen siirtämiseen puhelimesta tietokoneelle ja tietokoneelta 
puhelimeen. Lisäksi käymme läpi sähköpostisovelluksen käyttöä, oheislaitteiden yhdistämistä 
puhelimeen sekä muita tapoja kommunikoida älypuhelimella. Kurssin tavoitteena on antaa 
oppilaille työkalut oman älylaitteen yhä laaja-alaisempaan ja palkitsevampaan käyttöön. 
Kurssimaksu 49,-

JOULUKORTTIKURSSI 6h
14.11.2015 la klo 10–15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 29.10.2015 
Opettaja: artesaani Tiina Hänninen
Askarrellaan joulukortteja eri paperiaskartelutekniikoin. Opetellaan käyttämään erilaisia 
kohokuviointi- ja kuvioleikkureita ja harjoitellaan leimaamista. Tehdään kortteja ääriviivatarro-
ja ja 3D-kuvia hyödyntämällä. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Voit myös ottaa mukaan 
omia paperiaskartelu tarvikkeita. Kurssimaksu 37,- (Turun Seudun OP:n asiakasomistajille 32,-)
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SOUTACH-KORU 8h 
24.–25.11.2015 ti – ke klo 17 – 20.15
Ilmoittautumiset 12.11.2015
Opettaja: Marina Raudonen
Kurssilla opetetaan ja tehdään koruja soutach -tekniikalla. Kurssi sopii kaikille, joilla vain neula 
pysyy kädessä tavalla tai toisella. Ota mukaan sakset. Kurssimaksu 40,- +tarvikkeet
  Ilmoittautumiset
Puh. 0400 569363  tsl.turku@tslturku.fi

JOULUISET TÄHDET JA LUMIHIUTALEET HELMIPUNOEN 6h
28.11.2015 la klo 10 –15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 18.11.2015
Opettaja: Muotoilija Manuela Bayer
Punotaan siemen- ja putkihelmistä eri malleilla jouluisia tähtiä ja lumihiutaleita. Mallista riippu-
en tähdet ja lumihiutaleet sopivat esim. pöytäkoristeeksi tuikkukynttilän ympärille, riippumaan 
ikkunaan tai joulukuuseen sekä pahville kiinnitettynä joulukortiksi. Opettajalta voi ostaa mate-
riaaleja. Voit myös ottaa mukaan omia helmiä.  Kurssimaksu 37,- + tarvikemaksu 

Ts uutisoi 22.9.9.2015 kaupunkimme ta-
lousarvion ylittyvän jälleen kuluvana 
vuonna. Suurimpana ylittäjänä, pahim-
pana taloutemme kurjistajana on tietysti 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Vuodesta toiseen kaupunkimme 
talousarviota laadittaessa tapahtuu, 
että sosiaali- ja terveyslautakunnan te-
kemästä talousarvioesityksestä lähtee 
kaupunginhallituksen ja -valtuuston 
käsittylyissä määrä, joka yleensä vastaa 
sitä määrää, joka viimeistään seuraava-
na syksynä joudutaan lisätalousarviolla 
lautakunnalle antamaan.

Samaten vuosittain viimeistään syk-
syn tullen kasataan hyvinvointitoimi-
alan henkilöstölle säästöpaineet: esille 
nostetaan talkoovapaat, sijaisten käytön 
vähentäminen ja toisinaan lomautuksia-
kin vilautellaan. Hankintoja kehotetaan 
karsimaan.

Me työntekijät saamme siis tuntea 
nahoissamme joidenkin virkamiesten ja 
poliitikkojen omia ideologioita pönkit-
tävät talouden tunnusluvut. Helppohan 

vuodesta toiseen ylittyvillä budjeteilla 
on perustella tavalliseille kaupunkilai-
sille vaikkapa nyt valmisteilla olevaa 
kotihoidon joidenkin palvelualueiden 
ulkoistamiskokeilua.

Kun vielä oletetuista säästöistä esi-
tetään laskelmia, joissa yksityisen tuot-
taman palvelun hinnoista jätetään tietoi-
sesti transaktiokustannukset pois, niin 
johan meidät turkulaisen hyvinvoinnin 
tekijät saadaan näyttämään kunnon loi-
silta.

Täällä pohjalla ei ole enää mistä ot-
taa. Talkoot eivät kiinnosta, koska samat 
vaatimukset odottavat kuitenkin vuo-
den päässä eikä kiitokseksi saa edes ve-
sivelliä.

Toivottavasti sote-uudistus jalostuu 
sellaiseen muotoon ja niin kauas tur-
kulaisesta päätöksenteosta, että mekin 
pääsemme tekemään työtämme ilman 
jokasyksyistä loankaatoa.

Vesa Hakamäki
lähihoitaja

Hyvinvoinnin tekijöitä vai loisia
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Joukkokirje

SYYSEDUSTAJISTO

Tervetuloa SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestön syysedustajistoon

tiistaina 24.11.2015 klo 18.00

Kokouspaikka: Huhkon kartano
Huhkontie 16, Raisio

Kokouksen aluksi kahvitarjoilu

Kokouksessa on esillä sääntömääräiset syyskokousasiat

Tervetuloa mukaan!

Terveisin TSP:n hallitus

SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP Ry

Nyt myös Facebookissa käy tykkäämässä sivustamme


