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Puheenjohtajan terveiset… 

 
Syksy on virallisesti alkanut, kun on syyskuu. Kesälomakausi on pikkuhiljaa  
takana vaikka nyt näyttää olevan paremmat kelit kuin kesällä. 
 
Kulunut kesä on ollut työmarkkinoiden kannalta jännittävä.  
Kesäkuun alkupuolella väännettiin kilpailukykysopimusta ja nyt siitä puhutaan uudestaan. Hallitushan aloitti 
juuri ensi vuoden budjetin käsittelyn ja siinä on tulossa lisäleikkauksia, jotka kohdistuvat kunnille ja kunta-
palveluihin. Kuntien työntekijäjärjestöt ovat tästä syystä pyytäneet hallitusta perumaan lisäleikkaukset. 
 
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työehtosopimus ajalle 1.2.2017–31.1.2018, jona aikana ei tule palkan-
korotuksia. Kuntapuolellahan on yleinen työehtosopimus, tuntityöläisten sopimus ja teknisten sopimus. 
Pureudun tässä nyt vain yleiseen sopimukseen (muista sopimuksista löytyy tietoa 
http://www.jhl.fi/portal/fi/sopimukset/sopimusneuvottelut_2016/neuvottelu-uutiset_2016/?bid=6381). 
 
Työaikaa pidennetään vuodessa 24 tuntia ja pääsääntöisesti tämä tapahtuu lisäämällä viikoittaista työaikaa 
30 minuutilla, paikallisesti sovitaan miten tämä toteutetaan, onko se päivässä joitakin minuutteja lisää vai 
yhtenä päivänä viikossa tehtävä tai jotakin muuta. Eniten keskustelua on herättänyt varmaankin lomaraho-
jen leikkaus 30 % kolmena seuraavana vuonna, tällähän rahoitetaan työnantajien sosiaaliturvamaksun 
alentaminen. Sopimuksen mukaan paikallista sopimista edistetään kunta-alalla yhteisin ohjein. 
 
Syksyn mittaan kuulemme lisää sopimuksesta ja miten siten toteutetaan paikallisesti (työajan pidennys). 
Tiedotamme heti, kun saamme lisäinfoa. 
 
Itse osallistuin touko-kesäkuussa Genevekouluun. Koulu on suunnattu  
pohjoismaisille ammattiyhdistysaktiiveille, jotka haluavat oppia mahdol- 
lisuuksista edistää kansainvälistä vaikuttamista. Genevekoulun tavoit- 
teena on perehtyä YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILO:n  
työhön ja oppia ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisvaikuttamisen  
mahdollisuuksista globaalissa maailmassa. Pohjoismaisen ja kan- 
sainvälisen yhteistyön tarve kasvaa jatkuvasti. On tärkeää tehdä  
määrätietoisesti työtä rauhan, ihmisoikeuksien, järjestäytymisen, lasten oikeuksien ja ihmisten perusoi-
keuksien puolesta. Olimme kolme viikkoa Genevessä ja seurasimme ILO:n vuosittaista työkonferenssia. 
Kokemus oli antoisa ja rikastuttava. Tarkoitus on kertoa siitä lisää joko yhdistyksen nettisivuilla tai syysko-
kouksessa. 

Mukavaa syksyä! 
Maarit, pj. 

************************************************************************************************************************* 
Lähde mukaan alan ykköstapahtumaan... 
Kädentaitomessuille lauantaina 19.11.2016 
 
Yhdistys järjestää bussireissun Suomen suurimmille käsityöalan messuille Tampereen  
Messu- ja Urheilukeskukseen. Reissuun lähdetään lauantai-aamuna klo 8.00  
Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä. Menomatkalla sovitaan paluumatkan lähtöaika.  
Meno- ja paluumatkalla ei ole kahvipysähdyksiä. 
 
Ryhmäliput (10,-/kpl) tilataan etukäteen ja ne jaetaan menomatkalla bussissa. Sitovat ilmoittautumiset 
mukaan (max 2 paikkaa/jäsen) 3.-16.10.2016 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Messut” (tai 
Paula Laitonen p. 050 3314714 klo 16:n jälkeen). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Lisätietoa mes-
suista: www.kadentaidot.fi. 

Tiedote 4 / 2016 

13.9.2016 
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Joulumarkkinat kutsuvat... 

Joulun alla Tallinnaan 25.-27.11.2016 
 
Matkaan lähdetään perjantaina 25.11.2016 klo 13.00  
Aurakatu 2:n bussipysäkiltä. Tallink Star/Superstar lähtee  
Helsingistä klo 16.30 ja satamasta suunnataan terminaalin  
kupeessa sijaitsevaan Tallin Seaport –hotelliimme.  
Kolmen tähden hotellissa odottavat 2 hengen huoneet majoittujia.  
Sunnuntaina Tallink Star/Superstar lähtee Tallinnasta klo 10.30.  
 
Reissun hinta jäsenille on 120,- ja mukaan saa ottaa yhden ulkopuolisen kaverin hintaan 147,-(eli max 2 
paikkaa/jäsen). Hinta sisältää bussi- ja laivamatkat, yöpymiset ja aamiaiset hotelliaamuina.  
 
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 26.9.-9.10.2016 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Tallinna”  
(tai Mari Hahto p. 02 262 7202).  
 
Muista mainita myös lähtijöiden syntymäajat! Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
Nostalgiaa viisikymmenluvulta… 

Kissa kuumalla katolla 29.11.2016 klo 19.00 Logomossa 
 
Tänä vuonna Big Daddyn syntymäpäivillä on aivan erityistä syytä juhlaan:  
Pollittin suvun patriarkka on juuri saanut syöpätutkimuksesta puhtaat paperit.  
Tai niin kaikki Big Daddylle uskottelevat. Juhlavieraiden joukossa ovat kissaksi  
kuumalla peltikatolla itsensä tunteva Margaret ja tämän alkoholisoituva aviomies  
Brick. Entinen urheilijasankari Brick suhtautuu välinpitämättömästi niin elämään  
kuin vaimoonsakin. Maggiella puolestaan on omat syynsä pitää kiinni vaikeasta avioliitostaan.  
Pariskunnan välejä kiristää jokin, jota ei saa sanoa ääneen. Perhe kokoontuu puuvillakuninkaan viimeisille 
syntymäpäiville perinnönjako mielessään. Kenet Big Daddy valitsee perintöprinssikseen – lapsettoman, 
juopon Brickin vai tämän unelmaelämää vaimonsa ja viiden lapsensa kanssa elävän veljen Gooperin?  
 
Rooleissa nähdään muun muassa Pyry Nikkilä (Brick), Niina Koponen (Maggie), Taneli Mäkelä (Big Dad-
dy) ja Eila Halonen (Big Mama). 

 
Liput 30,- (norm. 38/35/32,-). Sitovat lippuvaraukset (max 2/jäsen) ajalla 26.9.-9.10.2016 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Kissa” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238). Vahvistuksen kera saa mak-
suohjeet. 
************************************************************************************************ 
Joulumusiikista on moneksi… 

Svengaavaa joulua 9.12.2016 klo 19.00 Turun konserttitalossa 
 
Kapellimestari Antti Rissanen on tuttuun tapaansa paketoinut mukaan tunnettua  
kansainvälistä joulumusiikkia, jota tällä kertaa tulkitsevat mm. SuomiLOVE-ohjel- 
masta ja Sunrise Avenue -yhtyeestä tunnettu Osmo Ikonen ja hänen sisarensa,  
Suomen "Ella Fitzgerald", jazzlaulaja Aili Ikonen. 
 
Lähde mukaan virittäytymään joulun tunnelmiin! 
 
Liput 15/10,- (norm. 21/16,-). Sitovat lippuvaraukset (max. 2/jäsen) ajalla 22.-30.9.2016 ensisijaisesti 
yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Joulu” (tai Jaana Digert p. 02 266 2271). Vahvistuksen kera saa maksuoh-
jeet. 
************************************************************************************************************************* 
Tässä kaikki tällä kertaa. Ovat luvanneet lämpimiä syyspäiviä, niitä odotellaan. 
 

Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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