SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu
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No: 5/2006

SAK 100 vuotta
Edustajiston kokouksen jälkeen 8.3. klo 18.00 jatketaan SAK 100 teemavuoden kunniaksi järjestettävällä Cocktails -tilaisuudella, jossa mukana
muun muassa paikallisjärjestön toiminnassa mukana olevat kansanedustajaehdokkaat.
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SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY
EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS
Aika
Torstaina 8.3.2007 klo 17.15
Paikka Nordea -pankin tilat, Kuninkaankatu 26 B 6. krs
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Jäsenyhdistyksen kokoukselle tarkoittamat
esitykset tulee lähettää 25.2. mennessä järjestön hallitukselle osoitteella
tapj@pp.sak.fi tai Vuolteenkatu 11, 33100 Tampere.
Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajistoon edustajia sääntöjen
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Järjestön toimintakertomus löytyy vuoden vaihteen jälkeen osoitteesta
www.sak-paikalliset.fi/tampere.
Tampereella 24.11.2006
Jouko Toivonen
puheenjohtaja
2

Erkki Helenius
sihteeri
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www.turva.ﬁ

YLEINEN TURVANUMERO

0203 23400
Kysy lisää
liittosi
vakuutuseduista

Soita tähän ja olet Turvassa.
Soittaminen 020-palvelunumeroihin maksaa kiinteästä
verkosta 0,0821 €/puh + 0,02 €/min ja matkapuhelimista
0,0821 €/puh + 0,229 €/min. Ulkomailta soitettaessa
operaattorin ulkomaanpuhelumaksu.

Järvensivuntie 3, puh. (03) 2313 9111
Hämeenkatu 25, puh. (03) 2313 9252
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Vakuutuksia mittojen mukaan.

Pääkirjoitus

Kulttuurinuoret juurruttivat asemansa Tampereella
pistö, Tero Rönni ja Ilpo
Sirniö. Tilaisuudessa oli 150
henkeä.

Lehden teemana on paikallisjärjestön kolmannen strategisen painopisteen Kulttuurinuorten toiminnan esittely. Tämän toimintalohkon
sisältö jää eittämättä ay-toimijalta fyysisesti todentamatta, koska sen aktiviteetit
toteutetaan pääsääntöisesti
alle 25 -vuotiaiden parissa.
Ay-liikkeen perinteiset
toimet yltävät vain harvoin
tämän joukon saavuttamiseen muuten kuin puheissa
ja koulukierrosten merkeissä. Tästä sensaatiomainen
poikkeus on paikallisjärjestön Kulttuurinuoret, tuttavallisemmin CULT. Sen toiminta menee monesti ns. ohi perinteisen ay-toimijan ymmärryksen.
CULT on olennainen osa
tamperelaisille
nuorille
suunnattavia aktiviteettejä,
jonka tarkoituksena on järjestäytymisen edistäminen.
Esimerkkinä tulevasta etusivun tapahtumajuliste ja seuraavan sivun taidenäyttelyesite.
100-vuotias paikallisjärjestö
juhli vielä kerran
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry 100 teemavuosi

No: 5/2006 7.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere
tapj@pp.sak.fi

Juhlapuheen teemavuoden päätöksessä piti PAM liiton puheenjohtaja Ann Selin, joka kosketteli puheessaan vaalikauden tavoitteiden lisäksi SAK:n edustajakokouksen linjauksia.
SAK 100

Jouko Toivonen
puheenjohtaja

alkoi tammikuussa järjestetyllä seminaariristeilyllä, jossa käsiteltiin työelämän
osaamisen edistämisen ja
työllisyyspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä. Tilaisuudessa oli mukana lähes 600
osanottajaa.

Huhtikuun 15. päivä 2007
tulee kuluneeksi 100 vuotta
siitä, kun joukko ammattiyhdistysaktiiveja
kokoontui
Tampereelle perustamaan
maamme ensimmäistä palkansaajakeskusjärjestöä.
Ay-aktiivisuus oli virinnyt
vuosisadan taitteessa siten,
että muutama paikallisjärjestö sekä useita ammattiosastoja ja -liittoja oli perustettu aikaisemmin ja keväällä 1907
aika oli kypsä kattojärjestön
perustavalle kokoukselle.

Teemavuosi päätettiin tilaisuudella, jossa esiteltiin
SAK:n seuraavan vaalikauden tavoitteita ja paikallisjärjestön toiminnassa mukana
olevat
kansanedustajaehdokkaat; Jari Heikkilä,
Anna Kontula, Joonas Le-

Juhlavuoden keskeinen tavoite on, että mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi
juhlasta. SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry järjestää
SAK:n juhlavuoden kunniaksi 8.3. Cocktail-tilaisuuden, jonka teemana on eduskuntavaalit.

Julkaisija:
SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry
Päätoimittaja:
Jouko Toivonen,
0400 512 907

Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2006
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Kulunut vuosi menestys kulttuurinuorille
Kulunut vuosi on ollut Kulttuurinuorille tapahtumarikas ja toiminta on saatu hyvään
käyntiin ja aktiivisia jäseniä on tullut lisää
mukavasti.
Tavoitteemme järjestäytymisen edistäminen kulkee myötätuulessa. Toimintamme on
alkanut kiinnostaa nuoria siinä määrin että he
kyselevät mitä seuraavaksi teemme ja miten
SAK vaikuttaa toimintaamme. Uskon, että
Cultin nettisivut avataan alkuvuodesta. Tämän väylän kautta voimme kätevästi ilmoittaa tapahtumistamme ja valistaa pyrkimyksistämme.

vuonna toista kertaa, ja hieman viimevuotista
lämpimämmässä säässä. Myös esiintyjiä oli
tälläkertaa kolme viimevuotisen yhden sijaan. Paikallaolijoita tai –kävijöitä on hieman hankala laskea, mutta kyse oli kuitenkin
tuhansista ihmisistä.
Kesän aikana suunniteltiin tulevia ja pidettiin kolme Bandage-klubia. Cult oli myös
mukana auttamassa Kesäpotpuri sisäfestivaalin järjestelyjä elokuun lopussa. Kesäpotpurissa oli suomalaisten huippubändien lisäksi myös tanssi- ja teatteritaidetta sekä tulishow.

Cultin toimintavuosihan käynnistyi tammikuussa jo nykyään hyvin tunnetulla ikärajattomalla Bandage-klubilla. Bandage-klubeja järjestettiin vuoden aikana yhdeksän
kertaa ja ne keräsivät yli 1500 kävijää. Positiivista oli huomata, että hieman nihkeä kesän jälkeen (3 tapahtumaa 265 kävijää) alkoivat nuoret jälleen innostua tapahtumasta.

Syyskuun kosteissa keleissä aktivoiduttiin
sen verran, että Vanha kirjastotalon puistossa järjestettiin elokuvan ystäville eksoottinen elokuva-teatterikokemus. Paikalle tuotiin videotykki ja jättiscreeni, missä yhteistyössä Pirkanmaan Elokuvakeskuksen ja Videotykki Oy:n kanssa esitettiin leffoja koko
illan.

Bandagessa on vieraillut loppuvuoden aikana myös nuorten ihailemia hahmoja, kuten Uniklubin Jussi, Jonne Aaron Negativesta ja Wallu Valpio. Bandage-klubeilla on tämän vuoden aikana esiintynyt 30 eri yhtyettä ja bändit lähettelevät meille kymmenittäin
demo-levyjänsä kuunteluun esiintymistilaisuuden toivossa.

Vuoden loppua kohden mentäessä olemme julkaisseet kilpailun jolla etsitään nuoria
eri alojen taiteilijoita asettamaan esille teoksiin Cultin järjestämään taidenäyttelyyn joka
kestää koko helmikuun.

Helmikuussa vietettiin SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestön 100-vuotisia ja pari tusinaa
Culttilaisia oli paikalla myös Tampereen
Kaupungin vastaanotolla Raatihuoneella.
Maaliskuussa Cult järjesti Rasmus-verkoston tukemana onnistuneen ”Shout
against racism” -ilmaistapahtuman Klubilla.
Paikalla oli yhdeksän erilaista maahanmuuttajataustaista esiintyjää, bändiä, ja tanssijoita
aina Perusta Afrikkaan asti. Tapahtuma keräsi yli 450 kävijää ja siellä vallitsi miellyttävä tunnelma.

Kulttuurinuorten tapahtumat ovat olleet
pääasiassa musiikkipainotteisia, mutta olemme pyrkineet tuomaan niihin mahdollisuuksien mukaan myös muita kulttuurinaloja.
Jatkossa tarkoitus on saada teiltä, hyvät lukijat, vinkkejä tuleviin koitoksiin. Olemme
avoimia uusille ja pyrimme mahdollisimman
poikkitaiteellisiksi tempauksissamme. Kerro
ideasi
osoitteeseen
markus.kosonen@karismafilms.fi ja tempaudu kulttuurin parantavaan maailmaan.
Markus Kosonen
CULT’n puheenjohtaja

SAK:n paikallisjärjestön vappujuhlan yhteydessä esitelty Vappurock järjestettiin tänä
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100-vuotias juhli tulevaisuuden merkeissä
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry 100
teemavuosi alkoi tammikuussa järjestetyllä
seminaariristeilyllä, jossa käsiteltiin työelämän
osaamisen edistämisen ja työllisyyspolitiikan
ajankohtaisia kysymyksiä. Teemavuosi päätettiin

tilaisuudella, jossa esiteltiin SAK:n seuraavan
vaalikauden tavoitteita ja esiteltiin
paikallisjärjestön toiminnassa mukana olevat
kansanedustajaehdokkaat.

Jari Heikkilä, kaupunginvaltuutettu

voimalaitokselle. Jari on Paperiliiton liittotoimikunnassa, SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallituksessa, Pirkanmaan maakuntavaltuustossa,
Tampereen seutuhallituksessa varajäsenenä, TUL:n
seuran Järvensivun Kisan johtokunnassa, TE -keskuksen neuvottelukunnassa Tero Rönnin varajäsenenä, Vasemmistoliiton puoluevaltuustossa ja
muussakin.

Jari on avioliitossa ja kaksi aikuista lasta, joilla on
omat perheensä. Hän on valtuustoryhmänsä puheenjohtaja. Jari viihtyy luonnossa. Hän kuljeskelee muun muassa Hervannan metsissä ja Lapissa kesällä patikoiden ja talvella etupäässä lumikengillä.
Kesäisin Jari käy kuntorasteilla. Pieni kesämökki
Järvensivun Kisan omistaman Kesäkoti Kisalan
alueella Teiskossa on hyvä paikka “akkujen” lataamiseen.
Jari on ollut vuodesta 1993 pääluottamusmiehenä Takon kartonkitehtaalla. Sitä ennen hän oli voimalaitoksen luottamusmiehenä ja erilaisissa tehtävissä ammattiosastossa. Takolle hän meni 1973 sen
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Anna Kontula, kaupunginvaltuutettu
Anna on 29-vuotias kolmen lapsen äiti Tampereelta. Työkseen hän toimii tutkijana Tampereen yliopistolla. Anna harrastaa ay-toimintaa, tanssimista
ja kirjallisuutta.

Vuoden 2007 eduskuntavaaleista tekee erityisen
tärkeät se, että työelämässä on käynnissä valtava
murros. Mikä näkyy tänään työelämässä, heijastuu
huomenna koko muuhun yhteiskuntaan. Seuraavien neljän vuoden aikana Suomessa tehdään kauaskantoisia päätöksiä ihmisten arjesta ja olisi tärkeää
saada mahdollisimman fiksuja päättäjiä niitä tekemään.
Näissä vaaleissa on myös korkea aika muuttaa
päätöksentekokulttuuria. Päätöksenteossa pitää ensisijaisesti korostua yhteisöstä ja ympäristöstä huolehtiminen sekä eettinen, tulevaisuuteen tähtäävä
päätöksenteko. Kaikki päätökset on tehtävä tulevia
sukupolvia ajatellen. Yhteiskunnassa lasten pitäisi
olla etuoikeutettu luokka.

Tero Rönni, kansanedustaja
Teron perheeseen kuuluu vaimo Irma ja kolme aikuista lasta. Vaarin mieleen on kovasti myös yksi
lapsenlapsi. Toisen kauden kansanedustaja on siviiliammatiltaan autonkuljettaja. Lisäksi hän on
Mäntän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Mäntän Seudun Autoalan Työntekijät ry puheenjohtaja
ja Työttömien ay-jäsenten Tatsi ry puheenjohtaja.
Eduskunnassa Tero on laki- sekä työelämä- ja tasaarvovaliokunnan jäsen.
Tulevissa vaaleissa mitataan yhteiskunnan ja
työelämän arvomaailmaa. Haluammeko jatkaa tuloksellista sopimusyhteiskuntaa vai siirtyä porvarihallituksen myötä työntekijöiden oikeuksia ja
etuuksia polkevaan yhteiskuntaan, kuten Ruotsissa
on käymässä.

Joonas Lepistö, kaupunginvaltuutettu
Joonas Lepistö on 24-vuotias Tampereen yliopiston
yhteiskuntatieteiden opiskelija. Pääaineena on
kansainvälinen politiikka. Aikaisemmin olen opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyä ja sitä ennen kävin Ilmaisutaidon lukion
TYK:ssä. Viiden veljen kanssa elämä on sujunut jakaen ja auttaen.
Joonas tekee tällä hetkellä viittä eri duunia ja sitä
kautta tietää, miltä tuntuu saada pientä palkkaa ja yrittää tulla sillä toimeen. Hänellä on kokemusta palkkataisteluista suurfirmassa yksityisyrittäjän arkeen.
Agendallani hänellä ovat lisäksi olleet, niin kauan kuin olen politiikassa ollut, pienituloisten ongelmat. Joonas on tutustunut noidankehien syntymiseen, moniongelmaisten arkeen, kelan tukien
ongelmiin, sosiaaliturvan porsaanreikiin ja päätynyt siihen, että yhteiskunta on juuri niin vahva kuin
sen heikoin lenkki.
Seuraavat ovat siksi tärkeä, että politiikka elää
ns. katkaisupistettään. Seuraavissa vaaleissa päätetään Suomen suunta. Jos se on Ruotsin suunta, jäljet
näkyvät vielä vuosikymmenten päässä. Seuraavat

Puheenjohtaja Ann Selin esitteli SAK:n vaalikauden tavoitteita.
vaalit tulevat olemaan myös oikeiston osalta loanheitäntäkeskeiset, joten äänestyspäivänä mitataan
myös kansan oivaltamisen tila.

Ilpo Sirniö, kaupunginvaltuutettu
Ilpo on 48-vuotias perheellinen metallimies Tampereelta. Hän on niin sanottu pitkän linjan ay-aktiivi ja täten kokemusta löytyy monenlaisista luottamustehtävistä, niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.
Pitkän pääluottamusmiesuran lisäksi Ilpo on toiminut Tampereen kisatovereiden organisaatiossa urheilijana ja muissa tehtävissä. Luottamustehtävistä
mainittakoon Metallin ao. 195 puheenjohtajuus.
Valtakunnallisesti tärkein luottamustehtävä on toimia Metallityöväenliiton hallinnossa. Ihmisten
kannustus ja oma laaja kokemus asioiden hoitamisesta saivat lähtemään mukaan tavoittelemaan kansanedustajuutta.
Eduskunnan pitäisi olla läpileikkaus yhteiskunnasta, nyt se ei sitä ole. Työväestön äänestysaktiivisuus ratkaisee tulevat vaalit. Äänestäminen ja äänestämisen tärkeys täytyy saada viestitettyä kaikille tutuille! Vasemmiston menestymisestä on kiinni meidän tulevaisuutemme, oikeiston voittaessa meillä on edessä
samat heikennykset kuin Ruotsissa.
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Joonas Lepistön joululevy ei jätä kylmäksi

Kulttuurinuorten toimija, kaupunginvaltuutettu
Joonas Lepistö julkaisi joululevyn. Levynjulkkaribileet vietettiin Tentissä 23.11. Levy ottaa kantaa
mm. koulutushysteriaan, perheväkivaltaan, yhteiskunnan passivoitumiseen ja vastuuntunnottomuuteen.
– Jouluyönä lyödään eniten Suomessa. Levyn
kautta haluan toivottaa kaikille rauhallisempaa
joulua, Lepistö kertoo levystään ja jatkaa, että alkoholismi on noussut yhdeksi suurimmaksi kuolinsyyksi Suomessa.
Lepistö on ottanut ennenkin kantaa perheväkivaltaan ja kerännyt pahoinpidellyille lapsille rahaa
kaduilla kitaransa kanssa.
Joonas vetää yli kymmenen keikan jouluturneen
levynsä kylkiäisenä ja toivoo, että jengi löytäisi
hänen sanomansa.
– Joulunalusaika on hyvää aikaa pohdiskella,
mikä onkaan sitä tärkeää tässä elämässä. Nykyaikana käsitykset ovat usein kieroutuneita, kuittaa Lepistö.

Cultin tulevia tapahtumia

denviikonlopun. Paikkoina ovat Pakkahuone, Inferno, Klubi, Vastavirtaklubi, Ruma, New York ja
Yo-talo. Musiikin lisäksi tapahtumassa nähdään
myös tanssia ja muotinäytös. Liput ovat nyt ennakkomyynnissä tapahtumapaikkojen lisäksi Epesissä,
Klubilla, Swampissa, Kalevan Prismassa, Sokoksella ja Coffee House -kahviloissa. Käy hakemassa lippu, ettet jää ovelle!
Joulukuun pikkujoulujen jälkeen on aika keskittyä asiaan ja pidetään seminaari koskien kulttuurin
merkityksiä muun muassa kaupungin tilaajatuottajamallissa, Luovassa Tampere -ohjelmassa, yrityshautomossa ja työelämässä. Lisäksi illan aikana
pohditaan sitä, miten kulttuuripääkaupunkihanke
näkyy seutukunnassamme tulevaisuudessa ja miten sitä tuloksia voidaan hyödyntää.
Jatkamme aktiivista yhteydenpitoa jäsenistöllemme ja se käy muun muassa erilaisten tapahtumien keinoin. Suunnitteilla on runokaraoke, jossa,
niin kuin nimestä näkyy, yhdistetään laulun voima
ja runon syvyys. Paikalle tulossa myös manselaisia
tähtiä.
Markus Kosonen

Talvipotpuri tulee! Kyseessä on kaupunkifestari,
Tampereen kolmanneksi suurin sellainen. Tapahtumassa on miltei 40 bändiä ja se kestää uudenvuo-
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SAK:n Pirkanmaan aluekokous
Paikallisjärjestöjen ja ammattiliittojen edustajat kokoontuivat 18.11. valitsemaan
SAK:n Pirkanmaan aluetoimikunnan ja hyväksymään sille toimintasuunnitelman. Puheenjohtajaksi vuosille 2007 – 08 valittiin
Jouko Toivonen.
Kansanedustaja Tero Rönni piti ajankohtaisen poliittisen tilannekatsauksen sekä Pirkanmaan TE -keskuksen projektipäällikkö
Ene Härkönen talouskatsauksen.

SAK:n Pirkanmaan aluetoimikunta 2007 – 08
Päivi Arhenius, yksityinen palvelu
Jari Heikkilä, teollisuus
Erkki Helenius, teollisuus
Jari Jamalainen, kuljetus
Hannu Järvinen, teollisuus
Kirsti Kivelä, yksityinen palvelu

Pirjo Laitinen, teollisuus
Airi Leponiemi, julkinen
Helena Nieminen, julkinen
Mikko Niiniaho, teollisuus
Jouni Peltola, teollisuus
Tarja Pietilä, julkinen
Timo Rouhiainen, teollisuus
Soile Salminen, yksityinen palvelu
Mikko Virolainen, teollisuus

Yleisvarajäsenet
Sini Havasalo, teollisuus
Markku Kivistö, julkinen
Katja Ruoko, yksityinen palvelu
Arvi Tuominen, kuljetus
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Omalla tyylillä eläkkeelle.
Eläkkeelle siirtyminen voi olla iloinen asia. Tai sitten ei. Vapaa-aika
nimittäin tuplaantuu, mutta kuukausitulot todennäköisimmin
puolittuvat. Onneksi ongelmaan on olemassa ratkaisu: vapaaehtoinen
eläkevakuutus. Asiantuntevasti hoitamamme OP-eläkevakuutuksen
avulla voit itse vaikuttaa eläkkeesi tasoon. Ja muista, että vaikka
ohimoiltasi ei löytyisi vielä ensimmäistäkään harmaata haiventa,
kannattaa eläkevakuutus ottaa ajoissa. Tule käymään tai katso lisää
osoitteesta op.fi. Lisätietoja saat myös numerosta 010 254 6015.

Vakuutussopimus solmitaan OP-ryhmän kokonaan
omistaman OP-Henkivakuutus Oy:n kanssa. Pankki
toimii OP-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä.
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