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Vakuutuksia mittojen mukaan.

Pääkirjoitus

Tekemisen vuosi 2008
Kenttäväki-lehden edellisen numeron
(3/2007) ilmestymisen jälkeen on tapahtunut paljon. Pitkäaikainen Paikallisjärjestömme puheenjohtaja ja Kenttäväkilehden tekijä Jouko Toivonen menehtyi
tapaturmaisesti lokakuussa juuri ennen
paikallisjärjestön Edustajiston syyskokousta. Niinpä edustajistolla oli valittavana uuden hallituksen lisäksi myös
uusi puheenjohtaja.
Kiitän teitä kaikkia luottamuksesta
tultuani valituksi tälle paikalle ja samalla
toivotan jokaisen osaston ja jäsenen aktiivisesti mukaan TaPJ:n toimintaan.
Oma järjestötaustani on PAMilaisessa
toiminnassa, osaston vpj:na ja PAMin
hallituksen jäsenenä. SAK:n valtuustossa olen ensimmäistä kautta varsinaisena
jäsenenä. Yksi kausi tuli jo aiemmin katseltua varapaikalta. Työpaikkani on
Tampereen Sokoksella ja asustelen näitten harrastusten ja töitten välillä maalla,
Hämeenkyrön Sasin kylällä. TaPJ:n toiminnassa olen ollut mukana 2000-luvun
alusta, ensin hallituksessa ja viime kauden varapuheenjohtajana. SAK:laisen
paikallisjärjestötoiminnan toivon antavan jäsenille sellaista yhteisöllisyyden
kokemusta ja turvaa, jossa ammattialasta
riippumatta jokainen tekee parhaansa
hyvän työelämän saavuttamiseksi. Tällä
aasinsillalla päästäänkin mukavasti käytännön asiaan. Kirjoituksessani keskityn
kertomaan muutamasta tapahtumasta
joita tämä vuoden alkupuoli tuo mukanaan.

Edustajiston Kevätkokous
Paikallisjärjestössämme on aloitettu uusi
kausi 2008 – 2009 kokoustoiminnan
osalta hallituksen järjestäytymiskokouksella. Varapuheenjohtajaksi valittiin
Markku Kivistö, sihteerin tehtävissä jatkaa Erkki Helenius ja taloudenhoitajana
Marja Elomaa. Hallituksen kokoonpanossa jatkettiin hyväksi havaitulla toimiala-periaatteella ja jäseniä on 20+20.

No: 1/2008 9.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere
tapj@pp.sak.fi

Päivi Arhenius
puheenjohtaja
Hallitus kokoontuu aina varajäsenineen
- kokoonpanoon voit tarkemmin tutustua tämän lehden sivuilla. Edustajiston
kevätkokouksen kutsu on myös luettavissa tästä numerosta. Hallitus toivottaa
jokaisen jäsenosaston kokousedustajat
tervetulleiksi 24.4. päättämään yhteisistä
asioistamme. Tähän kokoukseen saamme tervehdyksen myös valtakunnan politiikasta.

symykset - saavat perustansa kunnallisen päätöksenteon kautta.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toimialue on sääntöjemme mukaan
Tampereen seutukunta, eli jäsenosastojemme kotipaikat kuten yksittäisten jäsentenkin, ovat useassa muussakin kunnassa tai kaupungissa kuin Tampereella.
Vaikuttamismahdollisuudet ovat laajat ja
tämän vahvistavat epäilemättä myös
vaaleissa 2004 valtuustoon läpi menneet
viisi tukemaamme ehdokasta sekä ne
ehdolla olleet, jotka ovat edenneet muissa luottamustehtävissä ja näin tehneet
tärkeää yhteiskunnallista työtä.
Hallitus päätti kokouksessaan tammikuun viimeisenä päivänä, että
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön
ammattiosastojen ay-aktiivien on mahdollista hakea tukea vaalityöhönsä paikallisjärjestöltä. Tukea hakevien tulee
ilmoittautua puheenjohtajalle viimeistään 31.3.2008.
Seuraava Kenttäväki –lehti ilmestyy
toukokuussa ja siihen tehdään yhteenveto kaikista ”omista” ehdokkaistamme.

Vappujuhlat Tampereella

Kunnallisvaalit ovat tämän vuoden ehkä
tärkein ja kauaskantoisin strateginen
painopisteemme. Kunnallisvaaliteemaa
jatketaan koko vuoden Kenttäväki-lehdissä. Erityinen merkitys on sillä, miten
me työntekijät saamme omia edustajiamme mukaan myös kunnalliseen päätöksentekoon. Työpaikoilla vaikuttaminen,
ammattiosasto- ja liittojenkin toiminta on
meille useimmalle arkipäivää. Arkipäivän valinnat ja elämän sujuminen - monet työ- ja yksityiselämään liittyvät ky-

Perinteinen vappujuhla järjestetään
Tampereella 1.5. Vappumarssille lähdetään Sorin aukiolta klo 11.30 ja juhla alkaa Keskustorin Jugend-torilla marssin
saavuttua paikalle noin klo 12.00. Yhtenä järjestelyistä vastaavana odotamme
paikalle mahdollisimman monen ammattiosaston edustusta ja myöskin lippuja näkymään marssilla.
Juhlapuheiden jälkeen, vappuiltapäivänä paikallisjärjestön Kulttuurinuoret,
Cult ry, järjestää Keskustorilla jo perinteeksi muodostuneen Vappurock-tapahtuman. Paikalle on odotettavissa jopa tuhansissa laskettava yleisö kuulemaan
paikallisia bändejä.
Tehdään yhdessä onnistunut vuosi
2008
Päivi Arhenius

Julkaisija:
SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry
Päätoimittaja:
Päivi Arhenius,
p.arhenius@kolumbus.fi

Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2008

Kunnallisvaalit -08
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö 2008 – 2009
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Puheenjohtaja
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Tommi Lantto
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Paula Helpiölä
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Markku Kaukonen

Jari Heikkilä
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Kirsi Tuomisto

Johanna Puro

Kari Lintunen

Jari Saarinen

Miko Rinne

Ilpo Sirniö

Pasi Sieranoja
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Sirkka-Liisa Vartinen

Lilli Kilpinen

Terttu Lämsä

Raimo Nieminen

Jenni Salonen

Mervi Hansen

Tapani Streng

Päivi Vuorinen

Sirpa Salminen

Paula Salonen

Luis Vallin

Ulla Koskivirta
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Toimintakertomus kaudelta 2006 – 2007
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry toimintaalue käsittää Tampereen kaupunkiseudun kolme
kaupunkia ja neljä kuntaa; Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä ja Vesilahti,
joissa on yhteensä noin 325 000 asukasta. Jäsenyhdistyksiä on 66 ja niiden yhteenlaskettu jäsenmäärä
on noin 54 000. Olemme Suomen suurin paikallisjärjestö.
Työvoiman määrä TE-Keskuksen Pirkanmaan
työllisyyskatsauksen 12/2007 mukaan on toimintaalueellamme 163 907. Työttömyysaste Tampereen
seutukunnalla 31.12.07 oli 9,4%, jossa edelliseen
vuodenvaihteeseen on puolen prosenttiyksikön
lasku. Työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2007
lopussa 15 335.
Järjestö ylläpitää verkkosivuja ja julkaisee
Kenttäväki –lehteä, jotka ovat pääasialliset viestintäkanavamme.
Paikallisjärjestön toimintakauden 2006-07 kolme kriittistä menestystekijää olivat:
1. Työelämäosaaminen
2. Työllisyydenhoito
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 sekä osa materiaalista niille yhdistyksille, jotka
ovat antaneet sähköpostitietonsa. Lisäksi paikallisjärjestön materiaali on nähtävissä ja tulostettavissa
järjestön verkkosivuilla.

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
100 vuotta 2006
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry:n sadattaensimmäistä toimintavuotta juhlistettiin koko vuoden kestäneellä teemalla ”Yhteistyötä sata vuotta
1906-2006”, joka logo on nähtävillä järjestön sivuilla www.sak-paikalliset.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 Työllisyysja Työvoimaseminaariristeilyllä, johon osallistui
lähes 600 toimijaa paikallisjärjestön jäsenyhdistyksistä, STTK:n ja Akavan ammattijärjestöistä,
julkisen työhallinnon edustajia, kuntien ja kaupunkien työllisyyden hoidon toimijoita, työllisyyspro-

jektien edustajia ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Seminaarista on tehty laaja yhteenveto, johon voi tutustua verkkosivuilla.
Tampereen kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen
kutsui juhlivan paikallisjärjestön edustajat ja yhteistyökumppanit Raatihuoneelle juhlavastaanotolle 10.2.2006 vieraanvaraisuuden osoituksena.
Tilaisuutta juhlistettiin yli 600 kutsuvieraan ja yhteistyökumppanin kanssa.
Vappujuhlia kuten monia muitakin vuoden ajan
tapahtumia ja tilaisuuksia sävyttivät 100 vuotta
teeman mukaiset puheet, kyltit ja julisteet.
Paikallisjärjestön 100 vuotta juhlavuoden päätöstilaisuus pidettiin 30.10.2006 yhteiskuntavaikuttamisen teeman merkeissä esittelemällä paikallisjärjestön toiminnassa mukana olevat viisi kansanedustajaehdokasta. Juhlapuheen piti PAM-liiton puheenjohtaja Ann Selin. Tilaisuudessa oli 150
henkeä.

SAK 100 vuotta 2007
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
sadattaensimmäistä toimintavuotta juhlistettiin
koko vuoden kestäneellä SAK 100 -teemalla.
Juhlavuosi aloitettiin 8.3. yhteiskuntavaikuttamisen teeman merkeissä pidetyllä vaalipaneelilla,
johon osallistuivat paikallisjärjestön toiminnassa
mukana olevat kansanedustajaehdokkaat. Tilaisuudessa oli 150 henkeä.
Virallisen SAK 100 vuotta syntymäpäivän aattona 14.4. klo 11-13 paikallisjärjestö järjesti koko
kansan kakkukahvit Tampereen Keskustorilla. Torilla oli tiivis tunnelma, yli tuhatpäinen yleisö ja
täytekakkukahvia jaettiin noin 800:lle. Kahvitus
hoidettiin talkoilla (Työttömien toimintakeskus
Etappi ry, Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto
Pamina 003 ry:n ”kahvinkaatajat”, TaPJ:n johtoryhmä ja muut aktiivit sekä SAK) ”Yllätysvetonaulana” myös meille järjestäjille, oli puheenjohtaja Lauri Ihalainen, joka tuli kanssamme leikkaamaan kansalle kakkua – ja sai niin paikalla olevan
yleisön kuin mediankin jakamattoman huomion!
Viikonlopun aikana Tampereella järjestettiin
myös SAK:n virallinen 100-vuotisjuhla.
Vappujuhlia kuten monia muitakin vuoden ajan
tapahtumia ja tilaisuuksia sävyttivät 100 vuotta
teeman mukaiset puheet, kyltit ja julisteet.
Juhlavuoden SAK:n järjestämä päätöstilaisuus
pidettiin alueellisena tapahtumana Vaasassa 22.23.9.2007. Viikonloppu oli ruotsinkielisten vuoden päätapahtuma ja PiPoKeHä –alueiden yhteinen
suurtapahtuma. Paikalla oli noin 400 SAK:laista
aktiivia.
Kulttuurinuoret järjestivät SAK 100 vuotta -teemalla loka-marraskuussa viiden kiertueen tapahtu-
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masarjan lähikunnissa, joka koostui kevyesti purtavasta ay-liikkeeseen liittyvästä tietovisasta ja
musiikillisesta annista.
Juhlavuoden päätteeksi Kulttuurinuoret järjestivät joulukuussa juhlaseminaarin kansalaissodan 90
vuotista muistoa kunnioittaen, jossa alustajina toimivat Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen tutkijoita.

Yhteiskunnallisuus
Paikallisjärjestön edustajat kaupunginvaltuustossa
ovat olleet alla mainituissa lautakunnissa. Järjestö
on käyttänyt heitä osa-alueensa asiantuntijoina
Jari Heikkilä, jari.heikkila@m-real.com
Kaupunginhallitus
Sirpa Koivisto, sirpa.koivisto@kotikone.fi
Osaamis- ja elinkeinolautakunta
Anna Kontula, anna.kontula@uta.fi
Lasten- ja nuorten lautakunta
Joonas Lepistö, joonas.lepisto@gmail.com
Lasten- ja nuorten lautakunta
Ilpo Sirniö, ilpo.sirnio@gardnerdenver.fi
Yhdyskuntalautakunta
Presidentin vaalit 2006
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 2007
Paikallisjärjestö tuki sen toiminnassa mukana olevien ehdokkaiden Jari Heikkilä, Anna Kontula,
Joonas Lepistö, Tero Rönni ja Ilpo Sirniö eduskuntavaalityötä. Järjestö suositteli menemistä mukaan
ehdokkaiden henkilökohtaisten vaalityöryhmien
työhön.
Ehdokkaista läpi meni Tero Rönni kolmannelle
kaudelle. Yhteensä he saivat lähes 14 000 ääntä.
Henkilökohtaiset äänimäärät olivat; Tero Rönni
4665, Joonas Lepistö 3770, Jari Heikkilä 2518,
Anna Kontula 1453 ja Ilpo Sirniö 1386.

Työelämäosaamisen edistäminen
www.worklifeability.fi tai www.tyoelama.fi.
Vuonna 2005 Paikallisjärjestö allekirjoitti yhteistyösopimuksen Työministeriön Tykes -ohjelman
Työelämäosaamisen edistämisen hankkeen edustajien kanssa. Sen oppimisverkoston poikkitieteinen
toiminta on toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Saatu myönteinen palaute myös osoittaa, että
tämänkaltainen asiantunteva uudenlainen verkostomainen yhteistyö on tarpeellista ja tervetullutta.
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Verkoston itsensä järjestämien tilaisuuksien ja
tapahtumien lisäksi verkoston edustajat ovat osallistuneet Tykes -ohjelman järjestämiin tilaisuuksiin ja muutamien muiden kotimaassa käynnissä
olevien Tykes -ohjelman rahoittamien oppimisverkostojen ja koulutusorganisaatioiden tapaamisiin
ja koulutustapahtumiin.
Näkyvyytensä, tiedotustoimintansa ja yhteydenpitonsa tehostamiseksi Työelämäosaamisen
edistäminen -verkosto on systemaattisesti kehittänyt kotisivujaan. Vuoden kestäneen kehittelyn
tuloksena voitiin asettaa kotisivuille verkostomme slogan ”Hyvinvoivat osaajat luovat menestyksen”, jonka alle on rakennettu logogalleria
viittaamaan niihin yhteistyökumppaneihin, jotka slogania toteuttavat. Portaalin intran puolelle on laitettu kokousten muistioita, keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja, palautetta jne.
Käyntien jatkuva vilkastuminen omalta osaltaan viestii työelämäosaamisen kiinnostavuudesta
kansalaisten keskuudessa ja työelämäosaamisen
edistämisen tarpeellisuudesta työorganisaatioissa.
Verkosto noudattaa toiminnassaan näkyvyyttä
ja avoimuutta. Poikkitieteisen työnsä tukemiseksi
oppimisverkoston kansainvälistä yhteistyötä on
aktiivisesti ja tavoitteellisesti kehitetty. Jo aiemmin solmittujen yhteyksien lisäksi verkoston kansainvälistä yhteistyötä on valmisteltu japanilaisten
kanssa. Virinneellä yhteistyöllä tähdätään yhteisten koulutus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen ja työelämäosaamista edistävän tiedon päivittämiseen, keräämiseen ja hyödyntämiseen verkoston käytännön toiminnassa.
Erityisesti saksalaisten ja japanilaisten
kanssa solmittavien uudenlaisten yhteyksiensä lujittamiseksi ja saattamiseksi näkyväksi ja
hyödynnettäväksi käytännön tasolla verkosto-organisaatio järjesti kansainvälisen ICCEF
2007 konferenssin ja siihen sisällytettyjen
työelämän kehittämisen kannalta ajankohtaisia teemaluentoja Tampereella 9.-11.9.2007.
Hyötyjen maksimoimiseksi konferenssin työelämälähtöiset pääteemat olivat samoja kuin
mitä oppimisverkoston asiantuntijaryhmien
teemat. Kuullut alustukset kertoivat komplisista altistustilanteista ja ympäristötekijöiden
yhteisvaikutuksista, tarjosivat mielenkiintoisen lisän ymmärtää työelämää monitekijäisenä
kokonaisuutena.
Verkottumista on myös jatkettu kansallisesti.
Tähän liittyen verkosto-organisaatio on tehnyt neljä uutta verkosto- ja yhteistoimintasopimusta raportointijakson aikana. Entiseen tapaan mukaan on
otettu sellaisia yhteistyöorganisaatioita, jotka haluavat verkoston kanssa yhteistyössä kehittää työelämäosaamista. Nyt verkoston kotimaisia ja ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita on 80.
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Visionsa mukaisesti verkosto-organisaatio on
toiminut aktiivisena aloitteentekijänä uudenlaisen
ja pysyväluonteisen yhteistyö- ja koulutusrakenteen ja sen myötä työelämäosaamiseen liittyvän
korkeakoulutasoisen koulutuksen järjestämismahdollisuuksien aikaansaamiseksi Pirkanmaalle. Työelämäosaamisen opetukseen ja tutkimukseen liittyvää pohdintaa ja suunnittelua on tehty verkoston
yhteyteen perustetussa teemaryhmässä.
Tässä tarkoituksessa yhteistyötä on edelleen kehitetty muun muassa verkoston asiantuntijoiden,
yritysten ja oppilaitosten kesken. Yhtenä konkreettisena osoituksena ovat Opettajien työelämäjaksot,
jotka ensimmäistä kertaa ovat antaneet ammattikorkeakoulujen opettajille mahdollisuuden päivittää omaa työelämätietouttaan. Hanketta on toteutettu verkoston ja Tampereen ammatillisen opettaja-korkeakoulun kanssa ja Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämän ESR rakennerahaston tuella.
Vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla–verkosto-organisaation toimintaperiaatteena on, että verkoston
asiantuntijat ja eri yritysten henkilöstöryhmien
edustajat yhteistyössä suunnittelevat ja käynnistävät kehittämishankkeita verkoston toiminnassa
mukana olevissa työorganisaatioissa. Kehittämishankkeiden toteutumista ja niissä tavoiteltavia vaikutuksia ajatellen työorganisaatioissa vallitsevan
työkulttuurin tunteminen ennakkoon on siten ratkaisevan tärkeää.
Merkittävyytensä johdosta työkulttuuri on ollut keskeinen avainsana ja asiakokonaisuus verkoston sisällä ja kumppaneiden kesken käydyssä keskustelussa. Erityisesti esillä on ollut vuoden 2005
syksyllä toteutetut ensimmäiset työkulttuurikartoitukset ja niistä saadut tulokset. Tutkimuksen tulokset on koottu uudentyyppiseen mahdollisimman
helppolukuiseen verkkojulkaisuun, joka on kaikkien kiinnostuneiden luettavissa ja saatavilla
hankkeen kotisivuilla. Ensisijaisesti tutkimustuloksia on hyödynnetty käynnistettäessä työpaikkakohtaisia kehityshankkeita verkostoon liittyneissä
organisaatioissa.
Jotta henkilöt ja organisaatiot havahtuisivat ymmärtämään entistä paremmin omat mahdollisuutensa kehittyä ja kehittää ja erityisesti sen, mistä hyvistä säilytettävistä tai mistä kehittämisen tarpeessa olevista osatekijöistä heidän oma työkulttuurinsa muodostuu, työkulttuurikartoitukset on suunniteltu toistettaviksi samoissa työorganisaatioissa
mahdollisimman samalla tavalla vuoden 2007 ja
2008 vaihteessa. Työkulttuurikartoituksissa käytettävän mittariston edelleen kehittely ja viimeistely on jo käynnistetty Yksilön ja työorganisaation
yhdistävä (Yty) työaikainen valmennus – teemaryhmässä, joka verkostossa vastaa työkulttuurikartoituksista.
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Työllisyydenhoito
www.tyollisyysportti.fi
Työllisyyden hoidon yhteistyötä toteutetaan Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen toimintaohjelman mukaisesti, joka on laadittu vuosille 200512. 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.
Työllisyysfoorumi on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä yleinen tiedotus-, keskustelu- ja koulutustilaisuus, johon on kutsuttu mukaan laajasti
Tampereen seutukunnan julkisen hallinnon, koulutusorganisaatioiden, kolmannen ja yksityisen
sektorin toimijoita. Vuonna 2006 työllisyysfoorumeja pidettiin 24.4. ja 1.12 sekä 4.5. ja 5.11.
vuonna 2007.
Foorumi tarjoaa työllisyydenhoidon ammattilaisille mahdollisuuden saada ajankohtaista tietoa
päiväkohtaisista ja uusista työllisyyden hoidon
haasteista sekä käydä keskustelua verkostoyhteistyössä työskentelevien muiden ammattilaisten
kanssa.

Kulttuurinuoret
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Kulttuurinuoret aloittivat toimintansa loppuvuodesta 2005.
Kulttuurinuoriso työelämään -projektin tarkoituksena oli järjestäytymisen edistäminen ja rekrytoida
nuoria ay-liikkeeseen. Kulttuurinuoret saivat vuoden 2006 SAK:n kulttuuri-apurahan ja kannustavaa toimintatukea.
Paikallisjärjestö on tukenut projektia painattamalla Bandage -klubien julisteita, markkinoimalla
sen tilaisuuksia ja sponsoroimalla joitakin tapahtumia. Kulttuurinuoret rekisteröityivät Tampereen
Kulttuurinuoret CULT ry -nimellä. Useat CULT:n

tapahtumat ovat pääsymaksullisia tilaisuuksia.
Kulttuurinuorten tilaisuuksista on tehty artikkeleita, joita on julkaistu Tampereella ilmestyvissä kaupallisissa, ilmaisjakelu- sekä SAK Pirkanmaa ja
Kenttäväkilehdessä sekä lähikuntien paikallislehdissä.
Vuonna 2007 jatkettiin edellisvuoden tapaan
Bandage-klubi -toimintaa.
Tammikuu 2007
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Katra, Calf, Renoise ja Parasite
City. Paikalla oli 312 henkeä.
Helmikuu 2007
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Private Live, Gemini Five (swe) ja
Cvan Velvet Project. Paikalla oli 234 henkeä.
Cultin ”Naisen aika” -taidenäyttelyssä Vanhalla
Kirjastotalolla 1.-25.2. kävi noin 1000 vierailijaa.
Maaliskuu 2007
RASISMIN VASTAINEN VIIKKO
Järjestettiin Kevätpotpuri kaupunkifestivaalia 1618.3. Klubilla, Artturissa, Rumassa, Telakalla ja Infernossa. Yhteensä lipunostaneita oli noin 2000.
Kevätpotpurissa esiintyi yhteensä 32 artistia tai
bändiä.
Järjestettiin Joonas Lepistön vaalivalvojaiset
Old Skool-klubilla.
Huhtikuu 2007
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Sturm und Drang, White Flame ja
Destination X. Paikalla oli 270 henkeä.
Toukokuu 2007
Järjestettiin Paikallisjärjestön vappujuhlaan liittyvä Vappurock-tapahtuma, jossa esiintyivät Essentia ja Strawels.
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Häntä, Katerma ja Jyvät. Paikalla
oli 70 henkeä.
Elokuu 2007
Järjestettiin 25.8. Hyväntekeväisyyskonsertti
Vanhan Kirjastotalon puistossa, jossa esiintyi
kahdeksan bändiä. Tulot lahjoitettiin lyhentämättömänä köyhille lapsiperheille Pelastakaa
Lapset ry:n kautta.
Syyskuu 2007
Cult starttasi demokratiankohentamiskampanjaa
”Hauku päättäjää” -teemalla. Kokelaana oli kau-

punginvaltuutettu Joonas Lepistö. Kampanjaan
kuului ihmisten tapaamisia toreilla ja palautteen
keräämistä.
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Entwine, Snipedrive ja Widescreen
Mode.
Teetimme banderollin, jossa näkyvät Sak ja
Cult, jota käytämme tilaisuuksissamme.
Lokakuu 2007
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyivät Dame, The Winyls ja Vala.
Marraskuu 2007
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyvät Heijaste, DIA ja Jyvät.
Joulukuu 2007
Järjestettiin Bandage-klubi, joka on sunnuntain
ikärajaton rock-tapahtuma Tampereen Klubilla,
jossa esiintyvät Uniklubi, Essentia ja Caroline.
Järjestettiin 15.12. SAK 100 vuotta -seminaariTampereen työväen keskusmuseo Werstaalla.
Alustajina toimivat professori Risto Harisalo:
”Hyvinvointivaltion utopia ja uusi kapitalismi
globaalissa maailmassa”, sosiologian dosentti
Pasi Pyöriä: ”Työelämän muutos: tasapainoilua
hyvän ja pahan välillä”, kansanedustaja Tero
Rönni: ”SAK:n historia - eilisestä nykyisyyteen”,
SDP:n Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Antti Jehkonen: ”Koulutuksen merkitys tulevaisuuden työelämässä”, kansanedustaja Minna Sirnö: ”Naisen asema työelämässä”, Metalliliiton viestintäpäällikkö Matti Putkonen: ”Ayliike tarpeeksi voimakas markkinoiden valtaa
vastaan?”, Kemianliiton puheenjohtaja Timo
Vallittu: ”Ammattiyhdistysliikkeen uudistumistarpeet”
Muusta ohjelmallisesta annista vastasivat Jaakko and Jay sekä Marko Tuupainen.
Järjestettiin Talvipotpuri -kaupunkifestivaali
29.12 Klubilla, Rumassa, Infernossa ja Vastavirta
Klubilla.

Viestintä
Kenttäväkilehden 7. ja 8. vuosikerta
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö julkaisi toimintakautena yhteensä seitsemän Kenttäväkilehden
numeroa fyysisenä- ja verkkoversiona pdf -muodossa. Julkaisulla hoidetaan jäsenosaosastoille suunnattu sisäinen tiedottaminen. Kenttäväkilehden
formaatti on B5 -koon nelivärijulkaisu. Lisäksi julkaistiin yksi numero kumpanakin vuonna jäsenyhdistyksen teemanumerona.
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SAK Pirkanmaa lehden 18. ja 19. vuosikerta
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön ajankohtaisten asioiden teema-artikkelit julkaistiin SAK Pirkanmaa lehden vuoden 2006 ja 2007 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.

Verkostoyhteistyö
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.
Edustajiston kevät- ja syyskokoukset
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Edustajiston
kevätkokous pidettiin 16.3. ja syyskokous 30.10
vuonna 2006 sekä 8.3. kevätkokous ja 8.11. syyskokous vuonna 2007. Sääntömääräisten asioiden lisäksi on kokouksissa käyty ajankohtaisten asioiden esittely- ja keskustelukierros.
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. Vuonna 2007
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yhteinen seminaari pidettiin 20.4. ja säännönmukainen kokous 16.8.

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 Keski-Pirkanmaan 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 25 muuta jäsenyhdistystä ovat
Etapin kannattavia yhteisöjäseniä. Se työllistää
vuositasolla parisataa tukityöllistettyä ja sillä on
15 hengen henkilökunta. Etapin toiminnan vaikuttavuus on kolminkertainen muihin vastaaviin toimijoihin nähden. Työllistämisyhdistyksen toteuttamien hankkeiden kautta paikallisjärjestö ja muut
paikalliset palkansaajatoimijat muun muassa toteuttavat seutukunnallista työpoliittisen toimintaohjelman sitoumustaan.
TUL:n Tampereen piiri ry
Allekirjoitimme joulukuussa 2006 hankesopimuksen pirkanmaalaisten suurtapahtumien järjestämismallin esiselvityshankkeen toteuttamiseksi TUL:n
Tampereen piiri ry kanssa. Hanke toteutettiin 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 7.3.2006 ja 6.3.2007
Lähes 300 ammattiyhdistysten työtöntä työnhakijaa osallistui kumpanakin vuonna 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
Rasismin vastaisen viikon 2006 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.
Rasismin vastaisella viikolla maaliskuussa 2007
järjestettiin Rasisminvastainen konsertti johon kutsuttiin maahanmuuttajataustaisia nuoria. Konsertissa esiintyivät Lovex, SaraLee, TAP ja Essentia. Paikalla oli noin 450 ihmistä.

edustaja 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.
Vappujuhla 2007 pidettiin niin ikään Keskustorin Jugendtorilla. Tervehdyspuheen piti apulaispormestari Sirkka-Liisa Virtanen, juhlapuheista vastasivat SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola ja
SDP:n puheenjohtaja Eero Heinäluoma. Kulttuuriosuuden hoiti ansiokkaasti tangokuningas Jouni
Keronen.
Perinteisen vappujuhlan jälkeen paikallisjärjestön Kulttuurinuoret järjestivät Vappurock-tapahtuman, jossa esiintyivät Essentia ja Strawels.
Kesätapahtuma 22.8.2006
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry ja Tampereen
Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Kesätapahtumaan Pälkäneellä vuonna 2006 osallistui lähes
200 ammattiosastojen työtöntä työnhakijaa.
Miespäivät 10.-11.11.2006 ja 9. – 10.11.2007
Paikallisjärjestö oli mukana yhteistyökumppanina
tapahtumissa.

14. ja 15. yhteiset Vappujuhlat
Vappujuhla 2006 pidettiin Keskustorin Jugentorilla. Tervehdyspuheen piti Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Tainio, juhlapuheet pääluottamusmies Jari Heikkilä ja kansan-

JOUKO TOIVOSEN MUISTOLLE
Syksyllä 2007 alkoi yllättäen SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön uusi aika. Paikallisjärjestön pitkäaikainen puheenjohtaja Jouko
Toivonen menehtyi äkillisesti 20.10.2007.
Toivonen luotsasi Tampereen Paikallisjärjestöä yhtäjaksoisesti vuodesta 1988 ja hänen
aikanaan toiminta ehti kehittyä mittavaksi.
Syksyn -07 Edustajiston syyskokouksella olikin sekä uuden hallituksen, mutta myös uuden puheenjohtajan valinta käsiteltävänä.
Edustajisto hyväksyi myös Toivosen johdolla paikallisjärjestöllemme laaditun Toimintastrategian 2008 – 2011 ja sen sisältämät
mission, vision ja arvot sekä strategiset painopisteet.

15

16

