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Puheenjohtajan terveiset 
 
Uusi vuosi on alkanut talvisessa säässä. Turussa on saatu nauttia lumesta ja  
pakkasesta sekä auringosta. 
 
Vuosi 2016 näyttää mielenkiintoisalta ja paljon asioita tulee tapahtumaan.  
Tammikuun loppupuolella työmarkkinaosapuolet ovat taas ilmoittaneet  
halukkuutensa yhteiskuntasopimusneuvotteluihin. Ehkä viides kerta toden  
sanoo. Helmikuussahan on hallituksen pakkolakiesitykset menossa eduskunnan käsittelyyn. 
 

Kunta-alan sopimuksen toisen kauden palkankorotukset saatiin sovittua  
kesällä 2015. Sopimuksen mukaan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan  
1.2.2016 alkaen 16€. Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää korotetaan  
1.2.2016 lukien 0,47 prosentilla. Sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti.  
Loppusyksyllä alkavat uuden kauden neuvottelut. 

 
 
Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat 1.1.2016. Työhistoriaa pitää olla takana  
20 vuotta. Kesto on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotte- 
luvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta. Vuorotteluvapaa pitää aloittaa  
viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin vuorottelija täyttää 60  
vuotta. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. Vuorottelukorvaus  
on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit, jos jäisit työttömäksi  
– lapsikorotuksia ei oteta huomioon, kun korvausta lasketaan.  
Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa. 
 

Terveisin Maarit, pj. 
************************************************************************************************************************* 
Päivitä tärkeät taidot… 

HÄTÄENSIAPUKURSSI (ENSIAVUN KERTAUSKURSSI) la 9.4.16 klo 9.00-13.00 

Osaatko Sinä auttaa sairaskohtauksen sattuessa tai onnettomuustilanteessa? 

Tule mukaan Punaisen Ristin ensiapukurssille ja opi ensiavun asiantuntijalta miten toimia onnettomuusti-
lanteissa, tavallisimpien sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan turmissa. 

Hätäensiapukurssi / Ensiavun kertauskurssi (4 t) 

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa. 

Sisältö:  

 auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa 
 hätäensiavun perusteet; tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys,  

vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki), verenvuodon tyrehdyttäminen 
 tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia 
 tapaturmien ehkäisy 
 

Koulutus järjestetään SPR:n omissa koulutustiloissa Turun keskustassa; Yliopistonkatu 24 A, 2. kerros. 
Kurssin hinta 20,- (norm. 46,-/hlö). Kurssi toteutuu, jos mukaan saadaan 10 innokasta oppijaa. 
 
Sitovat ilmoittautumiset kurssille ajalla 22.2.-6.3.16 ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin otsikolla ”En-
siapu” (tai Maarit Salonen p. 262 0615/040 718 6164). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

Tiedote 1 / 2016 

17.2.2016 
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Vauhdikas uudelleentulkinta kaikkien tuntemasta legendasta 

ROBIN HOODIN SYDÄN torstaina 21.4.16 klo 19.00 Logomossa 
 
Brittiläinen versio esittelee Sherwoodin klassikkohahmon uudessa valossa.  
Robin Hood (Markus Järvenpää) on itsekäs, karski ja ahne metsärosvo,  
joka joukkoineen hallitsee Sherwoodin metsiä ja lähiseutuja. Häneen  
törmää metsässä pakkoaviota pakeneva Yorkin herttuan tytär Marion  
(Julia Korander) ja se on rakkautta ensi silmäyksellä, vaikka kumpikaan  
ei sitä myönnä. 
 
Tästä alkaa seikkailu, jossa Robin Hood oppii kuulemaan sydämensä  
ääntä ja tulemaan siksi jaloksi sankariksi, jona hänet tunnemme.  
Seikkailu, jossa hovielämäänsä sopeutunut Marion löytää itsestään  
puolia, joita ei itsekään tiennyt olevan. Luvassa on yllättäviä käänteitä,  
hurjia taisteluja, romantiikka ja hyytäviä hetkiä. Esitys tempaa mukaansa vauhdikkuudellaan, näyttävillä 
miekkailuilla ja huumorilla. Esitys soveltuu yli 7 vuotiaille.   
 
Lippujen hinnat: 20,-/perus, 20,-/eläke, 15,-/opisk. ja koululaiset (norm. 27,-/24,-/17,-). 
Sitovat lippuvaraukset ajalla 1.-13.3.16 ensisijaisesti yhdistyksen sähköpostiin otsikolla ”Robin” (tai Jaana 
Digert p. 266 2271). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Huomio! Lippuja voit varata vain oman perheesi 
jäsenille. 
************************************************************************************************************************* 

 
Luottamusmiesterveiset 
 
Yhdistyksen pääluottamusmies Maarit Salonen tekee poikkeuksellisesti  
nelipäiväistä työviikkoa ajalla 1.3.–22.5.16. Tarkasta luottamusmiesten  
poissaolot ja mahd. sijaistukset yhdistyksen verkkosivuilta. 
 
********************************************************************************* 
 
Ja tässä kaikki tällä kertaa. 
 
Kevättä kohti mennään kovaa vauhtia. Muistahan seurailla kevään jäsentiedotteita,  
tulossa tietoa mm. kesäteattereista Samppalinnassa ja Vartiovuorella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terveisin  
Jaana Digert  
tiedotussihteeri 
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