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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 100 teemavuoden
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Pääkirjoitus

Äänestysaktiivisuus
Oikeusministeriö kampanjoi äänestysaktiivisuuden puolesta
18.3.2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa. Kampanjan painopiste on nuorissa sekä matalan äänestysaktiivisuuden alueilla.
Kampanja pohjautuu kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa mainittuun tarpeeseen
nostaa äänestysaktiivisuutta.
Vaalien äänestysprosentit ovat
laskeneet Suomessa 1970-luvulta lähtien, mutta viime vuosina
laskusuunta on pysähtynyt.
Äänestysaktiivisuuskampanja tullaan arvioimaan vaalien
jälkeen. Miten se on näkynyt,
mitä mieltä siitä on oltu ja onko
aktivoinnilla ollut merkitystä.
Arvioinnin perusteella on mahdollista harkita ministeriön näkökulmasta erilaisten kampanjoitten
tarvetta tulevissa vaaleissa.

Kaikille suunnattu kampanja
Eduskuntavaaleissa toteutetaan
myös perinteinen kaikille äänioikeutetuille suunnattu vaalitiedotuskampanja. Sitä on valmisteltu Juhlavaalit 2007 -työryhmässä, johon kuuluvat oikeusministeriön, eduskunnan ja Allianssi ry:n edustajat. Teeman
“Elämän tärkeät äänet” alla työryhmä on teettänyt muun muas-
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sa tv- ja radiotietoiskuja, kampanjasivut ja verkkomainontaa,
selkoesitteen sekä julisteita.
Tiedotuskampanja alkaa näkyä julkisuudessa helmikuun
loppupuolelta lähtien. Sen budjetti on 200 000 euroa, josta oikeusministeriö kustantaa puolet
ja eduskunta puolet.

edelleen oltava työllisyyden parantaminen. Liian korkea työttömyys ja siitä johtuva syrjäytyminen on yhä Suomen vakavin ongelma. Myös hyvinvointivaltion
rahoituksen saattaminen kestävälle perustalle edellyttää työllisyysasteen nostamista.
Tulevalla vaalikaudella työllisyyden parantamiseen joudutaan
tähtäämään aiempaa haasteellisemmassa ympäristössä. SAK korostaa, että edessämme on kolme
vakavaa haastetta: Taloudellinen
haaste eli se, että Suomen talous
kohtaa kovaa kansainvälistä kilpailua. Sosiaalinen haasteemme
on Suomen väestön ikääntyminen ja uhka, että eriarvoisuus murentaa sosiaalista pääomaa. Aiempaa painokkaammin nousee
esiin ekologinen haaste, jonka
myötä on tehostettava toimintaa
ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
sekä energiakysymysten ratkaisemiseksi. Nämä haasteet edellyttävät uusia vastauksia, ja ne voidaan parhaiten löytää eri osapuolten yhteisellä työllä.

SAK parantaisi työllisyyttä
kasvuhakuisella politiikalla
SAK:n mukaan seuraavankin
vaalikauden päätavoitteena on
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Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry Toimintakertomus
2006
www.sak-paikalliset.fi/tampere
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry toiminta-alue
käsittää Tampereen kaupunkiseudun kolme kaupunkia ja neljä kuntaa, joissa on 325 000 asukasta. Työttömyysaste 31.12. oli 9,9%. Työttömiä työnhakijoita
on 16 000, joista alle 25 vuotiaita on 1 750, yli 50
vuotiaita 6 020 ja pitkäaikaistyöttömiä 4 320. Jäsenyhdistyksiä on 66, joissa on noin 54 000 jäsentä.
Olemme Suomen suurin paikallisjärjestö. Järjestö ylläpitää verkkosivuja ja julkaisee Kenttäväkilehteä.
Paikallisjärjestön toimintakauden 2006 – 07
kolme kriittistä menestystekijää ovat:
1. Työelämäosaaminen
2. Työllisyyden hoito
3. Kulttuurinuoret CULT
Muita toiminnan keskeisiä, vakiintuneita osaalueita ovat yhteiskunnallisuus, viestintä, verkostoyhteistyö ja tapahtumat.
Kaikki toimintaan liittyvä materiaali on usean
vuoden ajan jaettu sähköpostitse hallinnon jäsenille. Tämän lisäksi aineistoa jaetaan niille yhdistyksille, jotka ovat antaneet sähköpostitietonsa.

SAK:n paikallisjärjestötoimintaa
Tampereella 100 vuotta
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry 101:tta toimintakautta juhlistettiin koko vuoden kestäneellä
teemalla “Yhteistyötä sata vuotta 1906 – 2006”,
joka logo on nähtävillä järjestön sivuilla www.sakpaikalliset.fi/tampere.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön edeltäjä
järjestö on rekisteröity 31.12.1905 Suomen suurruhtinaskunnan Tsaarin Venäjän rekistereihin. Tätä
ennen oli 1898 Työväenyhdistyksen yhteyteen perustettu keskuskomitea yhdyssiteeksi tamperelaisille ammattiyhdistyksille.
Juhlavuosi aloitettiin tammikuussa Työllisyys- ja
Työvoimaseminaariristeilyllä, johon osallistui lähes
600 toimijaa paikallisjärjestön jäsenyhdistyksistä,
STTK:n ja Akavan ammattijärjestöistä, julkisen työhallinnon edustajia, kuntien ja kaupunkien työllisyyden hoidon toimijoita, työllisyysprojektien edustajia
ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Seminaarista
on tehty laaja yhteenveto, johon voi tutustua verkkosivuilla (liite).
Tampereen kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen
kutsui juhlivan paikallisjärjestön edustajat ja yhteistyökumppanit Raatihuoneelle juhlavastaanotolle 10.2. vieraanvaraisuuden osoituksena. Tilaisuutta juhlistettiin yli 600 kutsuvieraan ja yhteistyökumppanin kanssa.
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Vappujuhlia kuten monia muitakin vuoden ajan
tapahtumia ja tilaisuuksia sävyttivät 100 vuotta
teeman mukaiset puheet, kyltit ja julisteet.
100 vuotta juhlavuoden päätöstilaisuus pidettiin 30.10. yhteiskuntavaikuttamisen teeman merkeissä esittelemällä paikallisjärjestön toiminnassa
mukana olevat viisi kansanedustajaehdokasta. Juhlapuheen piti liittopuheenjohtaja Ann Selin. Tilaisuudessa oli 150 henkeä.

Yhteiskunnallisuus
Paikallisjärjestön edustajat kaupunginvaltuustossa
ovat olleet alla mainituissa lautakunnissa. Järjestö
on käyttänyt heitä osa-alueensa asiantuntijoina tarvittaessa.
Osaamis- ja elinkeinolautakunta
Jari Heikkilä, www.jariheikkila.net
Osaamis- ja elinkeinolautakunta
Sirpa Koivisto, sirpa.koivisto@taloverkot.fi
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Anna Kontula, www.annakontula.net
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Joonas Lepistö, www.joonaslepisto.net
Yhdyskuntalautakunta
Ilpo Sirniö, ilpo.sirnio@koti.soon.fi
Presidentin vaalit
Paikallisjärjestön edustajat osallistuivat Tarja Halosen Pirkanmaan vaalitoimikunnan työskentelyyn. Useat järjestön hallituksen jäsenet tekivät talkootyötä Halosen uudelleen valinnan puolesta.
Tarja Halosen esitettä jaettiin jäsenosastoille tuhatmäärin edelleen eteenpäin jaettavaksi.
Eduskuntavaalit
Paikallisjärjestö päätti tukea sen toiminnassa mukana olevien ehdokkaiden Jari Heikkilä, Anna Kontula, Joonas Lepistö, Tero Rönni ja Ilpo Sirniö
eduskuntavaalityötä. Järjestö suositteli mukaan
menoa ehdokkaiden henkilökohtaisten vaalityöryhmien työhön.

Työelämäosaaminen
www.worklifeability.fi
www.tyoelama.fi.
Vuonna 2005 Paikallisjärjestö allekirjoitti yhteistyösopimuksen Työministeriön Tykes -ohjelman
Työelämäosaamisen edistämisen hankkeen edus-

tajien kanssa. Sen oppimisverkoston poikkitieteinen
toiminta on toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Ylipäätänsä toiminta on ollut erittäin vilkasta ja tuloksekasta. Saatu myönteinen palaute myös osoittaa,
että tämänkaltainen asiantunteva uudenlainen verkostomainen yhteistyö on tarpeellista ja tervetullutta.
Oppimisverkosto on järjestänyt yhteensä 94 yhteistilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä 2591 henkilöä. Yleensä kokouksista on laadittu erilliset muistiot ja tapahtumista on kerätty osallistuja- ja nimilistat.
Yhteistilaisuuksista neljä on ollut hankkeen Neuvottelukunnan kokouksia ja niiden yhteydessä pidettyjä oppimistapahtumia -kumppanuuspäiviä (neuvottelukunnan kokouksiin on osallistunut eri työorganisaatioiden edustajia 87 henkilöä), 22 Teema- ja asiantuntijaryhmien kokouksia; Teemaryhmä Turvallisuusjohtaminen on kokoontunut 5 kertaa, Teemaryhmä Yksilön osaamisen kehityskaari työorganisaatiossa on kokoontunut 3 kertaa, Teemaryhmä Yksilön ja
työorganisaation yhdistävä työaikainen valmennus –
Yty on kokoontunut 5 kertaa, Teemaryhmä Ennakointitieto ja työorganisaation osaamistarpeet on kokoontunut 4 kertaa, Teemaryhmä Tiedonsiirto ja luottamus
työorganisaatioissa on kokoontunut 2 kertaa ja Tietotuotantoryhmä on kokoontunut 3 kertaa (teemaryhmien kokouksiin on osallistunut 188 henkilöä), 10
Työelämäosaamiseen liittyvää seminaaria (seminaareihin osallistuneiden määrä on yhteensä 1026 henkilöä), 3 Studia Generalia – luentotilaisuutta (luennoille
osallistuneiden määrä on ollut yhteensä 240 henkilöä), 33 hankkeen Suunnittelu- ja ideointipalaveria
(palavereihin osallistuneiden määrä yhteensä 98 henkilöä), 17 Info-, neuvottelu- ja lehdistötilaisuutta yhteistyöorganisaatioissa (osallistuneita on ollut yhteensä 873 henkilöä) ja 5 Muuta tilaisuutta sekä kotimaassa että ulkomailla (osallistuneita on ollut yhteensä 79
henkilöä).
Verkoston itsensä järjestämien tilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi verkoston edustajat ovat osallistuneet Tykes -ohjelman järjestämiin tilaisuuksiin Helsingissä ja muutamien muiden kotimaassa käynnissä
olevien Tykes -ohjelman rahoittamien oppimisverkostojen ja koulutusorganisaatioiden järjestämiin tapaamisiin ja koulutustapahtumiin Tampereella, Porvoossa ja Hämeenlinnassa.
Näkyvyytensä, tiedotustoimintansa ja yhteydenpitonsa tehostamiseksi Työelämäosaamisen edistäminen -verkosto avasi omat internet kotisivunsa. Hankesuunnitelman mukaisesti kotisivuja edelleen kehitetään tavoitteena toimiva ja käytännönläheinen helppokäyttöinen työelämäosaamisen tiedon portaali,
jonka perustana toimivat kotisivut uudistuneina
avattiin loppu kesästä. Valmistettava portaali on oleva verkoston keskeinen työväline: mm. portaalin intran puolelle laitetaan seminaarien ja kokousten muistioita, keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja,
palautetta jne. Kotisivuilla on nähtävissä muun muassa ajankohtaiset tapahtumat sekä seminaarien ja luen-

totilaisuuksien alustukset ja esitelmät.
Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan on kirjattu periaate, että verkosto noudattaa toiminnassaan näkyvyyttä ja avoimuutta. Jotta periaate toteutuisi ja jotta
kaikille työelämäosaamisesta kiinnostuneille välittyisi oikea käsitys verkoston toiminnasta ja tieto mahdollisuudesta henkilökohtaisesti osallistua sen toimintaan ja eri tilaisuuksiin, kotisivujen avaamisen lisäksi verkosto-organisaatio on tiedottanut yhteistilaisuuksista lehti-ilmoituksin, sähköpostiviestein, lehdistötiedotteiden ja uutisin, jotka ovat julkaistu samanaikaisesti sekä internetissä että intranetissä. Avoimuutta lisätäkseen verkosto on toimintakauden aikana myös laajentanut sähköpostirekisteriään, joka tänä
päivänä käsittää jo 600 sähköpostiosoitetta.
Poikkitieteisen työnsä tukemiseksi oppimisverkoston kansainvälistä yhteistyötä on aktiivisesti ja tavoitteellisesti kehitetty. Nimenomaan verkosto-organisaatio on vahvistanut yhteyksiään ja yhteistyötään
alan ulkomaisten koulutus-, asiantuntija- ja tutkimuslaitosten kanssa. Lundin yliopiston työelämäkorkeakoulun lisäksi yhteistyöstä on sovittu Viron Narvan
ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (NVTC), Saksan Liittotasavallassa toimivan valtakunnallisen Arbeit und Leben – koulutusorganisaation ja saksalaisen Gelsenkirchenin korkeakoulun kesken. Virinneellä yhteistyöllä tähdätään yhteisten koulutus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen ja työelämäosaamista edistävän tiedon päivittämiseen, keräämiseen ja
hyödyntämiseen verkoston käytännön toiminnassa.
Näiden uudenlaisten kansainvälisten yhteyksiensä
lujittamiseksi ja saattamiseksi näkyväksi ja hyödynnettäväksi käytännön tasolla verkosto-organisaatio
on tehnyt valmistelut kansainvälisen ICCEF 2007
konferenssin (International conference on combined
actions and effects of environmental factors) ja siihen
sisällytettävien teemaistuntojen pitämiseksi Tampereella 9. – 11.9.2007. Hyötyjen maksimoimiseksi konferenssin työelämälähtöiset pääteemat ovat yhtä teemaa lukuun ottamatta täsmälleen samat kuin mitä oppimisverkoston asiantuntijaryhmien teemat ovat.
Verkottumista on myös jatkettu kansallisesti. Tähän liittyen verkosto-organisaatio on tehnyt lisää uusia verkosto- ja yhteistoimintasopimuksia. Mukaan
on otettu sellaisia yhteistyöorganisaatioita, jotka haluavat yhteistyössä kehittää työelämäosaamista. Verkostoon hyväksyttyjen ja sopimukset tehneiden kotimaisten ja ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden
määrä on 67.
Visionsa mukaisesti verkosto-organisaatio on toiminut aktiivisena aloitteentekijänä uudenlaisen ja
pysyväluonteisen yhteistyö- ja koulutusrakenteen ja
sen myötä työelämäosaamiseen liittyvän korkeakoulutasoisen koulutuksen järjestämismahdollisuuksien aikaansaamiseksi Pirkanmaalle. Tässä tarkoituksessa yhteistyötä on kehitetty muun muassa verkoston
asiantuntijoiden, yritysten ja oppilaitosten kesken, ja
ainakin aito mielenkiinto työelämäosaamista kohtaan
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Eduskuntavaalit 2007

Pia Viitanen
kansanedustaja
Tampere

Tero Rönni
kansanedustaja
Mänttä

Marko Asell
Joonas Lepistö
pääluot. mies, yht. tiet. yo liikuntapaikkahoitaja
Nokia
Tampere

Vaalipäivä sunnuntai 18.3.2007,

Saara Karhu
kansanedustaja
Tampere

Jukka Gustafsson
kansanedustaja
Tampere

Tuula Petäkoski-Hult
erikoistutkija, fil.toht.
Lempäälä

Pentti Sivunen
kaupunginjohtaja
Ylöjärvi

Asko Koskinen
Pekka Järvinen
palvelutuotannon johtaja liikuntapaikkamestari
Tampere
Valkeakoski

Hanna Laine
lähihoitaja
Kangasala

Pipa Heinonen
Ilpo Sirniö
europarlamentaarikon koneasentaja
erityisavustaja
Tampere
Tampere

Atanas Aleksovski
Tapio Tienari
Pirkko Lahtinen
prosessin hoitaja, plm. terveydenhoidon lehtori, koulutuspäällikkö
Tampere
Ikaalinen
Vammala
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Anneli Kivistö
Sari Päivinen
vastaava työnsuunnittelija yht tiet. yo, myyjä
Tampere
Toijala

ennakkoäänestys kotimaassa 7. – 13.3.2007

Harri Asikainen
prosessinhoitaja
Valkeakoski

Jari Heikkilä
pääluottamusmies
Tampere

Ilkka Järvelä
sähköasentaja, eläk.
Tampere

Anna Kontula
tutkija
Tampere

Mikko Kuoppa
kansanedustaja,
asentaja
Pirkkala

Hannu Lehikoinen
luokanopettaja
Lempäälä

Emilia Lehtomäki
Kalle Leponiemi
sairaanhoidon opiskelija prosessinhoitaja
Tampere
Kyröskoski

Katariina Lillqvist
elokuvaohjaaja
Tampere

Pentti Paananen
CNC-koneistaja
Mänttä

Jaana Pirkkalainen
psykologi
Lempäälä

Vilho Ponkiniemi
Anssi Repo
kirjastovirkailija-kuljettaja freelance tv-ohjaaja
Kyröskoski
Ylöjärvi

Minna Sirnö
kansanedustaja
Tampere

Laura Tohka
amanuenssi
Tampere

Mervi Veijola
sairaanhoitaja
Nokia

Niina Kiviaho
sosiaalipoliittinen
sihteeri
Tampere

Outi Kokko
toimistosihteeri
Ruovesi
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ja sen sisällyttämistä tavalla tai toisella oppilaitosten
koulutus- ja opetustoimintaan on viriämässä. Yhtenä
konkreettisena osoituksena ovat Opettajien työelämäjaksot, jotka toistamiseen toteutetaan yhteistyössä
verkoston ja ammatillisen opettajakorkeakoulun
kanssa ja Länsi-Suomen lääninhallituksen tuella.
Oppimisverkoston olennaisena osana on Yritysverkosto - Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla, jonka keskeisenä osana on ollut työkulttuurikartoitukset, jotka toteutettiin postikyselynä yhteistyöorganisaatioissa vuoden 2005 loppupuolen aikana. Työkulttuurikartoitukset onnistuivat erinomaisen
hyvin. Laajan kartoituksen tuloksia hyödynnetään
välittömästi työorganisaatioiden omia kehittämishankkeita toteutettaessa ja jatkossa verkoston toiminnan etenemisen myötä valmistuvissa jatko-opinnäytetöissä. Kartoitusten tuloksia on tarkastelu ja pohdittu yhdessä pidetyissä teema- ja asiantuntijaryhmien
kokouksissa.
Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla oppimisverkoston on saanut Työministeriön Tykes ohjelmalta jatkorahoituksen 31.8.2008 asti.

Työllisyyden hoito
www.tyollisyysportti.fi
Työllisyyden hoidon yhteistyötä toteutetaan Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen toimintaohjelman mukaisesti, joka on laadittu vuosille 2005-12.
Tarkensimme omia tavoitteitamme vuosille 2007-08,
joista on tehty seurantakortit (liite). Ne ovat osa toimintaohjelman toteuttamista. Näitä ovat;
– hiljaisen tiedon välittäminen
ammattiosaajilta nuorille työntekijöille
– koulutusratkaisujen työelämälähtöisyyden
lisääminen
– maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen
– työuran pidentäminen
– sosiaalisen yrittäjyyden kehittäminen
– ammattiyhdistysten rooli työllistäjänä
– ammattiyhdistysten rooli
syrjäytymisen ehkäisyn toteuttamisessa
Kaupunkiseudun työpoliittisen toimintaohjelman
toimeenpanoa koordinoiva toimielin on kaupunkiseudun työpoliittinen yhteistyöryhmä, jossa lisäksemme toimijoina ovat työllisyyspolitiikan asiantuntijat
kaupunkiseudun kunnista, työvoimatoimistoista,
työmarkkinajärjestöistä, oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta. Se kokoontui toimintakauden aikana
seitsemän kertaa.
Työllisyysportti on verkkopalvelu Tampereen
kaupunkiseudun työllisyyspalveluista.

Kulttuurinuoret CULT
Paikallisjärjestön Kulttuurinuoret aloittivat toimintansa loppuvuodesta 2005. Paikallisjärjestö on tukenut sitä muun muassa painattamalla Bandage -klubien
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julisteita markkinoimalla tilaisuuksia ja sponsoroimalla joitakin tapahtumia. CULT sai SAK:n vuoden
2006 kulttuuriapurahan. Useat CULT:n tapahtumat
ovat pääsymaksullisia tilaisuuksia.
Lokakuu 2005
Järjestettiin mielenosoitus Tampereen Pyynikin Trikoon purkamista vastaan, sillä tiloissa oli useiden
Tamperelaisten bändien harjoittelutilat. Tapahtumaan osallistui yli 200 nuorta, jossa esiintyi myös
Roctum-orkesteri. Joonas Lepistö piti puheen ja sen
jälkeen vapaata sanaa levittivät myös muut mielenosoittajat.
Marraskuu 2005
Järjestettiin pitkän näytelmäelokuvan, ’Leijonan sydän’, ensi-ilta Niagara-teatterissa. Elokuvanteossa on
ollut mukana Cultin jäseniä ja sen on tuottanut Cultin
puheenjohtaja Markus Kosonen. Elokuva pyöri kuukauden elokuvateatterissa.
Joulukuu 2005
Järjestettiin ’Talvipotpuri’ -bänditapahtuma Tampereen Klubilla, jossa esiintyivät Jann Wilde & Rose
Avenue, The Odorants, Killpretty, Steep, Essentia,
Lapko, Spank my Jones ja Damn Seagulls. Tapahtumaan myytiin 403 lippua.
Tammikuu 2006
Kulttuurinuoret tekivät Viking Linen kanssa esiintymissopimuksen Mariella alukselle ja esiintyivät
paikallisjärjestön 100 teemavuoden päätapahtumassa.
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Essentia, Trefoil, Strawels ja White Flame. Tapahtumaan myytiin 230 lippua.
Helmikuu 2006
Cult osallistui 28 hengen voimin Paikallisjärjestön
100 vuotis juhlavastaanottoon Raatihuoneella. Ilta
jatkui Cultin saunaillalla.
Maaliskuu 2006
Rasismin vastaisen viikon alkajaisiksi järjestettiin
Shout against Racism-tapahtuma Tampereen Klubilla. Rasmus-verkosto tuki tapahtumaa. Paikalla oli
maahanmuutajataustaisia esiintyjiä: DJ Trog, Mike
Ortiz, Longshot Theory, Capoeira Forca Natural, Menard and his Friends, Udoka, Havana Club-salsaryhmä, Outcold ja Basta Basta. Tapahtuma oli täynnä ja
paikalla oli yli 450 ihmistä.
Huhtikuu 2006
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla, jossa
esiintyivät Essentia, Järjestyshäiriö, Soulrelic ja Parasite City. Tapahtumaan myytiin 160 lippua.

Toukokuu 2006
Järjestettiin Paikallisjärjestön vappujuhlaan liittyvä
Vappurock-tapahtuma, jossa esiintyivät Fume, Essentia ja Bitch Alert. Tapahtumaa oli seuraamassa tuhansia ihmisiä.
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Julia’s Window, Fabulous 65, The
Scanditones ja Plainfade. Tapahtumaan myytiin 80
lippua.
Kesäkuu 2006
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla, jossa
esiintyivät Mean Idols, Manzana, Lemmenpyssyt ja
Essentia. Tapahtumaan myytiin 90 lippua.
Heinäkuu
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla, jossa
esiintyivät Kometa, Jermaine, So Called Plan ja Roctum. Tapahtumaan myytiin 95 lippua.
Elokuu 2006
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla, jossa
esiintyivät Kille Kuuleri, Sonicmind, Renoise ja Trefoil. Tapahtumaan myytiin 170 lippua.
Oltiin mukana järjestämässä Suomen suurinta
sisäfestaria Kesäpotpuria, joka yhdistää suomalaisia kärkiartisteja, tanssia, passiivista- sekä
sketsiteatteria sekä tulishowta. Esiintymässä olivat Stam1na, The Winyls, Kemopetrol, Kauko
Röyhkä, Entwine, Deep Insight, Essentia, Nicole,
Widescreen Mode, Sara, Tigerbombs, The Mutants ja Elias Viljanen & Evil Spirit, sekä Tampereen Nuori Teatteri, Flamma tulikollektiivi ja
Mustavalkoinen huone -tanssiryhmä. Tapahtumassa oli 612 kävijää.

Marraskuu 2006
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla, jossa
esiintyivät Essentia, Private Line ja Bitch so sweet.
Paikalla 320 henkeä.
Joulukuu 2006
Oltiin mukana järjestämässä Talvipotpuri-kaupunkifestivaalia 29.-30.12. Cult osallistui talkoilla mm. lipunmyynti-, narikka- ja järjestyksenvalvontatehtäviin. Tapahtumassa oli yhteensä noin 1700 kävijää.
Valittiin osallistujat Cultin “Naisen aika” -taidenäyttelyyn, joka järjestetään helmikuussa.

Viestintä
Kenttäväkilehden 7. vuosikerta
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö julkaisi Kenttäväkilehden neljä numeroa fyysisenä- ja verkkoversiona
pdf -muodossa. Julkaisut korvaavat jäsenosaosastoille
suunnatun sisäisen tiedottamisen. Kenttäväkilehden
formaatti on B5 -koon nelivärijulkaisu. Lisäksi julkaistiin yksi numero jäsenyhdistyksen teemanumerona.
SAK Pirkanmaa lehden 18. vuosikerta
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön ajankohtaisten
asioiden teema-artikkelit julkaistiin SAK Pirkanmaa
lehden vuoden 2006 viidessä numerossa.
Verkkosivut, www.sak-paikalliset.fi/tampere
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on ylläpitänyt
verkkosivuja 1990-luvun lopulta. Pysyviä osia ovat
luettelo jäsenosastoista, hallituksen kokoonpano ja
Kenttäväkilehden pdf -versiot. Muuttuvana osana
neljä kertaa vuodessa uudistettava ajankohtaisosio,
josta jäsenosastot ja muut halukkaat voivat tulostaa
tapahtumaesitteitä, kokouskutsuja ja muita tiedotteita
tarpeen mukaan.

Syyskuu 2006
Vanha kirjastotalon puistossa järjestettiin elokuvan ystäville eksoottinen elokuvateatterikokemus. Paikalle tuotiin videotykki ja jättiscreeni,
missä yhteistyössä Pirkanmaan Elokuvakeskuksen ja Videotykki Oy:n kanssa esitettiin leffoja
koko illan.
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla, jossa esiintyivät Flinch, Heijaste ja Collarbone. Paikalla myös Uniklubin Jussi Selo sekä
Jonne Aaron Negativesta. Paikalla 215 henkeä.

Verkostoyhteistyö

Lokakuu 2006
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla, jossa
esiintyivät Strawels, Naked ja Feiled. Paikalla myös
Wallu Valpio. Paikalla 233 henkeä.

Edustajiston kevät- ja syyskokous
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Edustajiston kevätkokous pidettiin 16.3. ja syyskokous 30.10. Sääntömääräisten asioiden lisäksi on kokouksissa käyty
ajankohtaisten asioiden esittely- ja keskustelukierros.

Julkinen-, kuljetus-, teollisuus- ja
yksityinen palveluala
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallinnon rakenteen toimialapohjaisuus luotiin vuonna 1990. Hallituksen paikkajakauma (varsinaiset ja varat) määräytyy
suoritettujen jäsenmaksujen suhteessa seuraavasti:
julkinen ala 4+4, kuljetus 2+2, teollisuus 8+8 ja yksityinen palveluala 6+6. Vuodesta 1997 toimialapuheenjohtajat ovat pitäneet toimialakokouksia erityiskysymysten merkeissä.
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Pirkanmaan aluekokous
Paikallisjärjestön edustajina SAK:n Pirkanmaan
aluekokouksiin kaudelle 2006 – 07 nimettiin Päivi
Arhenius, Marja Elomaa, Hannu Palonen, Markku
Kivistö ja Ilpo Sirniö.
Paikallisjärjestön edustajiksi aluetoimikuntaan
kaudelle 2007 – 08 valittiin Päivi Arhenius, Jari
Heikkilä, Erkki Helenius, Jari Jamalainen, Sini Havasalo, Markku Kivistö, Airi Leponiemi, Helena
Nieminen, Katja Ruoko, Arvi Tuominen ja Mikko
Virolainen. Jouko Toivonen valittiin aluetoimikunnan puheenjohtajaksi.
Palkansaajatoimijat
Paikallisten palkansaajakeskusjärjestöjen säännöllistä yhteistyötä on toteutettu vuodesta 1985, jolloin allekirjoitettiin sitä koskeva yhteistyösopimus. Vuoden 2006 aikana pidettiin säännönmukaisia kokouksia 12.6. ja 22.11. sekä yhteinen seminaari ja useita pienryhmien palavereita.

Julkiset toimijat
Työvoimatoimiston työvoimatoimikunta
Tampereen työvoimatoimiston työvoimatoimikunnassa edustajinamme kaudella 2006 – 08
ovat olleet Marjo-Riitta Hell ja Reijo Sumanen,
1.11. alkaen Hannu Palonen ja varalla Marja Elomaa ja Markku Kivistö. Tampereen ympäristökuntien työvoimatoimistojen yhdistyttyä KeskiPirkanmaan työvoimatoimistoksi on sen työvoimatoimikunnassa edustajanamme Kirsileena
Nurmikolu.
Työelämään tutustuttaminen
Tampereen koulujen yläasteen oppilaiden työelämään tutustuttamista ohjaa TET -toimikunta. Se hakee paikkoja 9. luokkalaisten sijoittamiseksi työelämään kahden viikon jaksoiksi ja palkitsee yrityksiä hyvin hoidetusta tutustuttamisesta. Edustajanamme on Ritva Lähteenmäki.

Hyvinvointi-, sosiaali ja liikuntajärjestöt
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys
Etappi ry
www.trety.org
Paikallisjärjestö ja parikymmentä muuta jäsenyhdistystä on Etapin kannattavia yhteisöjäseniä. Se
työllistää vuositasolla pari sataa tukityöllistettyä
ja sillä on 15 hengen henkilökunta. Sen toiminnan vaikuttavuus on kolminkertainen muihin
vastaaviin toimijoihin nähden. Työllistämisyhdistyksen toteuttamien hankkeiden kautta paikallisjärjestö ja muut paikalliset palkansaajatoimijat muun muassa toteuttavat seutukunnallista työpoliittisen toimintaohjelman sitoumustaan.
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TUL:n Tampereen piiri ry
Allekirjoitimme joulukuussa hankesopimuksen
pirkanmaalaisten suurtapahtumien järjestämismallin esiselvityshankkeen toteuttamiseksi TUL:n
Tampereen piiri ry kanssa. Hanke toteutetaan 2007.

Kansalaisjärjestöt
Rasismin vastaisen työn tuki ry
Tampereella perustettiin 2004 paikallisjärjestön
hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti Pirkanmaan rasismin vastaisen työn tuki ry. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää suvaitsevaisen ilmapiirin
kehittymistä ja torjua rasististen ilmiöiden leviämistä Pirkanmaan alueella. Toiminta suvaitsevaisuuden edistämiseksi kanavoidaan lähinnä alueellisen Rasismin vastaisen verkoston (RASMUS) tai
muiden kolmannen sektorin toimijoiden kautta.

Tapahtumat
Talvitapahtuma 7.3.
Lähes 300 ammattiyhdistysten työtöntä työnhakijaa osallistui Varalan Urheiluopistolla järjestettyyn
Paikallisjärjestön ja Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry tapahtumaan, jossa oli mahdollisuus harrastaa erilaisia aktiviteetteja; hiihtoa,
pilkkiä, sauvakävelyä ja rivi- ja latinotanssia.
YK:n rasismin vastainen viikko 13
Rasismin vastaisen viikon alkajaisiksi Kulttuurinuoret järjestivät Shout Against Racism -tapahtuman Tampereen Klubilla. Paikalla oli maahanmuuttajataustaisia esiintyjiä: DJ Trog, Mike Ortiz,
Longshot Theory, Capoeira Forca Natural, Menard
and his Friends, Udoka, Havana Club-salsaryhmä,
Outcold ja Basta Basta. Tapahtuma oli täynnä ja
paikalla oli yli 450 ihmistä.
14. Vappujuhla
Vappujuhla pidettiin Keskustorin Jugentorilla. Tervehdyspuheen piti Tampereen kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Hanna Tainio, juhlapuheet pääluottamusmies Jari Heikkilä ja kansanedustaja Minna Sirnö.
Kulttuuriosuudesta vastasi Anneli Saaristo.
Perinteisen vappujuhlan jälkeen Paikallisjärjestön Kulttuurinuoret järjestivät Vappurock-tapahtuman, jossa esiintyivät Fume, Essentia ja Bitch Alert.
Tapahtumaa oli seuraamassa tuhansia ihmisiä.
Kesätapahtuma 22.8.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry ja Tampereen
Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Kesätapahtumaan Pälkäneellä osallistui lähes 200 ammattiosastojen työtöntä työnhakijaa.
Miespäivät 10. – 11.11.
Paikallisjärjestö oli mukana yhteistyökumppanina
järjestetyssä tapahtumassa.

Tampereen
vappujuhla
Keskustorilla
Puheet
Varapuheenjohtaja Matti Huutola

Puheenjohtaja Eero Heinäluoma

Ohjelma
Tangokuningas Jouni Keronen

Marssireitti:
Järjestäytyminen Sorin aukiolla klo 11.00
Lähtö klo 11.30 Hatanpään valtatietä Keskustorille

Järjestäjät:
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry
Vasemmistoliiton Tampereen Kunnallisjärjestö ry
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