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Myös lippumeri ja vappupallot ovat työväen vapussa olennaista.

Juhlapuhujina olivat Paperiliiton sihteeri Sauli Kovanen ja kansanedustaja
Jukka Gustafsson. Puheiden ytimenä oli huoli Vanhasen hallituksen oikeistolaisesta politiikasta ja sen seurauksista.

Kuvat: © Ulla Koskivirta

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu

Pääkirjoitus

KOVA KEVÄT KÄÄNTYI KESÄÄN
Kovan pakkastalven jälkeen on koettu
kova neuvottelukevät – useilla aloilla
TES-pöydässä ovat neuvottelut katkennet
aina lakkoon johtaneisiin tilanteisiin saakka eikä pääministerin esitys lakko-oikeuden rajoittamisesta ole lainkaan hivellyt
kimmastuneen työväen korvia. EK:n lähdettyä peesaamaan rajoitusesitystä, SAK
ilmoitti yks´kantaan ettei se lähde asiasta
neuvottelemaan.
Jo syyspuolella alkaneessa työtaistelumeiningissä on palkankorotusten ohella ollut
kyse monista laadullisista tekijöistä kuten
työajan järjestelyistä ja muutosturvasta irtisanottaville. Kun maassamme on noin
100 000 työtöntä enemmän kuin nykyisen
hallituksen aloittaessa, jotenkin tuntuu siltä
että työuria lyhennetään nyt käytännössä
katkaisemalla ne kokonaan. Työurien pidentämiskeskustelussa on otettava huomioon ettei eläkeiän nosto tai valmistumisen aikaistaminen ratkaise - vaan se että ylipäätään on
työ jota on mahdollista tehdä ja vielä jaksaakin siinä kohtuullisesti!
Tekemistä ei ole puuttunut TaPJ:n väeltä
kun järjestettävänä ovat olleet Tampereen
vappujuhlat ja monenlainen oma kokoustoiminta. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat tulossa olevat eduskuntavaalit
2011 ja tätä silmällä pitäen perustettu Yhteiskunnallisen vaikuttamisen (YKV) ryhmä, jonka tarkoituksena on tuumia ja
myös toteuttaa vaaleihin liittyvää ohjelmaa. Kevään kunniaksi yhteistyökumppanimme Viking Linen kanssa järjestimme
päivän reissun Tallinnaan ja linja-autolastillinen aktiiveja sai matkalla tiiviin tietopaketin laivayhtiön toiminnasta – erityisesti ryhmämatkojen järjestäjänä. Risteilyetukortteja on perinteiseen tapaan jaossa
osastoille Kenttäväki-lehden mukana.
Paikallisjärjestömme uudisti jo viime vuoden puolella yhteistyösopimuksen Tampereen Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön sekä Vasemmistoliiton Tampereen Kunnallisjärjestön kanssa Tampereen vappujuhlien järjestämisestä. Sopimus on kolmevuotinen 2010 – 2012 ja ohjelmarunko noudattelee pääosin edellisvuosien mallia.
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Päivi Arhenius
puheenjohtaja

Vappumarssi on tärkeä elementti Tampereella. Talkooporukalla täytimme ilmapalloja marssille lähtevälle väelle sekä juhlalavan reunuksia koristamaan. Tällä kertaa marssille osallistui ennätyksellinen kolmen tuhannen aktiivisen kansalaisen
joukko, joka saapui marssilta Keskustorille kuulemaan vappupuhujia. Avaussanat
lausui PAMin aluepäällikkö Niina Koivuniemi ja juhlapuhujat olivat Paperiliiton
sihteeri Sauli Kovanen sekä kansanedustaja Jukka Gustafsson. Puheet keskittyivät
yleiseen poliittiseen ilmapiiriin sekä TESneuvottelujen ja työtaistelujen tiimellykseen. Työntekijöiden vappu näkyi ja kuului – kuulemma Vanhan kirjastotalon puistoon saakka. Puheiden jälkeen torin valtasivat Kulttuurinuoret vappurokillaan. Tä-

män vuoden esiintyjät olivat Day Eleven,
Jann Wilde sekä Joonas-orkesteri.
Osaltaan myöskin vappuun liittyi paikallisjärjestömme ”oman” järjestyksenvalvojakoulutuksen toteuttaminen. TaPJ:llä on vastuullinen rooli Tampereen vappumarssin ja –
juhlan aikana hoitaa liikenteenohjaukseen
liittyviä tehtäviä sekä järjestyksenvalvontatehtäviä, joten myös kyseisen luvan haltijoita tarvitaan talkooporukkaan. Jo vuosi sitten
keväällä virisi ajatus toteuttaa omalle väelle
eli osastojen jäsenille suunnattu koulutus ja
saada sitä kautta järjestyksenvalvojakortin
omaavaa porukkaa lähipiiriin. Koulutus on
nyt onnistuneesti toteutettu ja järjestyksenvalvojakoulutuksen suorittivat kaikki 13
kurssille osallistunutta. Onnittelut vielä heille kaikille – opiskelurupeama oli varsin tiivis!
Uusi hallitus kokoontui järjestäytymään
21.1. ja tupa oli täynnä. Lähes kaikki hallituksemme varsinaiset ja varajäsenet
(20+20) olivat paikalla. Kokous valitsi
TaPJ:n varapuheenjohtajaksi Markku
Kivistön, joka on hoitanut tehtävää myös
edellisellä kaudella. Pitkäaikainen sihteerimme Erkki Helenius luopui tehtävästä
vuoden vaihteessa ja uudeksi sihteeriksi
valittiin Juhani Jara. Myös pitkään taloudenhoitajana toiminut Marja Leppänen
luopui tehtävästä ja uudeksi taloudenhoitajaksemme valittiin Eila Airo. Hallitus
valitsi myös avukseen asiantuntijajäseniä,
joita on kaikkiaan 16.
Paikallisjärjestömme toiminta on perustunut toimialoihin jo 1990-luvun alusta saakka. Toimialat kokoontuvat oman alansa asioiden tiimoilta ja TaPJ:n käytännön toiminnan toteuttamiseksi.

Toimialojen kokouksiin ovat tervetulleita kaikki TaPJ:n jäsenosastojen aktiivit ja toiminnasta kiinnostuneet, joten olkaahan yhteydessä oman alanne toimialapuheenjohtajaan joka osaa kertoa lisää
mm. kokouksien ajankohdista.
Edustajisto oli koolla 14.4.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tampereella Lounasravintola Muorin Keittiössä.
Paikalla oli täysi salillinen osastojen edustajia. Alkuun kuultiin SAK:n aluetoiminnan
päällikkö Teuvo Pernun alustus ja käytiin
vilkasta keskustelua. Työväenmuseo Werstaalta paikalla oli Minna Karhunsaari, joka
kertoi Werstaan vapputapahtumasta. Työväenmuseolla oli nyt ensimmäistä kertaa – eurooppalaiseen tapaan - ovet avoinna yleisölle myös vapunpäivänä 1.5. ja tästä on hyvää
vauhtia tulossa uusi vappuperinne Tampereelle. Sääntömääräisissä kokousasioissa
edustajisto hyväksyi TaPJ:n toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2009. Osastoilta saapuneita esityksiä ei tällä kertaa ollut yhtään
kappaletta.
Eduskuntavaaleihin valmistautumisella
on tärkeä osa tulevan syksyn toiminnassamme. Kokoustaminen starttaa TaPJ:n hallituksella 19. elokuuta ja suunnitteilla on myös
viestintäpainotteista koulutusta jäsenille. Ennen syksyn koitoksia edessä ovat kuitenkin
kesän helteet ja toivottavasti myöskin lomailua. Tapaamisiin myös keskellä kesää - vaikkapa Valkeakoskella Työväen musiikkitapahtuman yhteydessä!
Aurinkoa kaikille!
toivottelee Päivi

Toimialapuheenjohtajat ovat:
Julkinen toimiala
Teollisuuden toimiala
Kuljetuksen toimiala
Yksityinen palveluala

Markku Kivistö
Juhani Jara
Pentti Perkiöniemi
Lauri Iso-Lähteenmäki
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Kotisivut kuntoon
Lähes kaikilla yhdistyksillä ja toimielimillä
on olemassa omat kotisivut, tai ainakin pitäisi olla. Niiden laatu on vain valitettavan kirjavaa. Toisia päivitetään säännöllisesti, mutta näkee myös sellaisia sivuja joissa viimeinen ”ajankohtainen” tieto on kesän 2008
juhannusjuhlat! Jos sivut ovat muutenkin sekavat ja tieto jota niiden pitäisi välittää vanhentunutta, ei sellainen aja tarkoitustaan.
Myös sivujen ulkoasua voi kuvailla kirjavaksi. On olemassa monia ilmaisia kotisivujen julkaisuohjelmia sekä maksullisia palveluita. En nyt nimeä erikseen mitään näistä,
mutta tottahan se on että pienellä rahallisella
panostuksella sivuista vastaavalle avautuu
enemmän mahdollisuuksia toteuttaa kiinnostavat ja myös lukijoiden tarpeita palvelevat kotisivut.
Nyt eduskuntavaalien kynnyksellä moni
ehdokas varmaan toteuttaa omat mainossivut, joiden kautta voi kertoa itsestään ja ta-

voitteistaan. Panostakaa mieluummin asialliseen ja toimivaan sisältöön kuin liian ”koristeelliseen” ulkoasuun. Jokainen löytää varmaan lähipiiristään apua suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Itse olen ottanut vetovastuun ammattiosastomme sivuista. Sain käsiini erittäin hyvin tehdyt ja toimivat kotisivut. Pientä päivitystä on kuitenkin tehty ja tehdään jatkossakin.
Äskettäin aloitimme keskustelupalstan ylläpidon ja toivonkin että mahdollisimman
moni tämän jutun lukijoista käy vierailemassa sivuillamme ja antaa sivustostamme myös
palautetta.
Kai Kaarlampi, kotisivujen ylläpitäjä
Tampereen metallialan työntekijäin
ammattiosasto 195
http://metalli195.palvelee.fi/

SAK:n lakimies: Ihmiskauppa kuriin rakenteellisilla uudistuksilla
Lakimies Anu-Tuija Lehto
Vähemmistövaltuutettu julkaisi tänään kansallisen raportin ihmiskaupasta. Raportti on
lajissaan ensimmäinen ja se sisältää noin 30
toimenpidesuositusta ihmiskaupan kitkemiseksi.
SAK toivoo, että työvoiman väärinkäyttöön ja siihen liittyvään ihmiskauppaan alettaisiin kiinnittää enemmän huomiota.
– Törkeää työntekijöiden riistoa on tavattu
Suomessakin, vaikka työhän liittyvästä ihmiskaupasta ei ole vielä tuomioita. Emme
ole mikään lintukoto, SAK:n lakimies AnuTuija Lehto muistuttaa.
Ammattiliitot ovat omalta osaltaan auttaneet väärinkäytösten uhreja. Esimerkiksi
Rakennusliitto tarjosi tukeaan kiinalaisille
kivimiehille ja Palvelualojen ammattiliitto
PAM auttoi Kiinasta Suomeen tulleita siivoojia.
Viime vuosina kiskonnantapaista työsyrjintää on tavattu aiempaa enemmän.
Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet’n
mukaan suurin haaste on ihmiskaupan uhrien tunnistaminen. Ilman tunnistamista uhrit
jäävät ilman oikeuksia, jotka heille lain mukaan kuuluisi. Biaudet’n mukaan viran-

omaisetkaan eivät aina tunnista ihmiskauppaa, vaikka uhri siitä itse kertoisikin.
Pelkkä auttaminen ei kuitenkaan riitä,
Anu-Tuija Lehto huomauttaa. - Pitää puuttua
rakenteisiin ja estää tällaiset ilmiöt.
SAK vaatii työnantajille lisää vastuuta
työntekijöiden kohtelusta sekä parempia viranomaisresursseja harmaan talouden kitkemiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Myös
rikostutkintaan tarvitaan lisää voimavaroja.
Lisäksi ammattiliitoille tulee antaa kanneoikeus eli mahdollisuus ajaa väärinkäytösten
kohteeksi joutuneiden työntekijöiden asiaa
oikeudessa.
Tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä.
– Ihmiskauppa on ase- ja huumausainekaupan ohella maailman kannattavimpia bisneksiä, Anu-Tuija Lehto sanoo.
– Kehittyneiden valtioiden pitää huolehtia, että kehitysmaista tulevat tietävät oikeutensa eivätkä joudu väärinkäytösten uhreiksi. Siksi kansainvälistä yhteistyötä tiedottamisessa ja valvonnassa sekä rikostutkinnassa ja rikosten estämisessä täytyy lisätä, Lehto
vaatii.
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry Toimintakertomus 2009
Vuoden 2009 aikana konkretisoitui lähes maailmanlaajuinen taantuma ja Suomessa alettiin puhua
jo lamasta. Pitkin vuotta saatiin seurata yhä kasvavia lomautus- ja irtisanomislukuja. Lama tuntui viimeistään loppuvuotta kohden mentäessä kaikilla
SAK:laisilla aloilla.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry toimintaalue käsittää Tampereen seutukunnan. Suurimpien
toiminta-alueen kaupunkien ja kuntien Tampere,
Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä ja
Vesilahti yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 325
000. Jäsenyhdistyksiä paikallisjärjestöllämme oli
vuoden lopussa 62. Niiden jäsenmäärä on yhteensä
yli 50 000 ja olemme osastojen jäsenten lukumäärällä laskettuna Suomen suurin paikallisjärjestö.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ylläpitää
verkkosivuja ja julkaisee Kenttäväki –lehteä, jotka
ovat pääasialliset viestintäkanavamme. Kenttäväki-lehden numero 3/2009 oli julkaisun 10-vuotisjuhlanumero, jonka kansissa toistuivat lehden kansiaiheet vuosien varrelta.
Toimintavuoden 2009 aikana paikallisjärjestömme johtoryhmä tapasi aktiivisesti ja hallitus
kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Lisäksi pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
Syyskokouksessa valittiin TaPJ:lle uusi hallinto
kaudelle 2010 – 2011.

Toimialat paikallisjärjestötyön perustana
Julkinen-, kuljetus-, teollisuus- ja yksityinen palveluala
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallinnon rakenteen toimialapohjaisuus luotiin vuonna 1990.
Hallituksen paikkajakauma (varsinaiset ja varat)
määräytyy 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 2009
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Edustajiston
kevätkokous pidettiin 19.3. ja syyskokous 30.11.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksissa on
käyty ajankohtaisten asioiden esittely- ja keskustelukierros.
Kevätkokouksessa käsiteltiin Tampereen Autokorjaamotyöväen Ammattiosasto 80:n aloite liittyen luottamushenkilöiden suojaan. Aloitetta vietiin
aktiivisesti eteenpäin liittojen sopimustavoitteisiin
sekä yleiskeskustelussa syksyn SAK:n valtuuston
kokouksessa.
Syyskokous pidettiin perinteiseen tapaan
TSOP:n tiloissa. Alustuksina kuultiin TSOP:n Anne
Viikin puheenvuoro, SAK:n aluetoiminnan päällikkö Teuvo Pernun ajankohtaiskatsaus sekä Tampe-
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reen Kuluttajayhdistyksen sihteerin Liisa Kuisman
esittely yhdistyksen toiminnasta.
Syyskokouksessa valittiin yksimielisesti uusi
hallitus SAK:n Tampereen Paikallisjärjestölle kaudelle 2010 – 2011. Syyskokous valtuutti hallituksen nimeämään avukseen asiantuntijajäseniä.
TaPJ:n uudeksi jäsenosastoksi hyväksyttiin Rakennusliiton osasto Kangasala 236 ry.

Omia tapahtumia ja osallistumista!
Toimintavuoden 2009 aikana TaPJ:n edustajat
osallistuivat monenlaisiin tapahtumiin ja yhteistyökumppanien järjestämiin tilaisuuksin, joista tässä merkittävimpiä.
Tasa-arvopäivät 21. – 22.3. Lahdessa
Paikallisjärjestömme edustajia osallistui SAK:n tasaarvopäiville, jotka järjestettiin Lahdessa 21. – 22.3.
Päivien teemana oli Yhdenvertaisuus työelämässä.
17. yhteiset Vappujuhlat
Vappujuhla 2009 pidettiin perinteiseen tapaan yhdessä kunnallisjärjestöjen kanssa Keskustorin Jugentorilla, jonne vappukulkue saapui Sorin aukiolta TTY:n soittokunnan tahdittamana. Marssille
osallistui ennätysmäärä väkeä. Sorin aukiolla sekä
Jugend-torilla paikallisjärjestömme edustajat jakoivat vappukansalle SAK:n sekä kunnallisjärjestöjen ilmapalloja yhteensä 800 kappaletta.
Juhlassa tervehdyspuheen piti Pekka Salmi (sd),
juhlapuheet pitivät Minna Sirnö (vas) sekä Lauri
Lyly (ay-liike). Musiikkiosuudesta vastasi Keijo
Kuivanen säestäjänään Sami Varvio. Perinteisen
vappujuhlan jälkeen Kulttuurinuoret järjestivät
Vappurock-tapahtuman. Vappumarssilla ja Tapahtumia oli seuraamassa yhteensä tuhansia ihmisiä.
TaPJ:n vapputalkoolaisille järjestettiin palautetilaisuus 8.6. Juhlien todettiin onnistuneen yli odotusten. TaPJ:n ja kunnallisjärjestöjen sopimus yhteisten vappujuhlien järjestämisestä vuosina 2010
– 2012 allekirjoitettiin joulukuussa noudattaen
pääkohdiltaan edellisvuosien sopimusta.
Keskustelutilaisuus Kimmo Sasin kanssa
Toukokuun viimeisellä viikolla TaPJ:n hallinnolla
oli tilaisuus keskustella kansanedustaja Kimmo Sasin kanssa. Keskustelu ajankohtaisista aiheista oli
vilkasta. Tilaisuuteen osallistui 10 aktiivia ja mukana oli myös Sasin avustaja Mikko Närhi.
Länsi-Suomen SAK-päivät
Länsi-Suomen SAK-päivät järjestettiin Tampereella TUL:n kisojen TULe2009 starttiviikonlopun yhteydessä kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Osallistuttiin SAK-päivien tapahtumiin ja TaPJ:n
mainos ”Pirkanmaalaista yhteistyötä jo yli 100

vuotta.” julkaistiin Kansan Uutisten TUL-juhlalehdessä.
Kehittämiskoulutuksen sparrauspäivät 16. –
17.10.
Vuonna 2006 aloitettiin SAK:n Tampereen Paikallisjärjestössä Kehittämiskoulutus, jonka jatkona
järjestettiin nyt yhteistyössä TSL:n ja SAK:n kanssa
Sparrauspäivät. Tilaisuuteen osallistui 24 aktiivia
hallituksesta ja jäsenosastoista. Sparrauspäivän
kouluttajana toimi Hannu Oikarinen TSL:stä ja toi-

sen päivän keskustelua viritti kanssamme kansanedustaja Tero Rönni. Tilaisuuden anti koettiin erittäin hyväksi pohjaksi paikallisjärjestömme toiminnan kehittämisessä.
Tässä yhteydessä kiteytettiin myös uudelleen
kriittiset menestystekijämme, jotka ovat:
Toimialojen toiminnan syventäminen
Tunnettuus, sisäinen ja ulkoinen viestintä
Varmistetaan että SAK:laisia vaikuttajia on
jatkossakin

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
HALLITUS 2010 – 2011
Puheenjohtaja
Päivi Arhenius
Julkinen ala
Markku Kivistö
Asta Pohjola
Harri Rinkineva
Tapani Peltomaa

varajäsen
Jukka Viita
Tuula Pohjola
Markku Siren
Airi Leponiemi

Teollisuusala
Rauno Lehtinen
Jukka Närhi
Kai Kaarlampi
Juhani Jara
Johanna Puro
Kauko Kuusniemi
Petri Haanpää
Jukka Launis

varajäsen
Kirsi Tuomisto
Jari Heikkilä
Markku Julkunen
Jarkko Mäki
Jaana Kivimäki
Tommi Rönö
Pentti Heiskanen
Hannu Palonen

Yksityinen palveluala
Sirkka-Liisa Vartinen
Luis Vallin
Päivi Vuorinen-Vilen
Mikko Kettunen
Lilli Kilpinen
Ari Isosalo

varajäsen
Eino Nieminen
Raimo Nieminen
Terttu Lämsä
Lauri Iso- Lähteenmäki
Pertti Laitila
Juhani Latvala

Kuljetusala
Pentti Perkiöniemi
Arvi Tuominen

varajäsen
Mauri Patala
Jorma Viitanen
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T Y Ö V Ä E N M U S I I K K I TA PA H T U M A N
T E H D A S M I L J Ö Ö S S Ä TA R J O N TA A
K A R I TA P I O S TA E L Ä K E L Ä I S I I N
Työväen Musiikkitapahtuma on julkaissut tulevan
kesän ohjelmansa. Historiansa suurimman muutoksen edessä oleva tapahtuma tarjoaa kävijöille monipuolisen kattauksen kulttuuritarjontaa ainutlaatuisessa tehdasmiljöössä. Nelipäiväisen tapahtuman tähtiartisteja ovat jo aikaisemmin julkaistujen
Paula Koivuniemen, Jarkko Martikaisen, M.A.
Nummisen & Pedro Hietasen ja Chisun lisäksi
Suomirockin ehdoton ykkönen, Popeda sekä
PMMP. Suuria suomalaisia nimiä ovat myös Kari
Tapio ja Eläkeläiset.
Torstaista sunnuntaihin kestävässä tapahtumassa esiintyvät myös muun muassa Maria Lund, viime syksynä kaksikymppisiään juhlinut Seminaarimäen Mieslaulajat ja koko perheelle hevimusiikin ilosanomaa levittävä Hevisaurus. Festivaalin
ohjelmistossa on tähtiartistien lisäksi mielenkiintoisia uutuuksia, näyttelyitä, lasten- ja nuorten ohjelmaa, yöyhteislauluja Kirjaslammen rannalla,
klubeja, lavatansseja, musiikkiristeilyjä sekä työväenmusiikin helmiä.
Valkeakosken kauppatori on ollut useita vuosikymmeniä Työväen Musiikkitapahtuman keskipisteenä. Tulevana kesänä tapahtuma muuttaa vanhalta festivaalialueelta parin sadan metrin päähän
kanavan rannalle. Myllysaaren museon alue sekä
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Tervasaaren tehtaan pihamaa antavat tapahtumalle
uudet hienot puitteet. Työväen Musiikkitapahtuman toiminnanjohtaja Marianne Haapoja pitää
muuttoa suurena mahdollisuutena.
– Uskon, että tämä muutos on parasta, mitä tapahtumalle on pitkään aikaan tapahtunut. Voidaan
jopa puhua paluusta juurille, sillä työläiskaupunki
on kasvanut aikoinaan tehtaan ympärille. Tehtaan
pihan käyttö festivaalialueena on kulttuuri-innovaatiota parhaimmillaan, toteaa toiminnanjohtaja
Marianne Haapoja.

Liitot mukana tapahtumassa
Useat SAK:n liitot tukevat jäsentensä osallistumista Työväen Musiikkitapahtumaan. Puuliitto viettää
kesäpäiväänsä tapahtumassa lauantaina 31.7. ja
paikalle odotetaan tuhatkunta Puuliiton aktiivia.
Puuliiton tarjoamassa konsertissa esiintyy Kari Tapio. Metalliliitto puolestaan hemmottelee festivaalikävijöitä Antti Tuiskun kokoperheen ilmaiskonsertilla lauantaina iltapäivällä. JHL:n Soppaa ja
Soittoa –tapahtumassa esiintyy Chisu.
Työväen Musiikkitapahtuma Valkeakoskella
29.7. – 1.8.2010. www.valmu.com
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Keräys Tampereen yliopistollisen sairaalan
TAYS:n Lastenklinikalle käynnissä
– Osallistu ja haasta ystäväsikin, oma tai työkaverin ammattiosasto hyvän asian puolesta
Pamina003 ry kerää varoja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle. Varoja kerätään marraskuun loppuun, ja
ne luovutetaan lyhentämättöminä joulukuussa 2010. Keräykseen voit osallistua siirtämällä haluamasi
summan pankkitilille TSOP 573008-2444814. Voit myös haastaa ystäväsi, tai vaikkapa toisen osaston.
Tämä käy helpoiten verkkosivuiltamme www.pamina003.fi löytyvällä lomakkeella. Keräysluvan numero
on: 8336/007/2010.
PAM palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina003 ry, tuttavallisemmin ”Pamina” tai ”003” on
yli 11 000 jäsenellään Suomen suurin ammattiosasto. Syksyllä 2009 Paminan johtokunnan suunnittelupäivillä tuli esille ajatus, voisiko näinkin mittava
porukka auttaa muitakin kuin omia jäseniään. Saman tien syntyikin ajatus rahankeräyksen järjestämisestä.
Alusta alkaen oli selvää, että varoja kerätään
Tampereen yliopistollinen sairaalan TAYS:n Lastenklinikalle. Tässä vaiheessa kuitenkaan ei ihan
tarkkaa kohdetta vielä määritetty. Koska ay-liikkeessäkin tarvitaan hiukan byrokratiaa, odotteli
asia tulevaan johtokunnan kokoukseen, jossa odotetusti päätettiin perustaa keräysryhmä viemään asiaa eteenpäin. Ryhmää vetämään ajautui allekirjoittanut.
Tarkempaa keräyksen kohdetta katsottiin viisaimmaksi kysyä TAYS:sta sillä arveltiin, että he
itse parhaiten asiansa tietävät. Kävikin ilmi, että
korvamerkittyjä lahjoituksia tulee tietyille lastenosastoille enemmän toisten, ehkä vähemmän tunnettujen tarpeiden jäädessä huomiotta. Esimerkkinä tällaisesta tarpeesta mainittiin muun muassa uusien, lahjoitettujen laitteiden vaatima koulutus.
Päätimmekin, että kerätyt varat ohjataan Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle. Se on TAYS:n henkilökunnan vapaaehtoisvoimin pyörittämä yhdistys
ja osaa jakaa summan juuri kulloisenkin tarpeen
vaatimalla tavalla, ja edelleen lyhentämättömänä.
Keräyksen tavoitteeksi otimme yhden euron jokaista jäsentämme kohti eli noin 11 000 euroa.
Itse keräyksen pystyttäminen sujui suhteellisen
helposti. Paria asiaa tuli kuitenkin harjoiteltua
enempi kantapään kautta, sillä keräyslupahan vaatii lähes pelottavan nipun papereita liitteikseen.
Tarvittavat asiakirjat selviävät parhaiten poliisin
verkkosivuilta ja ovat loppujen lopuksi helposti
hankittavissa.
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Tässä kuitenkin pari hyödyllistä vinkkiä vastaaviin keräyshommiin joskus mahdollisesti aikoville.
Jos yhdistyksen vastuuhenkilöissä on tapahtunut
viime aikoina muutoksia, pidä huoli siitä, että yhdistysrekisteri on ajan tasalla. Keräyslupaan vaaditaan yhdistysrekisteriote. Sen päivittäminen kestää
ja se puolestaan viivästyttää keräyksen aloittamista. Samoin on hyvä huomata, että koko maan kattavan luvan käsittely kestää huomattavasti kauemmin kuin paikallisen.
Tästä syystä mekin keräämme varoja vain Pirkanmaalla. Luvan mukana seurasi Pirkanmaan poliisilaitoksen Sastamalan poliisiasemalta hyvät ohjeet itse keräyksen suorittamiseen.
Jäsenmäärältään Suomen suurin, SAK-laista ayliikettä ja palvelualoja edustava Pamina haastaa
tällä keräyksellä samalla rohkeasti koko pirkanmaalaisen ay-väen sekä ammattiosastot, toimialasta
ja ammatillisesta keskusjärjestöstä riippumatta.
Mikään ei estä haastamasta keräykseen hyvän asian
puolesta mukaan myös omaa työnantajaa tai esimiestasoa.
Osallistumalla keräykseen pienten ihmisten, tässä tapauksessa sairaiden lasten hyväksi osoitamme,
että ay-liikkeessä meiltä löytyy yhteiskuntavastuuta ja solidaarisuutta myös kaikkein heikoimpia
kohtaan. Pienistä puroista syntyy iso virta. – Ja jokainen osallistunut saa taatusti hyvän
(joulu)mielen.
Kaikkien keräykseen osallistuneiden ammattiosastojen ja yhteisöjen nimet julkaistaan tämän
lehden numerossa alkuvuodesta 2011 sekä Paminan
kotisivuilla ja lehdessä.
Lauri Iso-Lähteenmäki
Varapuheenjohtaja
PAM palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto
Pamina003 ry

Teollisuuden tulevaisuus Suomessa
Kuva: © Ulla Koskivirta

Suomen teollisuuden tulevaisuus on edelleen
kriisissä. Merkkejä paremmasta on kuitenkin jo
olemassa. Herää kysymys, paljonko pienteollisuus ja siihen oleellisesti liittyvä aliurakointi
pystyy työllistämään työntekijöitä perusduunareista ylempiin toimihenkilöihin ja kaikkea siltä
väliltä suurteollisuuden siirtyessä tälläkin hetkellä ulkomaille.
Siinä on ongelma, joka tulee väistämättä koskettamaan jokaista suomalaista, mikäli ei löydy
sellaista ratkaisua, jolla turvataan teolliset työpaikat Suomessa. Teollisuuden väheneminen tulee johtamaan pienellä viiveellä väistämättä julkisen sektorin verokertymään sitä alentavasti.
Samoin se vaikuttaa myös muille aloille, kuten
vaikkapa palvelualoille. Pakko ihmisten on ruokaa ostaa, mutta nyt jo kaupoissa työskentelevät
ihmiset kertovat, että ostosten luonne on muuttunut. Asiakas voi joutua miettimään, ostaako hän
makkaraa, jauhelihaa vai sisäfilettä.
Suurteollisuuden, johon kuuluvat paperiteollisuus ja IT-ala sekä muidenkin siirtyminen ulkomaille tulee vaikuttamaan väistämättä aliurakointiin. Pystyykö pienteollisuus siis työllistämään ihmiset, joiden työpaikat siirtyvät ulkomaille? Auttaako tässä tilanteessa Suomen korkea koulutustaso, jotta saamme luotua uusia työpaikkoja? Onhan tästäkin olemassa käytännön
esimerkkejä kuten sähköautojen valmistuksen
aloittaminen Suomessa. Työ vaatii taitoa kaikilla
tasoilla kädentaidoista suunnitteluun. Tällaiset
uudet haasteet sopivat suomalaisille, koska
emme pärjää ulkomaista kilpailua vastaan laajoissa ”liukuhihnatöissä”.
Kun minulta kysyttiin halukkuutta ryhtyä puheenjohtajaksi yhdelle neljästä SAK:n Tampereen paikallisjärjestön toimialasta eli teollisuuden toimialalle, mietin mitä minulla olisi siinä
tehtävässä annettavaa. Pelkällä puheenjohtajuudella kun ei mitään tehdä vaan mukaan tarvitaan
muitakin ihmisiä toimimaan.

Juhani Jara
Olisiko siis niin, että ihmisten aktiivisuus on
lisääntynyt ja he ovat alkaneet miettiä edellä kuvattuja asioita ja sitä mitä voidaan tehdä, jotta
asiat paranevat? Jos näin on, se on mielestäni
erinomainen merkki myös ay-aktiivisuuden yleisestä ja todella tarpeellisesta noususta.
Juhani Jara
TaPJ:n teollisuuden toimialan puheenjohtaja

Useita vuosiahan meni niin, että halukkaita
toimialakokouksiin ei montaakaan löytynyt. Nyt
kuitenkin on koittanut parempi aika ainakin tässä asiassa. Edellisessä toimialakokouksessa oli
läsnä todella runsaasti osallistujia. Kokouksessa
valittiin varsinaiset ja varajäsenet paikallisjärjestön hallitukseen ja heistä lähes kaikki osallistuivat myös sen ensimmäiseen kokoukseen vuonna 2010.
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Yleisöä Judend-torilla viihdytti tamperelainen tangokuningatar
Johanna Debreczeni.
Vappujuhlan jälkeen vuorossa oli Vappurock ja ohjelmaa Työväenmuseo
Werstaalla Finlaysonin alueella Tampereen ydinkeskustassa.
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