
 
1 

 



 
2 

 

Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP 
 

Maariankatu 6 B 7.krs, 20100 Turku 
 
www.sakturunseudun.paikallisjarjesto.fi 
 

 

 
  puheenjohtaja Iris Pitkäaho 
 
  045 167 8982 
 
  iris.pitkaaho@gmail.com 
 
 

 
 

sihteeri Maarit Hietanen 
 
maarit.hietanen.mh@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

   varapuheenjohtaja Sasu Haapanen 
 
    sasujmhaapanen@gmail.com 
 
 

 
 

taloudenhoitaja Pirjo Hovi-Hairisto 
 
valaistussuunnittelupirjo@gmail.com 
 
 
 
Kannen kuva: Maarit Salonen 

http://www.sakturunseudun.paikallisjarjesto.fi/
mailto:iris.pitkaaho@gmail.com
mailto:valaistussuunnittelupirjo@gmail.com


 
3 

 
VAALIEN KEVÄT! 

 

Tänään saimme kuulla mielenkiintoisia uuti-

sia. Sote-uudistus kaatui ja samalla kaatui 

koko hallitus. Erityiseksi asian tekee tämä 

ajankohta. Koko hallituskausihan tätä on 

enemmän ja vähemmän toivottu ja odotettu, 

mutta se, että hallitus lopettaa reilua kuu-

kautta ennen eduskuntavaaleja on vähin-

täänkin erikoinen ratkaisu.  

 

Toisaalta, tämä antaa hallituksessa olleille 

puolueille mahdollisuuden ajaa ennen vaa-

leja omaa linjaansa, minkä kyseiset puolu-

eet ehkä näkevät ainoana vaihtoehtona kun 

katsoo puolueiden heikkoa menestystä kan-

natusmittareissa. Aika näyttää, auttaako 

edes tämä päätös heitä. 

 

Joka tapauksessa tällä hetkellä työväen-

taustaisilla puolueilla SDP:llä ja Vasemmis-

toliitolla menee galluppien mukana lujaa. Vii-

meisen Ylen kannatusmittauksen (7.3.2019) 

mukaan näiden puolueiden yhteenlaskettu 

kannatus on jo yli 30 %. Toiveissa on, että 

nousukiitoa riittäisi vielä pitkälle vaalien yli-

kin. Oma toiveeni on, että Suomen seuraava 

hallitus rakentuisi näiden puolueiden varaan. 

 

Edellisen hallituksen jälkeen olisikin paljon 

parannettavaa ja korjattavaa. Muun muu-

assa työttömiä kurittava aktiivimalli ja siihen 

liittyvät ongelmat. Onneksi korjauslistalla ei 

kuitenkaan ole perustuslakia rikkova Sote-

uudistus. Puhtaalta pöydältä on helpompi 

lähteä liikkeelle. Sote-uudistuksen tarpeelli-

suus on tunnustettu kaikissa puolueissa, 

mutta riippuu hallitukseen valituista puolu-

eista, millä tavalla se tehdään. Mielestäni 

yksi tärkeimmistä kysymyksistä asiassa on 

se onko keskiössä yritykset vai ihmiset.  

 

Mielenkiintoista on myös se, millaista media-

julkisuutta Vapaiden Valtakunta-kampanja 

on saanut osakseen. Osa valtamedioista on 

kirjoittanut kampanjasta jopa suoranaisia  

 

 

valheita. Onko kyse tarkoituksellisesta valin-

nasta, toimittajien asenteellisuudesta vai 

asioihin perehtymättömyydestä, jätän teidän 

harkittavaksenne.  

 

VV-kampanjalla kuitenkin menee hyvin. Tu-

kijoita on alkuvuoden aikana tullut runsaasti 

ja vauhti vain kiihtyy vaaleja kohden. Tuhat-

päinen joukko kampanjan aktiiveja saa ai-

kaan paljon. Työelämäkysymykset kiinnosta-

vat ihmisiä oikeasti ja tämä näkyy myös 

aiemmin mainituissa kannatuslukemissa.  

 

Tässä keväänä on oikea vaalien kevät, huh-

tikuussa on eduskuntavaalit ja toukokuussa 

eurovaalit. Lisäksi myös PAM:lla ja Raken-

nusliitolla on liittovaalit, näistä molemmista 

löydät lehdestämme jutut. Halusimme esi-

tellä teille myös muutaman hyvän vaihtoeh-

don eduskuntavaaleja varten. Nämä ehdok-

kaat ovat meidän jäsenyhdistystemme jäse-

niä. Muistakaa äänestää! 

 

Aurinkoista vaalikevättä! 

Iris Pitkäaho 

puheenjohtaja 

SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry
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Liittokokousvaalit - Mikä niiden tärkeys on? 
 
 
Tänä keväänä meillä on vaalikevät, tulossa 
on eduskuntavaalit ja eurovaalit. Lisäksi 
meillä pamilaisilla on omat liittokokousvaalit 
hieman ennen eduskuntavaaleja.  
 
Äänestysprosentit eivät ole kovin korkeita 
ammattiliittojen vaaleissa. Viime kerralla PA-
Min äänestysprosentti oli 15,7%. Miksi äänes-
täminen jää kovin alhaiseksi? Miksi jäsenet 
eivät koe vaaleja tärkeäksi? 
Varmasti isoin syy on se, että äänestäminen 
unohdetaan eikä sitä koeta kovin tärkeänä. 
Kahdet valtiolliset vaalit lisäävät myös äänes-
täjien vaaliähkyä. On hankalaa löytää itsel-
leen sopivaa ehdokasta jo eduskuntavaalei-
hin, joten miten jäsen löytää ehdokkaan am-
mattiliittovaaleihin?  
 
Kaikilla työpaikoilla ei ole omaa ehdokasta, 
joten äänestäjän täytyy etsiä ehdokas itse. 
Meillä ay-aktiiveilla on suuri rooli saada ää-
nestyprosenttia isommaksi ja saada työkave-
rit äänestämään  vaaleissa ja perustella miksi 
äänestäminen on tärkeää. Kyselkää ja muis-
tuttakaa työpaikoilla äänestämisestä. Äänes-
tys on tehty kuitenkin helpoksi. Se onnistuu 
kätevästi sähköisesti, tarvitaan vain verkko-
pankkitunnukset.  
 

Tänä vuonna meillä valitaan ammattiliit-
toomme uusi puheenjohtaja. Lisäksi valit-
semme PAMin uuden hallituksen ja valtuus-
ton seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Lyömme 
lukkoon PAMin tavoiteohjelman, jota ammatti-
osastot ja ehdokkaat ovat jo voineet kom-
mentoida.  
 
Miksi siis kannattaa äänestää?  
Äänestämällä sinäkin pystyt vaikuttamaan. 
Valitsemalla ehdokkaan, joka on sinun arvo-
jesi mukainen ja ajaa sinulle tärkeitä asioita. 
Näin mahdollistat samat arvot ajavan ehdok-
kaan läpi pääsemisen liittokokousvaaleissa. 
Liittokokoukseen valitaan 373 eri pamilaisilla 
aloilla työskentelevää henkilöä. 
Liittokokouksessa työskennellään aktiivisesti 
työvaliokunnissa ja kommentoidaan ja muo-
kataan tavoiteohjelmaa.  
 
PAM:in liittokokousvaalien äänestysaika on 
25.3.-8.4. ja äänestää voi sähköisesti. Älä siis 
jätä tärkeää ääntäsi käyttämättä!  
 
Anni Hasunen 
PAM hotelli- ja ravintola-alan Turun osasto 
702 ry 
liittokokousvaaliehdokas
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Kova juttu
 
Länsi-Suomen rakennusliitto oli Kova Juttu- 
kiertueellaan Turun Varissuolla 2.3..  
Rakennusliiton vaalit ovat valtakunnallisesti 
nyt käynnissä ja teltalla oli innokkaita sekä 
asialleen omistautuneita aktiiveja keskustele-
massa ihmisten kanssa ajankohtaisista asi-
oista.  
 
Teltan seinustalla oli hyvin silmiin osuva slo-
gan “Kova juttu”, jonka perässä faktaa mm. 
lomien kertymisestä, sairaslomasta, eläk-
keestä, työttömyydestä sekä siitä, että liitot 
pitävät huolta jäsentensä eduista eivätkä hy-
väksy sopimuskulttuurin alasajoa.  
 
Nykyinen hallitus on systemaattisesti romutta-
nut työehtojamme, luonut aktiivimallin sekä 
yksipuolisesti sanellut uusia ehtoja ilman, että 
on kuunnellut meitä Suomen kansalaisia - 
meitä duunareita. Nyt me voimme muuttaa 
yhteiskunnan suunnan.  

 
Mikään ei ole tärkeämpää, kuin äänestää 
muutoksen puolesta. Siksi näin vaalikevään 
aikana kannattaa käyttää ääntäsi ja antaa 
muutoksille mahdollisuus. 
 
Rakennusliiton vaaleissa voit äänestää  
sähköisesti aina 10.3. asti osoitteessa 
https://liittokokous.rakennusliitto.net/ . 
 
Ehdolla on yhteensä 47 aktiivijäsentä, jotka 
haluavat omalla panoksellaan korjata vahin-
koja sekä olla edustajasi liittokokouksessa.  
 
Liittovaaleissa äänestämällä vaikutat suoraan 
oman ammattikuntasi asioihin ja Rakennuslii-
ton toimintaan. Äänelläsi on merkitystä niin 
Rakennusliiton- kuten myös eduskuntavaa-
leissakin. Vain äänestämällä voit vaikuttaa!!  
 
Päivi Rantanen, SAK Varsinais-Suomen alue-
toimikunnan puheenjohtaja 
 

 
Kuvassa oikealta: Rakennusliiton aluejärjestön puheenjohtaja Markku Rintala, Ossi Riski, Jari Malmi, Päivi 

Rantanen, Aulis Hirvonen, osaston 15 puheenjohtaja Jouko Lehtonen ja osasto 15 taloudenhoitaja Ismo 

Laaksonen. Piilossa Ismon takana Rauno Mäkinen. 

https://liittokokous.rakennusliitto.net/?fbclid=IwAR3h53gK5ijr7Jc7qjvns0VlASYQQ-A4D6XDxUL5HAqL0ltXPglqCEq2RSQ
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EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT 
 

Joskus sen oman ehdokkaan valitseminen suuresta ehdokasjoukosta on vaikeaa.  

Siksi haluammekin esitellä teille muutaman hyvän eduskuntavaaliehdokkaan.  

Nämä ehdokkaat ovat SAK Turun Seudun Paikallisjärjestön jäsenyhdistysten jäseniä ja  

ehdolla SDP:n ja Vasemmistoliiton puolueista. 

 
 
 
 
 
TAIMI RÄSÄNEN 
 

Olen 34-vuotias turkulainen ravintolatyöntekijä ja  
kansalaistoimija. Työskentelen salin vuoropäällikkönä, 
olen varavaltuutettu Turun kaupunginvaltuustossa  
ja joukkoliikennelautakunnan jäsen. Toimin myös  
työttömien ja vähävaraisten puolesta Turun Seudun 
TST ry:n puheenjohtajana.   
 
Haluan tuoda esiin eriarvoistumisen, yksityistämisen  
ja lyhytnäköisen politiikan ongelmia. Uskon työhön ja 
ihmisiin; vaaliteemoina korostuvat työ, perustulo, sote 
ja ympäristö. 

 

 
MATTI FÖHR 

 

Olen 35v lietolainen ja ammatiltani huoltomies. 
Työskentelen kuntasektorilla ja liittoni on JHL. 
Politiikkaan lähdin n. 15 vuotta sitten ja pääasi-
assa olen toiminut Liedon kuntapolitiikassa, 
kunnanvaltuutettuna ja viime vuodet kunnan-
hallituksen jäsenenä. Minua kiinnostaa yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen ja mielipiteenmuok-
kaus.  
 
Suomi tarvitsee rohkeampaa otetta tehdä pää-
töksiä ja esiintyä vahvana kansainvälisessä 
yhteisössä. Nostan vaalikampanjassani kärki-
teemoiksi reilun työelämän ja julkisten palvelui-
den turvaamisen.  
 
Nyt tarvitaan kansanedustajia ja hallitus, jotka 
ymmärtävät neuvottelukeskeisen työmarkkina-
politiikan päälle ja haluavat ylläpitää toimivat 
julkiset palvelut! 
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VIIVU SEILA 

 

Mä olen nähnyt läheltä päihdeongelmia, nuorten 
pahoinvointia, vanhuksia, kehitysvammaisia, 
lapsia ja heidän perheitä. Mä en pysty hyväksy-
mään ja nielemään kaikkea näkemääni. Mun on 
pakko tehdä kaikkeni paremman tulevan eteen. 
En hyväksy sitä, että yhteiskunta ei tue jokaisen 
polkua. Enkä sitä, että nykyinen politiikka unoh-
taa ihmisen talouskasvun eurojen kiilto silmissä. 
En hyväksy sitä, että samalla kun taloudella me-
nee mukamas kivasti, osa nuorista ei uskalla 
haaveilla tulevaisuudesta. 
Lähdin politiikkaan ja eduskuntavaaleihin, että 
siellä on edes joku, joka oikeasti on nähnyt mi-
ten epätoivoisia nuoret ovat tulevaisuuden suh-
teen. 
Mä en voi vaan nähdä paskaa ja olla tekemättä 
mitään. Siks mä lähdin SDP:n eduskuntavaa-
liehdokkaaksi 21-vuotiaana lähihoitajana. 

 
 
 
 

JANNE LAULUMAA 

 
Olen mukana politiikassa, koska haluan omalla 
rohkealla toiminnallani saada ihmiset toimimaan 
yhdessä tärkeiden asioiden eteen. Vain siten 
voimme jättää lapsillemme yhteiskunnan, jossa on 
hyvä elää tulevaisuudessakin.  
 
Olen 42-vuotias raisiolainen Ay-aktiivi, takana on 
18-vuoden ura pääluottamusmiehenä Telestellä. 
Kuulun Teollisuusliiton valtuustoon ja toimin myös 
Raision kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.  
 
Valtaapitävä porvarihallitus on hyökännyt toimikau-
tensa aikana avoimesti sopimusyhteiskuntaa ja 
ammattiyhdistysliikettä vastaan ja EK:n taholta on 
tehty selväksi, että mikäli Suomessa jatkaa porva-
rivetoinen hallitus, niin suomalainen duunari saa vi-
kistä. Pääministeri Sipilä puhuu sadasta ilmaisesta 
kikytunnista.  
 
Arkadianmäelle tarvitaan vahvan duunaritaustan 
omaavia kansanedustajia, jotka ovat valmiita tais-
telemaan reilujen työehtojen puolesta. Reilu Suomi 
syntyy sopimalla, ei kiristämällä! Ihmiset eivät ole 
kauppatavaraa työelämässä eikä vapaalla.  
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Saako merimies olla vielä erimies? 

 
Media on taas nostellut esiin hyvinkin toi-

sistaan eroavia ajatuksia sukupuolineut-

raalista kielestä. Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos (THL) on kylläkin suosittanut 

mies-päätteisten ammattinimikkeiden kor-

vaamista sukupuolineutraaleilla vaihtoeh-

doilla.  

 

Suomen kielessä on edelleen paljon 

mieheen liittyviä sanontoja, joilla on perin-

teisesti viitattu yleensäkin ihmiseen: mies-

muistiin, muina miehinä, yhtenä miehenä, 

olla mennyttä miestä jne. Niin kauan kuin 

tällaista käyttöä on, sanonnat kuvataan 

sellaisina myös virallisissa sanakirjoissa.  

 

Kieli kehittyy jatkuvasti ja sanonnatkin 

saattavat pikkuhiljaa muuttua. Tällä het-

kellä näiden korvaaminen naisiin viittaa-

villa sanoilla tapahtuu kuitenkin vielä pieni 

pilke silmäkulmassa, kuten ”muina nai-

sina” tai ”olla mennyttä naista”. 

 

Kuitenkin aikana, jolloin virallisia nimik-

keitä muutetaan hyvällä vauhdilla neut-

raalimpaan suuntaan, löytyy vielä ainakin 

yksi yleisnimitys, jota ei haluta vaihtaa, 

vaan josta päinvastoin ollaan sukupuo-

leen katsomatta ylpeitä. Kyseessä on 

mies-loppuinen sana, jota ei voi, eikä ole 

tarpeen vaihtaa; Merimies. Se ei ole am-

mattinimike, vaan erilaisten merenkulun 

ammattien yleisnimitys. 

 

Mieleeni ei tule mitään muuta vastaavaa, 

pientä ammattiryhmää, jonka ympärille 

olisi muodostunut niin iso kulttuuri. Meri-

mieheen pohjautuu myös moni käsite: on 

Merimieskirkko, merimieskapakka, meri-

mieslaulut, merimiespuku, merimiespaini, 

merimieslääkäri, merimiespihvi, meri-

miessäkki, merimiespassi ja lista senkun 

jatkuisi. 

 

Suomen Merimiesliitto muutti nimensä 

Suomen Merimies-Unioniksi vuonna 

1935 ja on toiminut samalla perinteisellä 

nimellä siitä asti. Merimies-Unionilla 

oli jäseninä naisia myös silloin ja sen jä-

senistä nykyään jo peräti 42 % on 

naisia. Kuitenkaan en ole koskaan vielä 

kuullut, että kukaan jäsenistön nainen 

olisi pahastunut nimestä. Päinvastoin, 

suuri, perinteinen nimi liitolla tuntuu tuo-

van jäsenistölle vahvuutta ja turvaa. 

 

Ystäväni on partiossa, joka on hyvinkin 

kantaaottamaton ja sukupuolineutraali 

järjestö. Hän ei silti koe solmivansa huivi-

aan mitenkään seksistisesti, vaikka 

hän joka kerta tekee merimiessolmun. 

 

On muistettava, että on myös nais-päät-

teisiä sanoja, joita ei ole kenellekään tul-

lut mieleen muuttaa. Esimerkiksi ”naisten-

tanssit”. Ei ole miestentansseja, mutta en 
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ole vielä kuullut kenenkään niitä vaativan-

kaan. Mummolakin on vahvasti naisiin liit-

tyvä positiivinen sana, eikä vastaavaa ole 

miehiä tai siis pappoja koskien ainakaan 

perinteisesti käytetty. 

 

Meillä on värikäs ja monipuolinen kieli. 

Sitä voi väännellä ja käännellä ja elävöit-

tää erilaisilla ilmaisuilla. Asetus suosituk-

sesta mies-päätteisten ammattinimikkei-

den korvaamisesta sukupuolineutraaleilla 

vaihtoehdoilla on annettu Euroopan Neu-

vostosta jo vuonna 2007. Uudesta tren-

distä ei siis ole kysymys.  

 

Kuten sanottu, kyseessä on todellakin 

vain suositus. Ei siis ole vielä tarvetta läh-

teä merta edemmäs kalaan. Onneksi 

elämme aikaa, jolloin perinteitä ja juuria 

tutkitaan yhä enenemässä määrin ja 

niistä ollaan ylpeitä ja niitä kunnioitetaan.  

 

Merimieskin saa edelleen olla erimies, 

edustakoon hän mitä tahansa sukupuolta. 

 

Susanna Mäntysaari 

Merimies 

 

 

 

 

.  
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TERVETULOA 

SAK:n Turun Seudun Paikallisjärjestön 

EDUSTAJISTON  

KEVÄTKOKOUKSEEN 
 

 

Tiistai 25.3.2019 klo 17.00 

Panimoravintola Koulu, 

Eerikinkatu 18, 20100 Turku 

 

 

Kokouksessa on esillä  

sääntömääräiset kevätkokousasiat, käsitellään  

mm. toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2018 

 

 

Ennen kokousta on tarjolla  

salaattia ja suolaista piirakkaa sekä kahvit. 

 

Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen tai esteestä ilmoittaminen olisi  

suotavaa viimeistään 20.3.2019 spostilla iris.pitkaaho@gmail.com 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

Terveisin TSP:n hallitus 

mailto:iris.pitkaaho@gmail.com

