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Puheenjohtajan terveiset 
 
Kesälomat on vietetty ja töihin on palattu. Loma-aikana on mahdollista  
levätä ja ladata akkuja tulevaa syksyä ja talvea varten. Toivottavasti  
olette saaneet viettäneet rentouttavan ja hyvän loman. Oma lomani  
sujui laiskotellen ja villasukkia jalassa pitäen. Vielä on viikon loma  
edessä syyskuussa jolloin pääsen Lappiin eli en hylkää villasukkia. 
 
Nyt syksyllä on käynnissä monenlaisia asioita. Kaupunki käynnisti  
keväällä yhteistoimintaneuvottelut ja kesäkuussa kaupunginjohtaja  
antoi kutsun pääsopijajärjestöille henkilöstön asemaan vaikuttavaan  
yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta. 
 
Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 7.8.2014 henkilöstökulujen vähentämiseksi 8,4 miljoonalla 
eurolla 2015 loppuun mennessä joka vastaa 175 henkilötyövuotta. Neuvottelut käydään pääsopi-
jajärjestöjen kanssa. NeTkua kannattaa seurata neuvotteluiden tiimoilta. 
 
Syksyllä on taas Kunta10-tutkimuksen aika yhdentoista kunnan työntekijöille. Seurantatutkimuk-
sessa seurataan työntekijöiden hyvinvoinnin ja työelämän kehittymistä. Kunta10-tutkimus on Työ-
terveyslaitoksen johtama tutkimus ja työnantaja ei saa tietoonsa yksittäisten vastaajien tietoja. 
Kyselyyn kannattaa vasta sillä se lisää tutkimuksen luotettavuutta ja antaa työantajalle mahdolli-
suuden kehittää työolojamme. 
 

Terveisin pj. Maarit 
 
 

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat syyskuussa 
 
Muutokset eivät koske vuorottelukorvauksen määrää vaan ne  
tiukentavat vuorotteluvapaalle pääsyn edellytyksiä ja sijaiselle  
asetettuja vaatimuksia. 
 
Jatkossa vapaalle pääsee, jos henkilö on ollut vähintään 16  
vuotta työssä. Työssäoloaikaan voidaan laskea työskentely  
toisessa EU:n jäsenvaltiossa, ETA-maassa sekä Sveitsissä. 
 
Vuorottelijalle tulee yläikäraja. Käytännössä 60 vuotta täyttäneet eivät voi jäädä vuorotteluvapaal-
le. Jaksotetussa vapaassa yläikärajaa sovelletaan ensimmäisen jakson alkaessa. Myöhemmät 
jaksot voivat alkaa sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 60 vuotta. 
 
Sijaiseksi pitää palkata työtön työnhakija. Sijaisen on oltava ollut työttömänä vähintään 90 päivää 
vapaata edeltävän 14 kuukauden aikana. Tätä ei kuitenkaan edellytetä, jos sijainen on alle 25-
vuotias tai yli 55-vuotias tai jos hän on alle 30-vuotias ja suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon 
vuoden sisällä vapaan alkamisesta. Tällöin riittää edelleen yhden päivän työttömyys. 
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Kvartetti kertoo kolmesta oopperalaulajasta, jotka viettävät eläkepäiviään taiteilijoiden vanhainkodissa. Elä-
keläisten päivät kuluvat vitsaillen, vanhoja aikoja muistellen ja henkilökunnan kanssa tahtojen taistelua 
käyden. Kolmikon lupsakas rauha särkyy, kun vanhainkotiin saapuu uusi asukas, heidän vanha kollegan-
sa. Nelikkoa pyydetään esiintymään vanhainkodin vuotuisessa Verdin syntymäpäiväjuhlassa vanhalla bra-
vuurinumerollaan.  Mutta miten harjoittelu sujuu kun yksi on päättänyt lopettaa laulamisen, toisella on muis-
tin kanssa ongelmia eikä yhteistä käsitystä menneistä tapahtumista tunnu löytyvän? 

Taatusti ainutkertainen miehitys! Turun Kvartetin tähtimiehityksen muodostavat legendaariset näyttelijät 
Maija-Leena Soinne (Cecily Robson), Leena Takala (Jean Horton), Jarmo Alonen (Reginald Paget) ja Risto 
Salmi (Wilfred Bond). 

Liput 30,-, eläkeläiset/opiskelijat 27,- (norm. 38,-/32,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2 lippua/jäsen) ajalla 
8.-21.9.14 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kvartetti” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vah-
vistuksen kera saat maksuohjeet.  

 

Svengaava joulumusiikkikonsertti! 

Swinging Christmas pe 12.12.2014 klo 19.00 Turun konserttitalossa 

 
Joulumusiikista on moneksi! Kapellimestari Antti Rissanen on  
paketoinut joululahjaksi svengaavaa joulumusiikkia.  
Upeat ison orkesterin versiot tunnetuista kansainvälisistä  
joululauluista tuovat kaikille hyvän joulumielen.  
 
Solistina loistavat maamme eturivin jazz-vokalistit  
Juki Välipakka ja Anni-Maria Rinne. Konsertin johtaa  
ja juontaa pasunisti Antti Rissanen. 
 
Liput 10,- (norm. 20.-/15,-). Sitovat lippuvaraukset  
(max 2 lippua/jäsen) ajalla 15.-28.9.14 ensisijaisesti yhdistyksen  
s-postiin otsikolla ”Joulukonsertti”  (tai Jaana Digert p. 266 2271).  
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.  

 

  

Terveisin tiedotussihteeri Jaana 

 

Huomio! Kvartetin tai joulukonsertin lippuja ei voi lunastaa/maksaa tyky-rannekkeella. 

Kvartetti ti 4.11.14 klo 19.00 

Logomo-teatterissa  

 

Sydämellinen komedia itsepäisistä ihmisistä, jotka 
eivät anna iän määritellä itseään! 

 

 


