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TaPJ:n Kunnallisvaaleissa 2008 tuettavat henkilöt

Tuula Eriksson,
Ehdokkaana Tampereella,
SDP:n listoilla.
Ammatti on maalari,
luottamustoimina Rakennusliiton
Hämeen Aluejärjestön hallituksen jäsen ja
Rakennusliiton os.11 Tampereen maalareiden ja
mattomiesten hallituksen sihteeri.

Jari Heikkilä
Pääluottamusmies
Vasemmistoliitto, Tampere
Tampereen kaupunginhallituksen jäsen, SAK:n
Tampereen paikallisjärjestön hallituksen jäsen,
Paperiliiton liittotoimikunnan jäsen, vakuutusyhtiö
Turvan aluetoimikunnan puheenjohtaja, TUL:n
seuran Järvensivun kisa ry:n puheenjohtaja.
Puhelin 050 68063, sähköposti:
jari.heikkila@tampere.fi nettisivu:
www.jariheikkila.fi.

Erkki Helenius
Kuorma-auton kuljettaja,
Ylöjärvi Vasemmistoliitto,
TAPJ:n sihteeri,
Rakennus osasto 10 sihteeri, ym.,
Siinä tärkeimmät.
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Pentti Herranen
Toimin Tampereen Yhteisjärjestö JHL ry:n päätoimisena pääluottamusmiehenä,
Puolue SDP ehdolla Tampereella,
Tampereen Sos.dem. kunnallistoimikunnan jäsen,
Tampereen kaup. henkilöstön sairauskassan
hallituksen jäsen,
Suomen Lentopalloliiton liittovaltuuston jäsen,
JHL 578 puheenjohtaja,
Kalevan Lentopallo ry:n puheenjohtaja.

Lilli Kilpinen
Kunta Tampere ja puolue SDP,
Pam705 johtokunnanjäsen,
pääluottamusmies,
työsuojeluvaltuutettu,
040- 735 9813,
lilli.kilpinen@restel.fi.

Sirpa Koivisto
Ammatti, lähihoitaja,
puolue SDP,
Tampere,
Pirkanmaan maakuntavaltuusto,
Tampereen kaupungin -ja kirkkovaltuutettu,
Osaamis -ja elinkeinolautakunnan jäsen,
sähköpostiosoite sirpa.koivisto@tampere.fi.
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Pääkirjoitus

Kesä keikkuen tulevi...
tyjinä tänä vuonna – siis jo perinne tämäkin – olivat Renoise, Essentia ja Heijaste. Jugendtorin lavan edustalle kerääntyi yleisöä
mustanaan. Ensimmäiset innokkaat fanit valloittivat lavan edustan jo juhlapuheiden aikana.

Niin se on kevät keikahtanut kohta kesän puolelle ja lomakausi on
täydessä käynnissä.
Kesäloma on mielenkiintoinen
vaihe työvuodessa. Toisilla se on
säännönmukaisesti heinäkuussa
– tai ainakin siihen sen toivotaan
sijoittuvan. Jotkut taas syystä tai
toisesta pilkkovat loman useampaan pätkään. Joka tapauksessa
loma saa meissä kaikissa heräämään tunteita! Nalle Puhin tapaan voisi todeta, että ”parasta
hunajan syömisessä on hetki juuri ennen purkin avaamista” – oikein mukavaa loman odotusta
kaikille, joilla se on vielä edessäpäin.

Kiitos kaikille vapputalkoisiin
osallistuneille!
Kevään mittaan paikallisjärjestömme agendalla keikkui yksi
teema, jota käsiteltiin lähestulkoon jokaisessa tapaamisessa
mitä kuvitella saattaa. Vappu!
Tampereen Vappujuhlien järjestäjänä SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on yhdessä Tampereen
Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön ja Vasemmistoliiton Kunnallisjärjestön kanssa tehnyt yhteistyötä vuosien ajan. Tekeminen konkretisoitui tänä vuonna erityisesti kun tulimme huomaamaan miten paljon hiljaista
tietoa ja suhteita olikaan ollut Joken takana.
Vappuna 1.5. aamuvarhaisella
esiintymislavana toimiva auto
starttasi Sorinkadulta kohden
Keskustoria ja hetkeä myöhemmin alkoi heliumia virrata SAKilmapalloihin, joita jaoimme ohi-
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Kunnallisvaalit 2008

Päivi Arhenius
puheenjohtaja
kulkevalle vappukansalle sekä
marssille lähtijöille reilut 400.
Marssille lähtijöitä suosi niin sää
kuin seurakin. Kulkueessa oli
mukana arviolta 500 henkilöä,
joita TTY:n soittokunta perinteiseen tapaan tahditti. Pääairuena
marssia veti Sirpa Koivisto, Suomen lippua kantoi Jari Heikkilä ja
airueina kulkivat Ulla Koskivirta
sekä Tapani Streng.
Keskustorin Jugendtorille kerääntyi kansaa kuulemaan puheita. Itselläni oli mieluisa tilaisuus
päästä lausumaan avaussanat –
juhlapuheista vastasivat tällä
kertaa Matti Ahde (sd) ja Sirpa
Puhakka (vas). Kevyempää ohjelmaa Hannes Anttilan juontamassa juhlassa esitti Mia Leivo
säestäjänään Pekka Juntunen.
Vappujuhlan jälkeen samalla
tantereella tärähti käyntiin Kulttuurinuorten RockVappu. EsiinJulkaisija:
SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry
Päätoimittaja:
Päivi Arhenius,
p.arhenius@kolumbus.fi

Kenttäväki-lehtemme tässä numerossa esittäytyvät lyhyesti
TaPJ:n ”omat” kunnallisvaaliehdokkaat. Kaikkiaan 15 syksyn
kuntavaaleissa ehdolle asettuvaa
aktiiviamme ovat aloittaneet
työn mahdollisimman hyvän
vaalituloksen saavuttamiseksi –
siis kohden valtuustoa. Ehdokkaista 12 on tamperelaisia, kaksi
ylöjärveläisiä ja yksi on ehdokkaana Kangasalla.
Varsinainen vaalipäivä on jo
noin viiden kuukauden päässä
26.10. Sitä edeltää suuri määrä
ehdokkaiden ja tukiryhmien
omaa vaalityötä; puheita, keskusteluja, paneeleja, yhteydenottoja, mainoksia ja niin edelleen.
Suurin työ on kuitenkin meidän
jokaisen tehtävissä: innostamme
jokaista äänestämään! Muistutetaa siitä, että syksyn vaalituloksella tulee olemaan käytännön
merkitystä jokaisen henkilökohtaiseen elämään. Kunnallisessa
päätöksenteossa käsitellään asioita, joiden vaikutus kohdistuu
suoraan arkipäiväämme – tavalla
tai toisella.
Rentouttavaa kesää kaikille!
Päivi Arhenius
Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2008
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Anna Kontula
Työelämän tutkija,
Vasemmistoliitto,
Tampereen kaupunginvaltuutettu,
lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsen,
yhteystiedot: puh. 050-342 9928,
anna.kontula@uta.fi, www.annakontula.net.
Olen siis ehdokkaana Tampereella.

Helena Koskiniemi
Tampere. SDP,
Pirkamaan Osuuskaupan Pääluottamusmies,
SAK:n Valtuuston jäsen,
Palvelualojen ammattiliiton
Työttömyyskassan varapuheenjohtaja.
Olen ollut varavaltuutettu ja ennen sos-ja terveyslautakunnassa nyt lasten-ja nuortenlautakunta.
Yhteistyökykyä ja Innostusta riittäisi valtuustoon.

Joonas Lepistö
SDP,
PAM,
Tampere,
Varakansanedustaja,
Maakuntavaltuutettu,
Kaupunginvaltuutettu,
Lasten ja nuorten jaoston puheenjohtaja.
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Ilmapallot
kuuluvat Vappuun,
niin myös meillä.

Paikallisjärjestöyhteistyötä
parhaimmillaan!
Oriveden paikallisjärjestön
pj Timo Rouhiainen ja
TaPJ:n hallituksen jäsen
Helena Nieminen
jakamassa SAK-palloja
vappumarssille lähtijöille

Ja marssi lähtee.
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puväkeä oli
lti.Marssilla oli
ana 500 –
ja Keskustoril00 – 1000
keä kuulemasappupuheita.

Mia Leivo,
säestäjänään
Pekka Juntunen
esiintyi.
SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja,
kansanedustaja
Matti Ahde toimi
ensimmäisenä
pääpuhujana.

auspuheen piti
TaPJ:n
puheenjohtaja
Päivi Arhenius.

n soittokunta
alteli perinteiomeat marssit
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a.

Vasemmistoliiton
puoluesihteeri
Sirpa Puhakka
käytti toisen
pääpuhuheenvuoron.
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Ja rokki soi ....
Nuoremmalle
rokkihenkiselle
vappuväelle oli
Vappujuhlan jälkeen
Kulttuurinuorten
toimesta tarjolla
sulosointuja.
Esiintymässä tässä
Renoise.
Muut bändit olivat
Essentia ja Heijaste.

... ja yleisö kuunteli.

Historiankirjojemme kolmas osa odottaa sisältöä!
Hyvät ay-aktiivit!
Paikallisjärjestömme historiankirjojen kolmas osa toteutetaan meneillään olevan kaksivuotiskauden aikana. Tuomo Koivisto kirjoittaa lähihistoriaamme aina näihin päiviin, alkaen vuodesta 1975.
Tässä työssä historiankirjan toimituskunta pyytää teidän apuanne!
Mitä merkittävää osastoissa ja toimialoillamme sekä yhteisessä aykentässä on tapahtunut näinä vuosina? Pyydämmekin osastoja käsittelemään aihetta huolellisesti:
Keitä ovat ne henkilöt, jotka
ovat omalla panoksellaan ja aktii-
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visuudellaan vuosien aikana vaikuttaneet meidän palkansaajien
hyvinvointiin ja edunvalvontaan?
Ilmoittautukaa ja kertokaa näiden
henkilöiden yhteystietoja Tuomo
Koivistolle haastatteluja varten.
Toivomme teidän kokoavan
keskeiset tiedot myös jo edesmenneistä ay-tovereista sekä kertovan
heidän toiminnastaan Tampereen
Paikallisjärjestössä.
Kuvamateriaali on erittäin tervetullutta; esimerkiksi kuvat yhdessäolosta, juhlista ja tapahtumista,
mutta erityisesti kaipaamme kuvia, joissa jäsenemme ovat työnsä
ääressä.

Toimialojemme kattava, tasapuolinen esittely on mahdollista vain
teidän avullanne. Kuvat pyydämme toimittamaan yhdessä niissä
esiintyvien henkilöiden nimien ja
kuvanottohetkestä kertovien tietojen kanssa.
Nyt kirjoitetaan yhdessä historiaa!
Päivi Arhenius
p.arhenius@kolumbus.fi
0400 762 833
Mäkihuidantie 70/8
39130 Sasi
Tuomo Koivisto
tuomo.koivisto@kolumbus.fi
040 852 4055

Etapin Mediapaja palvelee, huoltaa ja koluuttaa
Etapin Mediapaja startattiin reilu
vuosi sitten pienimuotoisena yhden
miehen ja yhden tietokoneen käsittävänä ”nyrkkipajana”, jonka lähtökohtaisena ajatuksena oli tuottaa
Etapin sisäinen mainonta, sekä tarjota palveluita muiden työpajojen tapaan myös ulkopuolisille tahoille.
Mediapajan palveluiden lisäksi Etapin ATK -paja huoltaa ja päivittää
asiakkaiden tietokoneita, sekä järjestää ATK -koulutusta talon väelle
sekä myös ulkopuolisille ryhmille
asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Hiljalleen työmäärä ja asiakkaat
lisääntyi, ja aloimme työllistää pajalle lisää ihmisiä lehtiä taittamaan, nettisivuja kehittämään sekä mainoksia
suunnittelemaan.
Tällä hetkellä Mediapajalla on
työllistettynä viisi ihmistä, tämän lisäksi ATK -pajalla yksi tukihenkilö
ja ATK -koulutuksen puolella yksi
kouluttaja.
Talven aikana pajallamme tehtiin
paljon mielenkiintoisia töitä, muun
muassa suunnittelimme yhteistyössä
Työvoima Liikkeelle Pirkanmaalla projektin kanssa Rekrymessut 2008
visuaalisen ilmeen, ja toteutimme
kaiken Rekrymessujen mainonnan
lehtimainoksista bussinkylkitarroihin. Tämän lisäksi taitoimme tietysti
ylpeänä muun muassa SAK -Pirkanmaa lehteä, Palvelualojen ammattiliiton eri alajaostojen jäsenjulkaisuja, sekä teimme internet -sivustoja eri
tahoille.

Muutoksia TaPJ:n
jäsenosastoissa
Edustajiston Kevätkokous 24.4.
hyväksyi SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön jäseneksi JHL:n
osaston Tampereen kaupungin
liikennehenkilökunta 177. Yhdistykseen kuuluu kaikkiaan 655
jäsentä.
Samassa kokouksessa todettiin Tampereen Tekstiilialan Korjaustekijät Ry Kemian osasto
532:n toiminnan lopettaminen.

ATK- / Mediapajan työvalmentaja Jose Ahonen
Lukuisat kiinnostavat työtehtävät tietysti hyödyttävät työllistettyjä sekä ammattitaidon kehittämisessä ja ylläpidossa että heidän tulevaisuuttaan ajatellen työnäytteiden ja CV:n osalta.
Useilla Etapin työpajoilla ongelmana on viime aikoina työllisyystilanteen parantuessa ollut
osaavan työvoiman löytäminen.
Haasteet ovat olleet työvalmentajilla suuret, kun paljon työajasta on
jouduttu käyttämään pajalaisten
kouluttamiseen ja ohjaamiseen aivan alusta asti. Esimerkiksi autopajalla yksikin vankalla ammattitaidolla varustettu työllistetty on arvokas asia koko talolle, mutta
vaikkapa hyvät hitsaajat työllistyvät nykyään helposti avoimille
markkinoille, jolloin tietysti tällaisen henkilön työllistyminen Etappiin on harvinaisempaa.
Mediapajalla nämä ongelmat eivät kuitenkaan ole olleet merkittäviä,
johtuen yhteiskunnan tarjoamasta
laajasta tietoteknisen koulutuksen
määrästä ja nuorten yleisestä kiinnostuksesta tietokoneisiin ja mediaan.

Pajallemme työllistyy paljon nuoria
jotka ovat esimerkiksi pyrkimässä
oppilaitoksiin lähiaikoina, mutta haluavat tehdä jotain kiinnostavaa työtä ja oppia lisää kouluja odotellessa.
Mediapajan kautta nuoret myös saavat kosketusta työelämään ja siihen
millaista graafinen työ oikeasti on.
Useassa tapauksessa nuori on jo
esimerkiksi itseoppinut kuvankäsittelijä, mutta silti oikeiden painotöiden kanssa työskennellessä
oppii yhtä ja toista alan tekniikoista ja standardeista.
Omalta osaltani näen myös tärkeänä olla rohkaisevana ja kannustavana työvalmentajana antaen työllistetyille paljon vapautta omiin näkemyksiin mutta siten myös vastuuta,
jolloin henkilö oppii realistisesti tuntemaan omat kykynsä ja ymmärtämään erilaisten töiden vaatimat puitteet. Monet nuorista ovat tottuneet ilmaisemaan itseään hyvin omaehtoisesti ja välillä myös tällaisille, sinällään hyvillekin piirteille on hyvä
myös asettaa rajoja ja saada henkilö
katsomaan työtä ikään kuin tilaajan
silmin. Eri asiakkaat arvostavat erilaista visuaalista ilmettä ja tämän kaltaisessa luovassa työssä on myös
hyvä osata tehdä graafinen ilme asiakkaan arvojen mukaisesti. Työvoimatoimiston CV-nettisivuja mainostavan julisteen muotokieli on hyvin
erilainen kuin vaikkapa tatuointialan yrityksen vastaava.
Kuluvalle vuodelle emme saaneet
Etapissa rahoitusta laitehankintoihin, joten näyttää siltä ettei lähitulevaisuudessa toimintaa ole mahdollista merkittävästi laajentaa tai päivittää. Onneksemme pajallamme on
kuitenkin jo hankittuna ammattitason ohjelmistot ja muutama kelpo
tietokonekin, joten voimme edelleen
jatkaa sekä hyvää työllistämistyötä,
että tarjota monipuolisia palveluitamme. Mediapajan tulevaisuuteen
toivon omasta puolestani paljon mielenkiintoisia projekteja ja haasteita,
sekä tasaista kasvua.
Jose Ahonen
ATK- / Mediapajan työvalmentaja
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Johanna Salo
Kangasala,
Päätyösuojeluvaltuutettu,
PAMin edustajiston jäsen,
Vasemmistoliitto sitoutumaton,
p. 040-0807733.

Ilpo Sirniö SDP
Koneasentaja,
Kaupunginvaltuutettu,
Metallityöväenliiton hallituksen jäsen,
Tampere.

Tapani Streng
Vasemmistoliitto (sitoutumaton),
Luottamustoimet:
Pääluottamusmies,
Työsuojeluvaltuutettu,
Ehdokkuuskunta: Tampere.
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Jorma Säynäväjärvi
Kirvesmies,
SDP,
Rakennusliiton hallituksen jäsen,
YIT Rakennus alueyksikön tsv/yht.mies,
YIT Rakennus/talonrakennus varaplm.,
Tampere,
puh. 040-830 8188,
jorma.saynavajarvi@yit.fi tai
jorma_saynavajarvi@hotmail.com.

Leila Tilvis
Vasemmistoliitto (sit.),
K-citymarket Oy pääluottamusmies,
PAM hallitus,
SAK valtuusto,
Kunta:Tampere,
Puh: 050 533 2335,
sähköposti:leila.tilvis@suomi24.fi.

Vesa-Pekka Tonttila
Sementtimies,
Vasemmistoliitto, Ylöjärvi,
Rakennusliiton osasto 10,
Rakennus- kone- ja raudoitusjaoston
puheenjohtaja.
Työssä olen NCC rakennus oy:llä jossa toimin
sementtimiehen työn ohella Pirkanmaan alueen
aluetyösuojeluvaltuutettuna sekä alueluottamusmiehen varamiehenä.
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