
Wappusotu
Pksotun vappulehti 2015

Sotun liian hyvät tarjoilut hävettävät:

Katso kohukuva keksipommista!

Perinteinen täidenlähtöseminaari:

Sukiminen osaksi sosiaaliturvaa!

Pääpuhujana Korkeasaaresta
johtajapaviaani Reiska.

Paneelikeskustelun alustajana Tarzan

Mukana sukimassa myös:
Hevostyttö Katja

Pari sorsaa
Kurre-orava

Banaanitarjoilu!

Vappuaattona astuu voi-
maan pksotun työyhteisösu-
kunimi. Yhteiseksi sukuni-
meksi toiminnanjohtaja on
valinnut selkeän ja helposti
muistettavan Kauppisen. Yh-
teisen sukunimen on kaavail-
tu virtaviivaistavan toimintaa
ja tuottavan huomattavia
säästöjä mm. parantamalla
nimikylttien ja painotuottei-
den kierrätettävyyttä. Pitkä-
sukunimiset eivät saa enää
hyötyä lyhytsukunimisten
kustannuksella tulostusmus-
teen käytössä.

Yhdistyksen

yhteinen sukunimi

käyttöön

Päidenlähtöseminaari
järjestetään tuttuun tapaan

rahoituspäätösten
julkaisemisen jälkeen!

Järjestäjänä Pohjois-Korean Sosiaalihurmayhdistys ry.

Kirjanpidon haasteet kasva-
neet tasaisesti, kertoo uusi
hutkimus. Kirjanpitäjät kerto-
vat kirjojen pitämisen muuttu-
neen raskaammaksi. Kirjojen
koot ovat kasvaneet, lisäksi pi-
deltävien kirjojen määrä kas-
vaa koko ajan. ”Aiemmin riitti
kun pideltiin yhtä pienehköä
kirjaa, esimerkiksi taskusana-
kirjaa. Nykyajan vaatimukset
ovat lisääntyneet, nyt oletetaan
että pienenkin yhdistyksen kir-
janpitäjä jaksaa kannatella So-
taa ja rauhaa tai Täällä pohjan-
tähden alla- trilogiaa." Hutki-
muksessa todetaan.

Kirjanpidon
haasteet
kasvaneet



PÄÄKIRJOITUS

"Voi kun saisi lisää teoriaa työpäi-
vään! "

"Tiilipyttyä lisää radioon, huippu-
viihdettä"

"Toiminnanjohtaja aina paasaa-
massa terveyseroista- aloittaisi it-
sestään! "

Sotun sivuilla on uudenajan kuva-
puhelin- puhelimessa puhuessa voi
katsella työntekijöiden kuvia. Ne-
rokasta! "

"Osallisuus on tärkeää Sallin
työntekijöille."

"Miksi työajalla ei ole jalkapal-
loa?"

"Sotulaisia ei tunnista vaatteet
päällä kadulla. Nolottaa."

KERRO SE

TEKSTARILLA

Lukijan kuva

Lukijan kuvassa scifipokkaria lukemassa Musti.

PKsotun toimitiloihin halutaan
perustaa suojelualue. Syynä alu-
een perustamiselle on aktiiviset
työsuojelijat, jotka kertovat yhä
uhanalaisemmaksi käyvän työn
jälkiä havaitun useasti Sotun alu-
eella. Sotulla ajatus suojelualu-
eesta on herättänyt polemiikkia
puolesta ja vastaan. Työtä yleises-
ti ottaen pidetään hyödyllisenä,
vaikkakin rumahkona entiteettinä.
Monilla herää silti kysymys siitä,
kuinka työn suojelualue vaikuttai-
si sotulaisten arkielämään. Työ-
suojelualueen käyttöä rajoitettai-
siin monien toimenpiteiden osal-
ta. Nykyluonnossa työ on arka,
sen pesiminen vaarantuu herkästi
ja erityisesti muuttojen onnistu-

minen voi romauttaa kotimaisen
kannan olemattomaksi hyvin ly-
hyessä ajassa. Jos työ eksyy va-
hingossa yksityisen tontille voi
seurauksena olla esimerkiksi
käännettyjä kasvimaita tai korjat-
tuja autoja. Tästä saattaa seurata
kiihkeitä reaktioita, suoranaista
työvihaa. Toisaalta työtä pidetään
erittäin tärkeänä osana Suomen
luontoa, ja toivomme että sotul-
lakin pyritään aktiivisesti suojele-
maan työn pesintäalueita.

Tuomo Yöllistäjä,
Suomen työsuojeluliitto ry.

Työnsuojelualue kuumentaa tunteita

Kissanomistaj ien mouruaminen ja
merkkailu ärsyttää työyhteisössä.
Vapaana liikkuvat kissanomistajat
saattavat tunkeutua naapurin työ-
pöydälle nukkumaan tai raapia
huonekaluja. Sotun työntekijöiden
puolesta nostan esille vapaana ym-
päri toimistoa terrorisoivat kissano-
mistajat.
Jatkuva kahvihuoneessa naukumi-
nen ja jalkojen puskeminen alkaa
käydä hermoille. Kissanomistajat
juovat tiskialtaasta ja piilottelevat
lelujaan työkenkiin.

Eikö kissaihmisille saada mitään
kuria, kenen etu on että kissano-
mistajat jatkuvasti merkkailevat re-
viiriään ja kerjäävät sekä varastele-
vat työtovereilta ruokaa?
Eikö olisi aika laittaa mokomat ku-
riin?

Yksi monien puolesta,
H. Aukku, lobbari

Kissaihmiset kuriin sotulla!

Vastuuvapauslauseke. Kaikki vappulehdessä mainitut henkilöt, eläimet, olennot tai niihin rinnastettavat elävät, joskus eläneet, joskus elävät tai elottomat (mukaan lukien elävät kuolleet) ovat fiktiivisiä, kunnes toisin todistetaan. Jos joku todistaa toisin tämä
vastuuvapauslauseke estää Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen, sen henkilöstön, harjoittelijoiden tai muiden vastaavien vastuuseen saattamisen. Lehden teossa ei ole vahingoitettu ihmisiä, eläimiä, kasveja tai muita niihin rinnastettavia eliöitä tai tuotteita.

KIRJOITUS



Sotepunkilla
Euroviisuihin!

KAY:lle mummopohjainen
raportointimalli

Kahviautomaattiyhdistys on al-
kanut pihdata papujaan.
KAY vetoaa Oluellisen lihavointi-
tutkimuksen tuloksiin, jonka mu-
kaan panostetuista pavuista huoli-
matta Pohjois-Karjalassa juodaan
edelleen liian vähän kahvia. ”Se,
että vedotaan pullan hintaan ei käy
enää argumentiksi sille, että mum-
mot ja papat eivät ilmaannu kah-
vittelemaan. Sotulta odotetaan jä-
mäkkää puuttumista asiaan!”
Pksotu vakuutti Kahviautomaat-
tiyhdistykselle tarjoilleensa jo vii-
me vuonna kahvia hiki hatussa.
Koska ongelma ilmeisesti on Kah-

viautomaattiyhdistyksen rapor-
tointikäytännöissä, Pksotu on
päättänyt lähettää muutaman eri-
tyisen puheliaan pohjoiskarjalai-
sen mummon ja papan KAY:n
pääkonttoriin raportoimaan maa-
kunnan tilanteesta.
Sotun tiedotteen mukaan vanhuk-
set saavat samalla virkistystä ja
juttuseuraa, joten hyöty on mitta-
vaa. ”Myö leivotaan vielä tyttö-
löiden kanssa piirakat evääksi! ”
raportoi Joensuun torilta ennen
etelän reissua tavoitettu raportoija
Aune Räsänen.

Punkbändi Asukkaiden marras-
kuu on voittanut Uuden Musii-
kin kilpailun ja edustaa Suomea
Eurovision laulukilpailussa kap-
paleellaan ”Miksi aina pitää
mennä galleriakävelylle?!”
Bändi on noussut huimaan suo-
sioon, ja erityisesti viime syksyi-
nen menestyskiertue on vakiinnut-
tanut bändin aseman Suomen
punk-eliitissä. Bändin hurja lava-
karisma ja sotenmakuiset kappa-
leet liikuttavat myös kuulijoita,
joille punk ei muuten olisi ykkös-
vaihtoehto.
Bändin solistit Hellllll Wawe ja
Eepee kertovat erityisesti kappa-
leiden ”Onkohan siellä hyvää pul-
laa??” ja ”Soteuudistus! ” menes-
tyksen tuoneen uskoa siihen, että
Asukkaiden marraskuulla olisi
saumaa myös Euroviisuissa.
Vaikka bändi esiintymisissään pit-
kälti henkilöityykin solisteihin,
löytyy kappaleiden takaa erittäin
kiinteästi kitaraa ja basso-osastos-

ta vastaavat säveltäjä- ja sanoitta-
javelhot HP Läinen ja Kauppinen.
”Osallisuus on meille tärkeää!”
kommentoivat kuin yhdestä suus-
ta bändin suosiota HP Läinen ja
Kauppinen. Samalla he viestittä-
vät, että uusia hittejä on jo työn
alla. Lisäksi viime kiertueella
bändissä soitti myös rytmiryhmä
Lil’ Ya ja Soteli .
Kansainvälistä huomiota bändi on
saanut huomattavasti, myös ulko-
mailla bändille on povattu jopa
voittoa. ”Tämä on ensimmäinen
sotelaisten punkbändi Eurovii-
suissa. Tällaista ei ole ennen us-
kallettu tehdä. Ten points! ” heh-
kuttaa brittiläinen The Times
etusivullaan. ”Achtung Lederho-
sen!” Bändiä kommentoi Der
Spiegel. ”Torilla tavataan, tontit
on jo katsottuna!” Joensuun kau-
pungin edustaja puolestaan kom-
mentoi sotun vappulehdelle.

Pksotun päivän katkaisi uh-

kaava tilanne eräänä tiistai-

na. Rappukäytävässä havait-
tiin outoa hajua. Käytävää
nuuskittaessa päästiin yksi-
mielisyyteen siitä, että kysees-
sä ei ole pullantuoksu, ja palo-
kunta tilattiin pikaisesti pai-
kalle.
Pettymys oli käsin kosketelta-
vaa, kun palomiehet odotetun
tanssishown sijasta nököttivät-
kin autossaan. Ahdistuneisuus
tilanteesta oli huomattava.
Koko episodi johti periaate-
päätökseen, että seuraavalla
kerralla tilataan samalla vai-
valla kunnon show tylsäksi
koetun palokunnan sijaan.

Sotu välttyi

suuronnettomuudelta

Seuraavalla
kerralla tilaamme
Hunksit!

Kuva ei liity tapaukseen.

Meiltä parhaita palve-
LUITA

soppaan tai koiralle
www.palveluutarha.com



Strategian arvellaan aiheutuneen
valvomattomista työpajoista, joi-
den aiheuttamat höyryt tiivistyi-
vät sosiaaliturvayhdistyksen toi-
mitiloissa.
Tilanne on ilmeisesti kehittynyt jo
pitemmän aikaa, mutta vasta pkso-
tun järjestökehittäjän alkaessa va-
romattomasti kerätä ja käsitellä
erittäin herkkiä palautemateriaaleja
seurauksena oli kunnon strategian
ainekset. ”Ongelma ei ole ollut va-
rastoinnissa, vaan pikemminkin ki-
pinöinnissä, jota on aiheutunut esi-
merkiksi kokouksista.” Kommen-

toi päivystävä palomestari. ”Jää
nähtäväksi kuinka laajalle alueelle
vaikutukset ulottuvat. Voi olla, että
strategia aiheuttaa kumulatiivisia
vaikutuksia jopa vuosia.” Pksotu
pyrkii vastaisuudessa kehittämään
toimintatapojaan, mutta ilmoittaa
uhmakkaasti että kaikkia strate-
gioita ei kerta kaikkiaan pysty es-
tämään edes kunnollisilla varotoi-
milla. ”Joskus, kuten tässä onnet-
tomassa tapauksessa, lopputulos
voi yllättää kaikki. Silti on muis-
tettava, että satunnaiset strategiat
ovat kehittymisen edellytyksiä.”

Sairastaminen
ulkoistetaan

Sairastaminen on päätetty
hankkia jatkossa ostopalveluna.
Näin työntekijöiden ei tarvitse
olla poissa ja työt tulevat tehdyk-
si.Lähtökohtaisesti palvelut toi-
votaan voitavan hankkia paikal-
lisilta palveluntuottaj ilta. Sairas-
tamispalveluiden osaaminen on
lähialueilla korkeaa tasoa, jokai-
nen peruskoululainenkin osaa jo
suorittaa flunssan ja vatsataudin.

Järkyttävä strategia keskellä
maakuntaa!

Aluekehitys vaarassa

Salaa otettu kuva valvomattomasta järjestötyöpajasta.

Eri menetelmin harjoitettu tu-
kiverkkokalastus muuttuu
vappuaattona jälleen jokamie-
hen oikeudeksi. Tukiverkkoka-
lastuksen sääntely on aiheutta-
nut sosiaalisia ongelmia ja mie-
lipahaa, jonka vuoksi on pää-
tetty tukiverkkoihin liittyvän
sääntelyn purkamisesta. Tuki-
verkkojen kalastus on muutok-
sen jälkeen sallittu ympäri vuo-
den kaikilla hyvien tapojen
mukaisilla menetelmillä. Tuki-
verkkoja ohjeistetaan esisijassa
kalastamaan lähipiiristä, mutta
erilaiset sosiaaliset- tai fyysiset
etäisyydet voidaan nykyään
poistaa eri menetelmin.

Tukiverkkokalastus
taas sallittua

Järjestöfuturologi

MADAME FORTUNA

Näkee tulevaisuuteen!

Osaa ennustaa mm.
kahvinporoista,
päättäjien päänmuodoista,
Karjalaisen
tekstiviestipalstasta

Myös taikavarpu!

puh. 6783453
(7,33e/min.)

Kotitaloudet ovat innostuneet voi-
makkaasti huumorin kotiviljelys-
tä.
Kotoilutrendin noustessa myös
huumorinviljely on kasvattanut
suosiotaan voimakkaasti. Myös
työyhteisöt ja kaupungit ovat
aloittaneet julkisen tai puolijulki-
sen huumorinviljelyn virkistystar-
koituksessa. Esimerkiksi kaupun-
kinkeskustaan huumoriviljelmät
luovat viihtyisyyttä ja parantavat
tutkitusti elämänlaatua alueella.
Erilaiset huumorinviljelylaatikot
ja –ämpärit ovat olleet tänä kevää-
nä varsinaisia hittituotteita. Pientä
polemiikkia herätti parinviikon ta-
kainen uutinen, jonka mukaan ta-

vanomaisen huumorin sekaan oli
päässyt sekaantumaan pieniä mää-
riä myrkyllistä tai huonoa huumo-
ria. Maahantuojat kuitenkin va-
kuuttavat, että pääosin huumorin
viljely on hyvää ja turvallista.
Huumorin viljely on jossain mää-
rin taitolaj i, eikä viljely aina on-
nistu toivotulla tavalla. Tähän voi
kuitenkin yleensä varautua, eikä
huonon huumorin tarvitse välttä-
mättä olla syy lopettaa huumorin-
viljelyä kokonaan. Apua huumo-
rinviljelyyn voi etsiä kirjastosta ja
netistä, myös esimerkiksi Tarmo-
yhdistykset järjestävät huumorin-
viljelykursseja ja iltamia.

Huumorinviljely suosittua



Vappuhoroskooppi
Oinas
Oinaan vappu sujuu sarvet käkky-
rässä. Varo nakkikioskijonoja,
joissa riidanhaluisuutesi saattaa
puhjeta kukkaan.

Härkä
Härkä kieltäytyy itsepäisesti kai-
kesta mitä muut ehdottavat. To-
dennäköisesti päätyy jäähylle eikä
saa munkkeja.

Kaksonen
Kaksonen joko löytää kaksoiso-
lentonsa tai näkee kahtena. Kak-
sinkertainen riski juhlia liikaa.

Rapu
Rapu kulkee vappuna vinosti. Va-
ro vieraita mertoja ja saksilla ni-
pistelyä.

Leijona
Leijonan vappu kuluu ärjähdelles-
sä. Liika pullistelu todennäköises-
ti kostautuu vappuhulinoissa.

Neitsyt
Neitsyt viettää vappunsa serpentii-
nejä pikkutarkasti asetellen. Kun
tulos on täydellinen, on vappu jo
ohitse.

Vaaka
Vaaka jahkailee. Erittäin suuri ris-
ki nauttia liikaa munkkeja.

Skorpioni
Skorpionin mielestä vapussa ei
ole tarpeeksi mystiikkaa. Päätyy
ennustamaan tippaleivästä.

Jousimies
Jousimiehen ei vappunakaan pitäi-

si tähtäillä liikaa, sillä harhalau-
kausten riski on olemassa.

Kauris
Kauris säntäilee säikkynä. Jos
vappuna on takatalvi, tulos on
bambi liukkaalla jäällä.

Vesimies
Vesimiehen kannattaa ehdotto-
masti välttää siman nauttimista
vesistöjen läheisyydessä.

Kalat
Kalat on todennäköisesti valmis-
tanut tynnyrillisen simaa, jossa
uiskentelee koko vapun.

ki Syyt Kuullut

puh. 355555555

Menestysnäytelmä

Jumikki ja 7 kapulaa rattaissa

Esitykset maanantaiaamuisin

Huippusuositut komiikkailtapäivät Kahvihuoneklubilla!
Maakunnan parhaat sit downartistit tositoimissa!

Lippuja voi etsiä tiskin alta.

Sotun perheneuvola

Avoinna arkisin 8-16.

Monissa liemissä keitetty
asiantuntijaryhmä perehtyy
pitkäjänteisesti erityisesti

lapsiperheiden dynamiikkaan
ja antaa toimintasuosituksia.

Myös lemmikkiasiat!

os. PKsotun kahvihuone

Selfiekeppiä ja porkkanaa-
koulutus järjestötoimijoille.

Ensi maanantaina.

Järjestäjänä
Elämänkoulujärjestöjen liitto

Lintujen
muuttopolitiikan uudet

tuulet
- tapahtuma

Asiantuntijapuheenvuoroja,
paneelikeskustelu.

Muuttolinnuille suunnattujen
lintulautapalvelujen

kehittäminen yhteistyössä
oravaorganisaatioiden kanssa-

hanke esittäytyy.
klo 12-16

5.5.2015 Isossa Puussa

Suositut sotesuunnistuskurssit

Löydä ovi palvelujärjestelmään 1 (aloittelijat)

Oikea luukku 2 (edistyneemmille)

Jonotusmusiikin teoria 1&2

Runsaasti käytännön harjoitteita, oma puhelin ja

paljon puheaikaa mukaan!

Säänmukainen vaatetus.



Vaihtoehtoiset hanketiivistelmät
(Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayh-
distys- ihmisen asialla jo vuodesta
1938) -JOKA JALAN LUVAT RY. IHME

ASIAA VUODESTA 1938. Yhdistys
yksi- ja useampijalkaisille, lupa
osallistua joka jalalla. Vuoteen
1938 liittyvän triviatiedon tuntija.

(Osallisuushanke Salli) SALI, UUS
HALLI! –Hankkeen tarkoituksena
on rakennuttaa Pohjois-Karjalaan

mahdollisimman paljon valtaisia
halleja, jotka omistetaan kuntosali-
toiminnoille.

(Kajo-keskus, palkkatukityöllistä-
misen apu) JOSKUS- KATUÄLLISTÄ-
MISEN APU. Kaduilla joskus tapah-
tuvien yllättävien ja ällistyttävien
tempausten järjestämisen avustus-
hanke.

(Polkuja yrityksiin- projekti) LUJA
YKSIN POTi – Voimauttamishanke
yksin sairastaneille henkilöille.

(Pohjois-Karjalan järjestöstrategia)
– PIKAJALASRAGA – intialaisen
musiikin keinoin toteutettava pot-
kukelkkailunedistämishanke.

Luovan kirjanpidon kesäkurssit 2015

Värien vaikutus kirjanpitoon

Biodynaaminen kirjanpito

Tilitä rakentavasti työyhteisössä

Selitykset ja tilitykset-opintokokonaisuus

Opettajana huippuasiantuntijat Kajo-yliopiston taloustaiteiden
tiedekunnasta

Suomalaisten polkkaharrastajien
toimintaedellytykset ovat paran-
tuneet kummallissektorin lisään-
tyneiden resurssien vuoksi. Polk-
katuen myöntämisperusteita on
laajennettu, koska nimenomaan
polkan hyvinvointia edistävät vai-
kutukset on laajalti tunnistettu.
Polkkatuki pyritään suuntaamaan
erityisesti tanssinedistämisjärjes-
töille. Tämä on aiheuttanut närää
mm. kyykkäseuroissa, joilla tällä
hetkellä ei ole vielä mahdollisuut-
ta käyttää polkkatuen kaltaista
työkalua omaan toimintaansa.
Polkkatuen on kritisoitu olevan
suhdanneherkkää, sekä maksatus-
käytäntöjen liian sekavia pienten
humppa- ja tanhuorganisaatioiden
käyttöön. Viimein päättäjät ovat
ryhdistäytyneet ja polkkatukikäy-
täntö on viilattu toimivaksi koko-
naisuudeksi. ”Kyllä polkkatukea
aina löytyy hyvään tarkoitukseen,
polkka on parasta sosiaaliturvaa.”
Kommentoi sotun vappulehdelle
ministeriön olanylitarkastaja Pol-
kagris.

Kummallis-
sektori lisää
polkkatukien
määrää

sotun suuri sirkus!
ihmeelliset numeronpyörittäjät!

projektipäällikkö ja näyttävä,
mutta vaarallinen
julkisuudellaratsastusnumero!

pellejä joka lähtöön!

tanssivia kissoja!

melkein rehellinen lakimies!

tirehtööri ja pallojen ilmassapidon

maailmanennätys!

Teltta Joensuun keskustassa,

vapaa pääsy!

Somen kissapuolueen
kannatusyhdistys

Kehräävät maukukunnat ry.

Vuosikokous 1.4.2015 Facebookissa.

Tassutellaan sääntömääräiset asiat.

Mahdollisuus mouruta ehdotusta

pahvilaatikkoturvasta.

Telepaattinen
työyhteisöviestintä

KOULUTTAJAKOULUTUS

Tiedät kyllä mitä ja
missä




