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Sananen tulevaisuudesta 

 

Osallistuin lokakuun ensimmäisenä lauan-

taina SAK:n järjestämään Tulevaisuus Tä-

nään-seminaariin. Kaikkien ay-tuttavien ja 

ystävien lisäksi päivällä oli tarjota hyvin 

suunniteltu ja ajatuksia herättelevä ohjelma.  

 

Päivän alussa Iso-Britanniasta saapunut 

Owen Jones kertoi meille siitä, kuinka heillä 

oikeistolainen politiikka on johtanut hyvin-

vointi yhteiskunnan rapautumiseen. 

  

Vahvan yksilöllisen ajattelutavan ruokkimi-

nen johti siihen, että työntekijät eivät enää 

ajatelleet kuuluvansa työväen luokkaan. 

Alettiin keskittyä ihmisiin itseensä, eikä enää 

ajateltu solidaarisesti. Tätä ajattelutapaa 

vahvistettiin poliittisella päätöksen teolla 

sekä median hyödyntämisellä. 

 

Erityisen suuri tragedia on ollut julkisen ter-

veydenhuollon yksityistäminen ja romuttami-

nen.  

 

Onko tämä se suunta, mihin olemme me-

nossa myös Suomessa? Poliittiset päättäjät 

korostavat yksilön vastuuta ja tekevät sosi-

aaliturvaa ja yhteiskunnan hyvinvointia hei-

kentäviä päätöksiä. Sote-uudistus tästä yh-

tenä esimerkkinä. 

 

Owenin esityksen jälkeisessä paneelikes-

kustelussa keskusteltiinkin aiheesta onko 

Britannian tie, myös Suomen tie. Itse en 

näin halua käyvän. Keväällä julkaistun YK:n 

raportin mukaan Suomi on yhä maailman 

onnellisin maa, pidetään se sellaisena. 

 

Iris Pitkäaho 

puheenjohtaja 

SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry 

Visuaalisen yhteenvedon Owenin esityksestä ja sen jälkeisestä paneelikeskustelusta teki Anne Varjonen.  
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Ääni muutokselle, ääni vapaudelle 
 

Miksi muutos on tarpeen?  

Tällä hallituskaudella päätöksentekijät eivät 

ole ajatelleet tavallisten ihmisten vaan mark-

kinavoimien ja yritysten etuja. Tästä on seu-

rannut hyvin ikäviä asioita: uhkailu, sanelu, 

pakkolait, kiristys, kiky-sopimus, leikkaukset, 

aktiivimallit, lupausten rikkominen ja niin 

edelleen. Nämä kaikki kuvaavat sitä millai-

sessa Suomessa me olemme eläneet tämän 

hallituskauden aikana.  

 

Mikä on vaihtoehto?  

Vaihtoehto on saada elää vapaana tyranni-

maisesta päätöksenteosta. Saada elää rau-

hassa, ilman pelkoa siitä, että kenen ta-

hansa asemaa voidaan heikentää koska 

vain. Saada elää omaa elämäänsä vapaana 

pelosta, miten saa seuraavan kuun vuokran 

maksettua tai ruokaa pöytään. Saada valita 

ammattinsa ilman, että tarvitsee miettiä, 

millä opiskelun kustantaa. Saada tehdä mie-

lekästä työtä, jonka palkka riittää elämiseen. 

Saada elää yhteiskunnassa, missä asiat rat-

kaistaan sopimalla, ei alistuen uhkailun alle. 

 

Miten se muutos sitten saadaan aikaiseksi? 

Muutos voi toteutua, mutta se tarkoittaa sitä, 

että kaikkien meidän tavallisten ihmisten  

 

tulee aktivoitua. Meidän tulee tehdä se muu-

tos, ihan joka ikisen meistä. Koska muutos 

voidaan saada aikaiseksi seuraavissa edus-

kuntavaaleissa 14.4.2019, on meidän vas-

tuullamme antaa äänemme vapaudelle.  

Äänestetään vaaleissa niitä henkilöitä, jotka 

jakavat meidän ajatuksemme vapaudesta ja 

sopimisen tärkeydestä. 

 

Olen osa kansanliikettä, kampanjaa, minkä 

avulla haluamme saada aikaan tämän muu-

toksen meidän yhteiskuntaamme. Kampan-

jaa ovat olleet suunnittelemassa ammattiyh-

distysliikkeen aktiivit. Muutokseen me tarvit-

semme kuitenkin paljon suuremman joukon. 

Siksi on tärkeää, että jokainen meistä vie 

kampanjan viestiä eteenpäin. Tulethan sinä-

kin mukaan! 

 

Ilmoittaudu tukijaksi nettisivuillamme: 

www.vapaidenvaltakunta.fi/tukijaksi 

 

Jokaisen äänellä on merkitys. Anna äänesi 

muutokselle. Anna äänesi vapaudelle. 

 

Iris Pitkäaho, 

Kampanja-aktiivi 

http://www.vapaidenvaltakunta.fi/tukijaksi
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Varsinais-Suomen SAK Nuorten puheenjohtaja  

Mohamed Yousif tervehtii!  

 

Olen turkulainen 22-vuotias nuori. Opiskelen 

lähihoitajaksi ja edelliseltä ammatiltani olen 

lääketeknikko. 

 

Ammattiliittoni on tällä hetkellä PAM. 

PAM:ssa olen toiminut toista vuotta vara-

edustajana nuorisovaliokunnassa ja tällä 

hetkellä toimin SAKKI:n hallituksen varsinai-

sena jäsenenä. Olen myös opiskeluni ai-

kana liittynyt opiskelijajäseneksi JHL:n ja tar-

koitukseni on siirtyä ennen vuoden vaihdetta 

varsinaiseksi jäseneksi JHL:ään. 

  

Toimin aktiivisesti myös alueellisella tasolla 

PAMin aluenuorissa ja tänä syksynä alkoi 

uusi taival SAK Nuorissa.  

Toimin myös muutamassa paikallisessa 

nuorisojärjestössä, joista suurin on tällä het-

kellä Globaalinuoret Ry.  

 

Tavoitteenani on saada Varsinais-Suomen 

nuoria sellaiseen vauhtiin, jolla saamme 

ison siirron tehtyä AY-maailmassa sillä, että 

luomme yhdessä yhteistä tulevaisuutta. 

 

Moni näkee nuorissa tulevaisuuden, mutta 

minä näen nuorissa tämän hetken! Miten 

kauan nuoren kuuluisi elää siinä toivossa, 

että saapuu se tulevaisuus, jota näemme 

hänessä? Eikö parempi olisi aloittaa tästä 

hetkestä ja rakentaa tästä hetkestä lähtien 

sitä tulevaisuutta? 

 

Olen helposti lähestyttävä, tykkään yhteis-

työstä ja yhteisistä saavutuksista, joten jae-

taan keskenämme yhteistä osaamista ja tai-

tojamme ja tehdään hyvää jälkeä etujemme  

puolesta! Minuun saa ottaa aina yhteyttä ja 

kysellä mistä vaan, vastaan mihin osaan ja 

tutkitaan yhdessä vastausta kysymyksiin, 

joihin en tiedä vastausta.  

 

Voit laittaa minulle sähköpostia osoitteeseen 

muhisqq@gmail.com tai ottaa yhteyttä pu-

helimitse numeroon 0443475757. 

 

27.10.2018 oli SAK Nuorten tapahtuma Es-

cape Room:n ja illallisen merkeissä. Tapah-

tuma keräsi iso joukko aktiivisia nuoria eri 

ammattiliitoilta ja oli kaiken kaikkiaan onnis-

tunut tapahtuma.  

 

Toivon vielä enemmän uusia kasvoja tule-

vaan tapahtumaan eli pikkujouluihin 

24.11.2018 klo 16.00 alkaen Teollisuusliiton 

ammattiosasto 001:n vapaa-ajanviettopai-

kassa Ykköspirtissä. Tästä tapahtumasta 

mainos viereisellä sivulla. 

 

Muistathan myös seurata facesta sivuamme 

SAK Nuoret: Varsinais-Suomi, niin pysyt 

aina kuulolla ajankohtaisista uutisista ja ta-

pahtumistamme! 

 

Lämpimän syksyisiä päiviä toivottaa,  

Mohamed Yousif 

 

Kuvaaja Marianne Rovio

  

mailto:muhisqq@gmail.com
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ILMOITTAUTUMISET 21.11.2018 asti nettiosoitteesta: 
https://www.lyyti.in/SAK_Nuorten_pikkujoulut_3757 

  

https://www.lyyti.in/SAK_Nuorten_pikkujoulut_3757?fbclid=IwAR0A8NevTqcM4ARXsZS8FCkITKkLwxLm-hKvKWK1myBlACrziKFBdYwbRmk
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Sote-uudistus vai soma-himmeli? 
 

Vaalikauden käännyttyä jo aivan loppusuo-

ralle on käynyt täysin selväksi, että sosiaali- 

ja terveydenhuollon uudistus sekä maakun-

tahallinnon luominen synnyttäisivät hirvittä-

vän hallintohimmelin, joka siirtäisi veronmak-

sajien rahat suuryrityksille ja veroparatiiseihin 

sekä ajaisi palvelut sekä päätöksenteon nii-

den sisällöstä ja toteuttamistavasta entistä 

kauemmas niiden tarvitsijoista ja maksajista. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen 

siirtyminen kunnilta valtiolle horjuttaa kun-

nalllista itsehallintoa. Siirtyvien ja jäävien vel-

voitteiden suhde ja vaikutus valtionosuuksiin 

on epäsuhtainen. 

 
Kuntien vastuulle jäisi palveluita, joiden yh-

teys maakunnan järjestettäviksi tuleviin pal-

veluihin jäisi hyvin ohueksi. Kunta tekee pal-

velujen tuottajasta omat ratkaisunsa, maa-

kunta omansa, eikä mikään takaa, että näillä 

toimijoilla olisi minkäänlaista yhteistyötä.  

 
Tunnistetaanko kunnassa ennaltaehkäise-

vien palveluiden tarve, onnistuuko ohjaus 

maakunnan tuottamiin korjaaviin palveluihin? 

Entä maakunnan järjestämät sosiaalipalve-

lut, pystytäänkö yhteistyö niiden sekä var-

haiskasvatuksen ja koulujen välillä takaa-

maan? 

 
Suomessa nyt valmisteltavan kaltaista järjes-

telmää ei ole missään muualla maailmassa 

käytössä sellaisessa mittakaavassa, jossa 

sitä Suomeen suunnitellaan.  

 
Missään valtio ei ohjaa palveluiden järjestä-

mistä ja tuottamista niin vahvasti ja lähihisto-

rian esimerkit löytyvätkin Neuvostoliitosta. 

Niistä meillä suomalaisilla pitäisi olla jo aivan 

riittävän selkeä käsitys.  

 
Pohjoismaissa järjestelmät perustuvat laa-

jaan kunnalliseen itsehallintoon eikä palvelui-

den järjestämistapaa ole ylhäältä määritelty. 

Järjestäjä-tuottaja, siis tilaaja-tuottaja -malli 

on kaiku menneisyydestä ja siitäkin koke-

muksia on jo niin paljon, että luulisi, ettei sen 

tuominen lainsäädännöllä maanlaajuiseksi 

toimintatavaksi olisi kovin järkevää.  

 
Kunnissa tehdään perustasolla paljon teho-

kasta, hyvää työtä. Tehottomuus, jonka pe-

rusteella julkista sektoria alasajetaan, johtuu 

paisuneesta hallinnosta, virkamiehistä ja joh-

tajista, joilla läheskään kaikilla ei ole riittävää 

ammattitaitoa työhönsä. 

 
Korjataanko tilanne luomalla uusi hallinnon 

porras, maakuntahallinto, johon tarvitaan 

aina vain lisää johtajia, poliitikkoja ja valmis-

telijoita ja vielä tilaaja-tuottaja -mallin takia 

käsittämätön määrä hankinnoista vastaavaa 

henkilöstöä?  

 
Hallituksen kaavailema malli on teettänyt hir-

vittävän määrän työtä ja 3400 sivua lakeja, 

jotka eivät vielä läheskään ratkaise kaikkia 

avoimia asioita, kuten muun palvelutuotan-

non kannalta elintärkeiden tukipalveluiden, 

siivous-, ruoka- ja kiinteistöhuollon sekä hal-

lintoa tukevien ict-, arkistointi- ja henkilöstö-

hallintopalveluiden kohtaloa.  

 
Hävittämättä sitä olemassa olevaa toimivaa 

ja hyvää palvelutuotantoa, mitä Suomen kun-

nat ovat tehneet, voitaisiin uudistus toteuttaa 

kuntalain pohjalta, jolloin suuremmat yksiköt 

olisivat niin kutsuttuja aluekuntia. 

  
Kunnat ja aluekunnat päättäisivät palvelui-

den järjestämistavasta ja rahoituksensa ne 

saisivat suoraan verotuloista ilman valtion se-

kaantumista. Mallia voisi ottaa vaikka Ruot-

sista. Palvelut ja päätöksenteko säilyisivät lä-

hellä tavallista kuntalaista, eikä rahaa tuhlat-

taisi hallintohimmelin pyörittämiseen.  

 
Toivon todella, että nykyhallitus ei ajamas-

saan muodossa saa uudistusta tällä vaali-

kaudella läpi. 

 
Vesa Hakamäki 

lähihoitaja ja luottamusmies
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Historian havinaa Turusta 
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Arvoisat työväen järjestöjen jäsenet   
 
Olemme lähestymässä teitä tärkeällä kulttuurihistorialli-

sessa merkityksessä. Kun yli sata vuotta sitten Suomen 

työväki järjestäytyi, oli järjestöissä näytelmäkerhoja, ru-

nonlausuntaa, urheilua ja tietysti myös musiikkia. Työ-

väen omat kuorot, kisälliryhmät ja mölyköörit sekä torvi-

soittokunnat viihdyttivät työväentalojen väkeä niin ar-

jessa kuin juhlassakin. 

 

Erityisen paljon omia lauluja tehtiin vuoden 1918 kansalaissodan jälkeen vanki-

leireillä, sekä Amerikkaan ja Venäjälle paenneiden toverien keskuudessa. 

Näitä lauluja ja niiden tekstejä on paljon jo vuosisadan aikana kadonnutkin, 

mutta erityisesti 1970-luvun poliittinen laululiike pelasti merkittävän määrän 

niitä kuultavaksemme. Love Records levy-yhtiö mahdollisti uudemmankin työ-

väenkulttuurin taltioinnin.  

 

Valitettavasti Yleisradion tai kaupallisten radioasemien soittolistoille ei näinä 

päivinä kuitenkaan työväenkulttuuria juuri valita. Turussa toimii kuitenkin pai-

kallisten työväenjärjestöjen hallinnoima oma radio Robin Hood. Kansan Ra-

dioliiton Turun aluejärjestön toimesta vapaaehtoisena järjestötyönä toimitetaan 

meillä joka viikko kuultavaksi ohjelma nimellä Työväen korkea veisu. Siinä 

myös työväenlaulut soivat.  

 

Tätäkään työväenkulttuurin erikoisohjelmaa ei kuitenkaan saada kansalaisten 

kuultavaksi ilman kustannuksia. Radio-ohjelman lähettäminen Digitan mastosta, 

kun maksaa. 

 

Uskomme, että työväen järjestön jäsenenä olette kiinnostunut omissa järjestöis-

sänne ostamaan kuuluvuutta omalle kulttuuriperinnöllemme.  

 

Tarjoammekin Teille mahdollisuuden ostaa ohjelma-aikaa Työväen Korkea 

Veisu ohjelmalle. Yhden puolen tunnin (30min) ohjelman hinta on vain 50 €. 

Kuukauden soittopaketti (4 vko) puolestaan maksaa 200 € uusintoineen. Oh-

jelma-aikaa ostaneiden järjestöjen nimet kerrotaan halutessanne juonnon yh-

teydessä ohjelmavirrassa. Olettehan mukana edistämässä työväenkulttuurin 

kuuluvuutta? 

 

Osto toteutuu kätevästi maksamalla haluamanne määrän ohjelmia  

Turun lähiradioyhdistyksen tilille nro FI69 5710 7020 0255 94, selostusosaan 

merkintä: ”Ohjelma-ajan osto työväelle”. 
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TURUN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖN 

SYYSEDUSTAJISTO 
 

 

Torstai 29.11.2018 klo 18:00 

Ravintola Verkahovi, 2. kerroksen kokoustila 

Verkatehtaankatu 4, 20100 Turku 

 

 

Kokouksen alussa kuulemme ajankohtaista Sotesta  

JHL:n aluetoimitsija Maarit Kulmalan esittämänä 

 

Kokouksessa on esillä sääntömääräiset syyskokousasiat sekä 

valitaan ensi kaudelle hallituksen jäsenet sekä puheenjohtaja 

 

 

Tervetuloa mukaan! 
 

Terveisin TSP:n hallitus 

 


