SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu
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Paikallisjärjestö
100 vuotta

No: 1/2006

Ammattijärjestöaktiivit pohtimassa
omaa rooliaan työllisyydenhoidossa

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry 100 vuotisen teemavuoden merkeissä lähes 600 ammattijärjestöjen ja työllisyysyhdistyksen edustajaa
SAK:n, STTK:n, ja Akavan ammattijärjestöistä
osallistui Työllisyys- ja työvoimafoorumin Viking Mariellalla tammikuun alussa.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön puheenjohtaja Jouko Toivonen avasi tilaisuuden. Hän
kertoi yleistä taustaa foorumille ja mainitsi toiveen saada tulevaisuudessa Tampereelle Työelämäkorkeakoulu. Hän myös totesi, että tämän foorumin tuottamia ehdotuksia jalostetaan edelleen
myöhemmin järjestettävissä tilaisuuksissa.
Työministeriön kansliapäällikkö Markku
Wallin kertoi EU:n keskeisistä työllisyyssuuntaviivoista; nuoret nopeammin työelämään, työvoima myöhemmin eläkkeelle, työelämää kehitetään yleisesti, verotusta kevennetään, matalapalkka-aloja tuetaan, työmarkkinatukea uudistetaan kannustavammaksi, palkkausjärjestelmien
kehittämistä selvitetään (mikä tarkoittaa paikallista sopimista), työvoimapalveluja kehitetään,
nuorisotakuu ja muutosturva edistetään kansainvälistä työvoiman liikkuvuutta ja edistetään ammatillista ja alueellista työvoiman liikkuvuutta.
Foorumissa läpivietiin kaksi pääteemaa, toinen oli Työelämän osaamisen edistäminen, jota
toteutetaan Pirkanmaalla TYKES -hankkeen
muodossa. Projektijohtaja, dosentti Olavi Manninen esitteli hankkeen. Toinen pääteema oli
Pirkanmaan seudullisten työllisyysstrategioiden
ja Tampereen kaupunkiseudun työpolitiikan toimintaohjelman 2005-2012 esittely. Teeman esitteli projektipäällikkö Mikko Kesä.
Päivän päätteeksi käytiin paneelikeskustelu
teemalla ”Onko ammattijärjestöillä paikallista-
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son roolia edistettäessä työelämäosaamista, työvoiman saatavuuden turvaamista ja rakennetyöttömyyden purkamista?” Paneelin puheenjohtajana toimi työvoima-asiamies Matti Luukinen.
Muut keskustelijat olivat Akava Pirkanmaan puheenjohtaja Hanna Ahonen, projektijohtaja, dosentti Olavi Manninen, TE-keskuksen osastopäällikkö Markku Kaunisto, Työvoiman palvelukeskuksen johtaja Tommi Eskonen, TAKK:in rehtori
Martti Santasalo ja kansanedustaja Tero Rönni.
Toisena seminaaripäivänä Tampereen seutukunnan työpolitiikan aktiivitoimijat esittäytyivät näyttelyin. Mukana oli työhallinnon, ammattijärjestöjen, oppilaitosten, työllistämisyhdistysten, työllisyysprojektien ja liikelaitosten edustajia.
Sen jälkeen seminaari jakautui kolmeen osaan,
joilla kullakin oli oma teemansa. Workshoppien
teemoina olivat Osaavan työvoiman saatavuuden
turvaaminen”, Rakennetyöttömyyden alentaminen ja Työelämän edistäminen. Kahdessa workshopissa asiantuntijat käsittelivät annettua teemaa eri näkökulmista, ja myös yleisöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteitään. Yhdessä workshopissa asiantuntijoiden alustusten jälkeen
osallistujat pohtivat ratkaisuja annettuihin aiheisiin tekemällä ryhmätöitä.
Seminaarin lopuksi workshoppien edustajat
esittelivät oman workshoppinsa tulokset ja asiantuntijat Matti Luukinen, Olavi Manninen ja Jouko Toivonen tekivät yhteenvedon seminaarin tuloksista.
Taina Puha

Ammattijärjestön rooli paikallistason työllisyyden hoitajana ja
työelämäosaamisen edistäjänä
Prosessin strateginen ja ohjelmallinen tausta 2004-05
Tampereen kaupunkiseudun työpoliittinen toimintaohjelma 2005-2012, joka on yhteensopiva EU:n ja
Suomen työllisyysstrategian kanssa
Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla kehittämishanke 2005-09.

Ammattijärjestöjen tilanne/ lähtökohta / rooli
Pyrkimys olla tasavertainen toimija työllisyyden
hoitajana ja työelämäosaamisen edistäjänä
(vaikutusmahdollisuudet).

Työllisyys- ja työvoimafoorumi 5.-6.1. 2006
Ammattijärjestöjen edustajat tuottivat konkreettisia ehdotuksia (foorumiyhteenveto ja artikkelit), joilla ne
sitoutuvat omalta osaltaan toimintaohjelman- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Toimintaa tukevat pilarit:
1. Tampereen kaupunkiseudun työpoliittinen
toimintaohjelma (samalla lähtökohta)
2. Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla
(Työministeriön Tykes -ohjelma 2005-09)
3. Kansainvälinen yhteistyö (lähialueet)

EU:n Komission hanketuki 2006
koskien työntekijäjärjestöjen koulutus- ja
tiedotustoimia (hankehakemus 15.5.)
Työllisyys- ja työvoimafoorumin tulosten toteuttaminen
Foorumin työpajoissa tuotettujen konkreettisten ehdotusten jalkauttaminen tiedotus- ja koulutustoimenpitein.
Koulutustoimet:
- kohdejoukko
- asiantuntijat
- koulutusohjelma: asiasisältö ja osa-alueet
- kouluttamisen tapa/ keinot

Tiedotustoimet:
- kohdejoukko
- kanavat
- asiasisältö ja osa-alueet

Prosessin tavoiteltu lopputulos
1. Paikallisen toimintamallin rakentaminen ammattijärjestön roolista tasavertaisena ja aloitteellisena
toimijana työllisyyden hoidossa ja työelämän osaamisen edistämisessä.
2. Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen työllisyyden hoidon osalta ammattijärjestöissä ja
työelämäosaamisen osalta työpaikoilla.
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4.2 Pitkän iän salaisuuden ehdot
4.2.1§

Älä huolestu.

4.2.6 §

Se ei auta ketään eikä mitään.
4.2.2 §

4.2.3 §

4.2.7 §

Älä heitä hiekkaa toisten päälle.
Se sattuu.
Vahingoittamistarkoituksessa kohti
viskottavaksi asiaksi luetaan myös muu
henkisesti tai ruumiillisesti elävää
olentoa mahdollisesti vahingoittava
aines, kuten ilkeät sanat, kivet, loka,
pahat teot, posliiniastiat, lyönnit sekä
vesi-ilmapallot.

4.2.4 §

Jos et tiedä, missä edellämainitut
ruumiinosat sijaitsevat, perehdy alan
oppikirjoihin.

Käytä kypärää.
Ainakin silloin, kun käyttämässäsi
ajoneuvossa on kaksi tai kolme pyörää
tai vastaavasti neljä jalkaa.

Näytä vilkkua ennen, kun käännyt
pois nykyiseltä kaistaltasi.
Muiden samaa tietä kulkevien on
pystyttävä ennakoimaan liikkeesi
ajoissa. Tämä koskee myös ja eritoten
toisistaan erkanevia parisuhteita.

4.2.8 §

Kuulu johonkin ryhmään.
Ryhmällä tarkoitetaan tässä uusioperhettä, perheyritystä, koruompeluseuraa,
kiltaa, gasellilaumaa, rakastettua, pesä- 4.2.9 §
pallojoukkuetta, puoluetta, särkyneiden
sydänten kerhoa tai muuta ryhmäksi
luettavaa kokoonpanoa. Ryhmään
kuuluminen edistää hyvinvointia, jota
jatkuva oman navan kanssa keskustelu
puolestaan ei edistä.

4.2.5 §

Liikuta lihaksiasi ja sydäntäsi
päivittäin.

Älä koskaan väkisin estä naurua,
kun se pyrkii ulos keuhkoistasi.
Poikkeuksen muodostavat ainoastaan
hautajaisiin verrattavat tilaisuudet,
joissa nauramisen terveysvaikutukset
kumoutuvat sen toiselle aiheuttaman
mielipahan vuoksi.

Älä työnnä herneitä nenään.
Mikäli kuitenkin tunnet vastustamatonta halua vastaanottaa herneitä nenääsi,
varmista, että sieraintesi sisäänkäynti
on väljä, pidä toinen sierain vapaana,
äläkä syytä muita, jos käy huonosti.

Auta niitä, jotka ovat pulassa.
Tähän kohtaan ei sisälly poikkeuksia.

www.turva.fi
Järvensivuntie 3, 33100 TAMPERE, puh. (03) 23 13111
Hämeenkatu 25, 33200 TAMPERE, puh. (03) 231 3206
Palvelunumero 0203 23400
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Pääkirjoitus

Tampereen Paikallisjärjestö 100 vuotta -yhteistyötä
juhlistettiin uudella avauksella
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön 100 vuotista toimintaa juhlistettiin järjestämällä
työllisyys- ja työvoimafoorumi ja Tampereen kaupungin
vastaanotto yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Foorumi aloitti prosessin,
jonka tavoitteena on edesauttaa ammattijärjestöjen työttömiä jäseniä palaamaan työelämään palkkatuetun työn,
koulutuksen, kuntoutuksen
tai jonkun muun aktiivitoimen muodossa. Toisaalta
prosessiin kuuluu myös ehkäistä työttömyyden syntymistä erilaisten työelämään
liittyvien kehittämistoimien
avulla.
Työllisyyden
hoidon
kumppanuutta on Tampereen seutukunnan alueella
toteutettu pitkään. Reilut pari
vuotta sitten käynnistetyn
työn tuloksena Pirkanmaan
seutukunnat saivat omat
työllisyysstrategiansa, Tampereen seutukunta kaupunkiseudun työpoliittisen toimintaohjelman ja toimintaa koordinoivan työpolitiikan yhteistyöryhmän.

No: 1/2006 7.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere
tapj@pp.sak.fi

Jouko Toivonen
puheenjohtaja

Pari vuotta on palkansaajakenttä yhdessä ollut mukana Työelämäosaamisen edistämisessä Pirkanmaalla, joka
konkretisoituu toteutettavaan
vastaavan nimiseen Työelämän kehittämishankkeeseen.
Sen tiimoilta lanseerasin loppuvuodesta 2004 idean Työelämäkorkeakoulun perustamisesta Tampereelle. Ajatuksena on vahvistaa Tamperetta suomalaisen työelämän keskuksena.
Julkaisija:
SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry
Päätoimittaja:
Jouko Toivonen,
0400 512 907

Ammattijärjestökenttä on
sitoutunut Pirkanmaalla olemaan mukana työllisyyden
hoidon kumppanuusyhteistyössä. Tampereen seutukunnan alueella paikalliset
palkansaajakeskusjärjestöjen
edustajat laativat viime keväänä työllisyyttä edistävien
toimenpiteiden listan sitoutumisensa takuuksi. Näitä toimenpiteitä kirkastettiin foorumin aikana sovellettavaksi
ammattijärjestöjen edunvalvontatyöhön työllisyyden
hoidon nostamiseksi järjestöjen työn arvoasteikolla. Toiminta auttaa järjestöjen työttömiä ay-jäseniä ja edesauttaa työttömyyden syntymistä.
Työllisyyden hoidon toteuttamisessa ja työelämän
kehittämisessä apuna ovat
kuntien, julkisen työvoimahallinnon, koulutusorganisaatioiden ja työllisyyshankkeiden edustajat, jotka olivat
foorumissa mukana ja esittäytyivät näyttelyjen muodossa.

Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2006
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Kulttuurinuoret rokkaa Klubilla

Essentia hallitsi intohimoa Bandage-klubilla.
Kulttuurinuoret eli kotoisemmin CULT on aloittanut toimintansa kovalla. Ryhmä on ollut koossa vasta muutaman kuukauden ja jo lähes koko
kaupunki tietää mikä CULT on. Lyhyessä ajassa
kasaan on saatu monta mielenkiintoa herättänyttä tapahtumaa ja nuoret ovat oppineet jo itse tulla kysymään toiminnastamme.

Talvipotpuri
Vuodenvaihteessa CULT oli mukana järjestämässä kautta-aikain suurinta Klubilla järjestettyä bänditapahtumaa, Talvipotpuria. Musiikkityylit vaihtelivat pop-rock-metal-heavy -linjalla
kun lavalla esiintyivät Jann Wilde & Rose Avenue, The Odorants, Killpretty, Steep, Essentia,
Lapko, Spank my jones ja Damn Seagulls. Klubi
oli lähes täynnä ja tapahtuma saa myös jatkoa
ensi elokuussa kun Kulttuurinuoret ovat tukemassa Kesäpotpurin järjestelyjä.

Shout Against Racism
Viimeisin Kulttuurinuorten järjestämä tapahtuma oli teemoitettu Yk:n rasisminvastaisen viikon
mukaan. Shout Against Racism avasi viikon ja sisälsi 10 eri artistia, afrikkalaisesta tanssista äkäiseen punkkiin asti. Esiintyjät olivat tietty maahanmuuttajataustaisia ja ilta eteni suvaitsevaisuuden teemoittamana. Pelkästään esiintyjät
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omasivat 12 erilaista etnistä taustaa. Ilta oli menestys ja keräsi suuren joukon väkeä Tullikamarin Klubin seinien sisään.

Bandage-klubi
Cult on ottanut tavoitteekseen piristää Tampereen kulttuurielämää joka kuukausi eli nyt on
taas aika nauttia tasokkaasta tarjonnasta. Kulttuurinuoret on ottanut omakseen Klubin tilat, sillä se on järjestelyjen ja äänentoiston suhteen
Tampereen paras keikkapaikka. Sunnuntaina
23.4. on vuorossa Bandage-klubi, joka jatkaa
puolestaan CULTin ikärajattomien tapahtumien
sarjaa. Bandagessa soittaa neljä bändiä: Essentia,
Soulrelic, Parasite City ja Järjestyshäiriö. Kaikki
bändeistä ovat kasvattaneet suosiotaan hyvällä
vauhdilla ja Soulrelic on kiertänyt jopa pitkin
Saksan maatakin. Bandage on ikärajaton siitä
syystä, että tässä kaupungissa ei nuorilla ole liikaa mahdollisuuksia osallistua kulttuuririentoihin. Rokki alkaa raikaamaan klo 18 ja jos yhtään
on peilaamista menneisiin Bandage-iltoihin,
meininki on taas sunnuntaina melkoinen: tapahtumissa on aina ollut yli 250 henkeä! Tule kokemaan elämys ja hämmästy: Sak:ssa nuoriso jyrää!
Markus Kosonen
SAK:n Tampereen Kulttuurinuorten vetäjä

Tampereen vappujuhla
Keskustorilla 1.5.

Puheet
Pääluottamusmies Jari Heikkilä
ja
kansanedustaja Minna Sirnö
Ohjelma
Anneli Saaristo
säestäjänä Matti Puurtinen

Marssireitti:
Järjestäytyminen Sorin aukiolla kello 11.00 alkaen,
lähtö kello 11.30 Hatanpään valtatietä Keskustorille.
Järjestävät: SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry,
Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry ja
Vasemmistoliiton Tampereen Kunnallisjärjestö ry
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Paikallisjärjestö 100 vuotta ju
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uhlavastaanotto Raatihuoneella
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Työvoiman kysyntäalojen rekrytointimessut
Tampere-talossa maaliskuussa

Sorsapuistosali
Maaliskuun 29. päivä klo 12 – 18 järjestetään Tampere-talon Sorsapuistosalissa rekrytointimessut,
joilla kohtaavat työvoiman kysyntäalojen työnantajat ja työnhakijat sekä aloille kouluttavat oppilaitokset. Messuisäntänä toimii Jukka Leisti ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Rakennus- ja metalliteollisuudessa sekä palvelualoilla on kasvava työvoimapula. Työvoimatoimiston nettisivuilla, lehtien työpaikkapalstoilla ja
muissa rekrytointipalveluissa haetaan jatkuvasti
teknologia- ja rakennusalan sekä palvelualojen
työntekijöitä. Nyt näiden alojen töistä kiinnostuneilla on mahdollisuus tavata työnantajia henkilökohtaisesti ja markkinoida osaamistaan rekrytointimessuilla.
Näytteilleasettajiksi on ilmoittautunut merkittäviä yrityksiä mm. metalli- ja rakennusteollisuudesta
sekä puhdistuspalvelun ja kaupan aloilta. Näytteilleasettajaksi haluavat yritykset ja oppilaitokset
voivat ottaa yhteyttä rekrytointimessujen projektipäällikkö Anu Airaksiseen p. 020 716 0218. Lisätietoja löytyy myös osoitteesta
www.puuttuvalenkki.fi/rekrytointimessut

Tarjolla on niin vakituisia työpaikkoja kuin kesätyötäkin. Työnhakijoiden kannattaa ottaa mukaan muutama kopio omasta ansioluettelosta, jonka sitten voi jättää ”käyntikortiksi” työnantajalle.
Opiskelusta kiinnostuneille on saatavilla tietoa erilaisista mahdollisuuksista kouluttautua kysyntäalojen ammatteihin – tutkinto on portti työelämään.
Tervetulleita messuille ovat kaikki kyseisten
alojen nykyiset ja tulevat ammattilaiset, työnhakijat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. Messutapahtuman järjestäjinä toimivat Tampereen kaupungin
työllisyysprojektit, työvoimahallinto ja Tampereen
ammattikorkeakoulu yhteistyössä mm. Teknologiateollisuus ry:n ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa.
Kuvan lähde: Tampere-talon valokuvagalleria
Kirjoittaja: Anu Airaksinen
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Tule meille. Pääset kotiin.
On monia syitä olla OP-ryhmän asiakas. Yksi syy voi olla se, että me olemme kiinnostuneita
asiakkaidemme taloudellisesta menestyksestä. Niin kiinnostuneita, että olemme luoneet
koko joukon tuotteita, jotka tekevät raha-asioiden hallinnan eri elämäntilanteissa entistä
helpommaksi. Tule juttelemaan Osuuspankkiin. Kun sinä pärjäät, myös me pärjäämme.
Soita ja varaa rauhallinen keskusteluaika numerosta 010 254 6011. Voit myös jättää
yhteydenottopyynnön verkkosivuillamme www.op.fi (näpäytä otsikkoa Tule asiakkaaksemme ja Täytä yhteydenottopyyntö).

www.op.fi
OP 0100 0500
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Paikallisjärjestön uusi alku laman keskellä

Suomen Työläisliiton perustamisen yhteydessä
heräsi Tampereella vuoden 1930 alussa ajatus
uuden paikallisen, ”ei-kommunistisen” keskusjärjestön perustamisesta. Varsin ripeästi se syntyikin ja perustava kokous pidettiin jo 9. helmikuuta 1930 Tampereen työväentalolla. Järjestön
viralliseksi nimeksi tuli Tampereen Ammatillinen Keskusjärjestö ja kotipaikaksi merkittiin
Tampere.
Perustavaa kokousta valmistellut toimikunta
oli ehdottanut järjestön nimeksi ”Tampereen
Seudun Ammattiosastojen Keskus”. Käytännössä
se oli Tampereen Paikallisjärjestön uusi alku.
Perustavassa kokouksessa olivat ammattiosastoina edustettuina jalkinetyöntekijät, kunnantyöntekijät, laiva-ja lotjamiehet, Lielahden metallimiehet, Tampereen Metallityöntekijät, Työläisliiton Rantaperkiön osasto sekä Vaatetustyöntekijät.
Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi
kunnantyöntekijäin Aarne Heikki Jokinen. Pöytäkirjan mukaan puheenjohtajaa ei tälle uudelle
järjestölle tässä yhteydessä valittu. Se tapahtui
seuraavassa kokouksessa helmikuun lopulla ja
yksimielisesti Jokinen tuohon tehtävään valittiin.
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana järjestö
piti valtakunnallisen valistusviikon aikana kolme tilaisuutta, joissa oli keskimäärin 160-170
osanottajaa. Järjestö organisoi vuoden 1930 aikana myös useita työttömien tilaisuuksia, jotka
keräsivät 60-150 osanottajaa.
Sosialidemokraattien ja kommunistien välinen taistelu näkyi useilla työpaikoilla. Muun
muassa kirvesmiehet ja maalarit jakaantuivat
kahteen leiriin ja samoin kävi Finlaysonilla. Molemmat osapuolet järjestivät vuoden 1930 aikana
useita ”mielenosoitustilaisuuksia”, jotka entisestään hajoittivat jäsenkenttää. Kommunistien
mielenosoituksen Raittiustalolla poliisit onnistuivat estämään. Aivan uutta tamperelaisessa ammattiyhdistyspolitiikassa oli kovaäänisauton
käyttö ”probagandaan”. Sosialidemokraattien
vuokraamana auto kierteli kaupungin kaduilla ja
kovaäänisistä kaikunut ”Työväen marssi” harmitti niin kommunisteja kuin porvaristoakin.
Vuoden 1930 lopussa täysin sosialidemokraattien hallinnassa olevalla Keskusjärjestöllä
oli kymmenen ammattiosastojäsentä.
1930-luvun ensimmäisellä puoliskolla nimensä jo Ammattiliseksi Paikallisjärjestöksi muutta-
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nut järjestö panosti voimakkaasti ”valistus-ja
agitatsionityöhön”, vaikka lamakausi hankaloittikin käytännön kenttätyötä. Vuoden 1933 aikana sillä oli kuitenkin kaksi henkilöä kiertämässä
ammattiosastoja. He saivat toiminnan elpymisen
alkuun erityisesti Työläisliiton ja Rakennusliiton alaisissa osastoissa. Ammattiosasto saatiin
syntymään myös OTK:n tulitikkutehtaalla Santalahdessa ja keskustelua osaston perustamiseksi
käytiin myös Pyhäjärven sahalla.
Työllisyystilanne Tampereella oli huono. Valtioneuvoston päätös lentokentän rakennuttamisesta Härmälään, Mannerheimin vastustuksesta
huolimatta, helpotti tilannetta. Asematunnelin,
ratapihan ja Teisko-Aitolahti tien työmaat toivat
nekin muutaman työpaikan. Sahateollisuudella
meni huonosti ja se vaikeuttikin juuri Pyhäjärven sahan työntekijöiden järjestäytymistä, vaikka se olikin Niemen sahan kanssa ainoa tämän
alan yritys, joka Tampereella tai sen lähiympäristössä oli toiminnassa.
Mannerheimin kannanotto lentokentästä ei todellakaan lisännyt hänen suosiotaan Tampereen
työväestön keskuudessa. Myöhemmin Tampereen kadunnimitoimikunta sai käsiteltäväkseen
ehdotuksen hänen kunniakseen nimetystä kadusta.
- Nimetään se sinne Pispalan VPK:n lähettyville, siälähän on vieläkin ne jäljet siinä seinässä,
jotka sen joukot kansalaissodan aikana jätti, todettiin asiasta kuultua.
Paikallisjärjestön työttömyystoimikunta (siihen kuului muun muassa sittemmin Tampereen
kaupunginjohtajana toimineen Erkki Lindforsin
isä Eino Lindfors) piti vuoden 1933 aikana peräti
39 kokousta, joten paikallisjärjestön toiminta
yleensäkin 1930-luvun alkuvuosina oli erittäin
aktiivista.
Jokisen jälkeen 1930-luvulla paikallisjärjestön puheenjohtajina toimivat August Vuori, Eino
Lindfors, Kustaa Alanko, Feliks Aarni ja Lauri
Lehtonen.
Tuomo Koivisto
Kirjoittaja valmistelee parhaillaan SAK:n Paikallisjärjestön historiatrilogian kolmatta osa. Aikaisemmin ovat ilmestyneet ”Työt ja tekijät” vuonna 1999 ja ”Hyvät toverit vai...” vuonna 2003.

LAPUAN LAKIA,
TYÖTTÖMYYTTÄ, PULAA

KOTIA KOHTI. 1930-luvun alkuvuodet olivat työttömyyden
aikaa. Äärioikeistolaiset mielipiteet saivat kannatusta, ammattiosastoja ja urheiluseuroja lakkautettiin. Finlaysonilla kuitenkin
oli työtä tarjolla sadoille ja tuhansille myös 1930-luvulla.
Kuva: Tampere-Seura.
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