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Pääkirjoitus

VALINNAN PAIKKA!
– mitä jos olisinkin..
Oletko koskaan kokeillut jossittelua – avaan netin ja kirjoitan hakukoneen kenttään ”jos olisin”. Ruudulle avautuu suomalainen (politiikan)sielunmaisema – tasavallan
presidentin lastensivustosta, Jope Ruonansuun Tosimies
jos oisin -kappaleen kautta aina Matti Vanhasen lentäväksi lauseeksi muodostuneeseen ”jos olisin hoksannut”
selitykseen.
Ilman internetin ihmemaailmaakin jossittelu käy käden käänteessä – jos nyt lähden lenkille, jää tämä Kenttäväen kirjoitukseni tekemättä tai jos haluat lukea enemmänkin ajatuksiani valinnanvaikeudesta ja vaikutuksesta tulevaan, lue eteenpäin!
Elämä on täynnä valintoja; kotona, koulussa, työssä, treffeillä (!), ruokakaupassa, tv:n ääressä, harrastuksissa. Aivan loputon valintojen määrä tuntuu ylitsepääsemättömältä viidakolta. Kuitenkin pystymme sulavasti etenemään arkipäivän tilanteissa ja tekemään salamannopeita
arvioita siitä, mikä näistä kahdestakymmenestäyhdeksästä grillimakkaravaihtoehdosta kannattaa ostaa. Valinnat tuntuvat luistavan kokemusten siivittämänä ja pohjimmiltaanhan ihminen on utelias eläin.
Mikä sitten ohjaa meitä tekemään sellaisia valintoja joiden jälkeen ei kuulu harmittelua ”jos olisin valinnut sen
toisen, olisi nyt asiat paremmin”? Sen kummemmin teoriataustaa pohtimattomallakin yksilöllä valintoja ohjaavat sekä arvot että asenteet. Vuonna 2003 julkaistussa
väitöskirjassaan helsinkiläinen sosiologi Teija Mikkola
määrittelee arvot seuraavasti: ”arvot ovat toivottavia
päämääriä tai käyttäytymistä koskevia käsityksiä tai uskomuksia”. Arvot voivat olla yksilön omia, henkilökohtaisia arvoja tai yhteisiä, esimerkiksi organisaation toimintaperiaatteiksi muodostuneita ja sovittuja arvoja.

TaPJ toimii yhteisten arvojen mukaisesti
Paikallisjärjestöllämmekin on arvot, joita olemme yhdessä käsitelleet viimeksi syksyllä 2009 kehittämiskoulutuksen yhteydessä. Arvomme ovat luottamus, tavoitteellisuus ja yhteistoiminta. Näille arvoille perustuu toimintastrategia joka kantaa tämän Edustajistokauden loppuun, eli vielä tulevan vuoden 2011. Uusi vuosi tuleekin
olemaan haasteellinen Paikallisjärjestömme kehittämisen suhteen. Edustajiston syyskokous käsittelee toimin-
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tasuunnitelmaa
kokouksessaan
29.11. ja luvassa
on ensi vuodelle
paljon käytännön tekemistä.
Sanotaan, että
hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty, mutta käytännön tekeminen ja tavoitteel- Päivi Arhenius
linen yhdessä puheenjohtaja
toimiminen –
edellä mainittujen arvojemme mukaisesti – eivät saa
jäädä suunnittelun ja haaveilun jalkoihin.
SAK:lainen liike tarvitsee käytännön ”ojankaivajia”
jotka vievät tekemisellään työelämää ja myös järjestöä eteenpäin. Muutoksia on varmasti luvassa – niin
paikallisjärjestössämme, kuin SAK:ssa isona organisaationakin. SAK:n Edustajakokous kesällä 2011 tulee linjaamaan keskusjärjestömme tulevaisuutta varmasti myös vanhoja toimintatapoja tuulettaen.

Eduskuntavaalit 2011
Muutaman kuukauden kuluttua meillä jokaisella on tärkeän valinnan paikka. Eduskuntavaalien äänestyksessä
saa valita vain yhden, mielestään parhaan ehdokkaan numeron. Vaalien lähestymisen tulisi kirvoittaa keskustelua
niin yhteiskunnallisista aiheista kuin viimekädessä myös
suoraan ehdokkaista myös työpaikoilla. Millaisen eduskunnan saamme seuraavalle kaudelle? - Vaalityön tekeminen voi olla hyvin yksinkertaista mielipidekeskustelua työkaverien tai tuttavien kesken. Aina ei tarvita hienoja ständejä, soppatykkejä, lennäkkien jakoa eikä jokaisen ole pakko hallita nettisivujen päivitystä tai edes sähköpostiviestintää. Tehokkainta saattaakin olla oman lähipiirin kanssa keskustelu. Tämän jos me jokainen teemme tunnollisesti voimme luottaa palkansaajataustaisten
ehdokkaidemme menestykseen. Lisää vaaliasiaa myös
SAK:n ammattiosastokirjeessä tämän lehden sivuilla.
Päivi
Seuraavaan Kenttäväki-lehden numeroon odotan
kirjoituksia kansanedustajaehdokkailta!

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 2010
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Keräys Tampereen yliopistollisen sairaalan
TAYS:n Lastenklinikalle käynnissä
marraskuun 2010 loppuun
– Vielä ehdit osallistua ja haastaa pomosi tai ystäväsikin, oman tai työkaverin ammattiosaston hyvän
asian puolesta
Pamina003 ry kerää varoja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle. Varoja kerätään marraskuun 2010 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 verkkosivuilla http://
www.pamina003.fi/kerays/ löytyvällä lomakkeella. Keräysluvan numero on: 8336/007/
2010.
Samasta verkko-osoitteesta löytyy myös tulostettava keräysjuliste esimerkiksi työpaikkasi
ilmoitustaululle.
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.
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.
Jäsenmäärältään Suomen suurin, SAK-laista ay-liikettä ja palvelualoja edustava Pamina haastaa tällä keräyksellä samalla rohkeasti koko pirkanmaalaisen ay-väen sekä
kaikki 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, yritysten ja yhteisöjen nimet julkaistaan tämän lehden numerossa alkuvuodesta 2011 sekä Paminan kotisivuilla ja lehdessä.
Lauri Iso-Lähteenmäki
Varapuheenjohtaja
PAM palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina003 ry
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Euroopan ay-liike sanoo ei leikkauksille
Suomessa tarvitaan työtä ja palkkaa, jolla voi elää.
Kansanedustajien palkkoja nostetaan, mutta köyhät köyhtyvät. Markkinat ylittävät kansallisvaltioiden rajat ja työntekijät jäävät jalkoihin. Peruspalveluita on jo leikattu liiankin kanssa - nyt saa riittää.
Ay-liikkeen huolena on, että julkisten menojen
leikkaukset voivat johtaa työpaikkojen vähentymiseen ja lisääntyvään sosiaaliseen turvattomuuteen. Pahimmassa tapauksessa menojen karsimiset
voivat johtaa epävarmassa ja haavoittuvassa taloustilanteessa Euroopan uuteen lamaan.
Eurooppalainen ay-liike osoitti mieltään leikkauksia vastaan Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön EAY:n organisoimana toimintapäivänä 29.
syyskuuta 2010. Eri maissa järjestettiin lisäksi omia
valtakunnallisia ja paikallisia tapahtumia. Suomessakin toimintaa oli useilla paikkakunnilla ympäri
maan.
Helsingissä Hakaniemen torilla eurooppalaisena
ay-toimintapäivänä järjestetyssä tapahtumassa pidettiin puheenvuoroja pienen ihmisen ja tavallisen
työntekijän puolesta. Paikallisia toritapahtumia
järjestettiin lisäksi Iisalmessa, Joensuussa, Kuopiossa ja Turussa. Jyväskylässä ja Oulussa toimintapäivän ohjelma vedettiin pääosin läpi kävelykadulla, tarjolla oli ay-asian lisäksi hernesoppaa. Loimaan keskustassa jaettiin lennäkkejä ja Keravan tapahtuman teemana oli Loppu leikkauksille!
Tampereen Keskustorilla Palvelualojen ammattiliiton PAMin aluetoimisto tarjoili mielenilmaisun höysteeksi mehua, munkkeja ja ilmapalloja.
Lisäksi Vasemmistonuorten Ilmianna pomosi kampanja käynnistyi toimintapäivänä uudelleen,
lisätiedot Vasemmistonuorten verkkosivuilta sekä
Facebookista.
Samaan aikaan Brysselissä marssittiin työn puolesta ja leikkauksia vastaan arviolta 100 000 mielenosoittajan voimin. Osallistujia oli yli 20 maasta,
myös Suomesta. Myös muissa Euroopan maissa jär-

jestettiin mielenilmaisuja. Esimerkiksi Bukarestissa kokoontui 20 000, Prahassa 40 000 mielenosoittajaa. Espanjassa koko maa pysähtyi yleislakon
vuoksi. Suomessakin Yleislakko nähtiin Hakaniemen torillakin, tosin vain punk-yhtyeen muodossa.
Toimintapäivän 29.9.2010 organisoi Euroopan
ammattiyhdistysjärjestö EAY, jonka mielestä Euroopassa pitää nyt pitää keskittyä kasvun edellytysten ja työllisyyden vahvistamiseen. EU:n talouspolitiikka ohjaa jäsenvaltioita kuitenkin tiukkoihin
säästöihin ja kansalaisten olojen kurjistamiseen.
Brysselin mielenilmaus oli suunnattu kaupungissa
30.9.2010 kokoontuneelle talousministereiden
neuvostolle Ecofinille.
EAY:n jäseniä ovat Suomessa SAK, STTK ja
Akava. EAY:hyn kuuluu noin 80 eurooppalaista
keskusjärjestöä ja yhteensä reilut 60 miljoonaa jäsentä.
Kuvia Suomen tapahtumista SAK:n Facebooksivuilla sekä Eurooppalainen toimintapäivä 29.9. ryhmässä.
Lähteet: SAK:n kotisivut ja PAMin Tampereen toimiston tiedote
Jutun kokosi
Ulla Koskivirta
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Perussuomalaiset tulivat – olitko valmis?
Rasistisin mielin ja liukkain kielin kovaan nousuun
päässeet perussuomalaiset tuntevat rottinkien jo
natisevan rinnoissaan. Nyt kun ay- liikkeen
maallikkosaarnaaja Matti Putkonen on näkyvästi ottanut hommat hoitaakseen, on meidän perinteisen työväenliikkeen ihmisten syytä terästäytyä.
Ei Putkonen yksin tuo persuihin työelämän ja
ay-liikkeen tuntemusta. Vuosikymmenten työtä
ja edunvalvontaa ei hetkessä opi. Meidän on syytä myös muistuttaa hyvistä asioista työehdoissa,
joita olemme pitkällä ja vaativalla toiminnalla
saaneet aikaiseksi. Valitettavan monet pitävät
saavutettuja etuja, kuten lomat ja pekkasvapaat,
itsestään selvyytenä, jotka työnantaja antaa hyvää hyvyyttään.
Persut ovat kirkkaasti populisteja. He nostavat varmasti esille edellä mainitun, myös maahanmuuttovastaisuudessa on mojovat eväät kosia äänestäjiä,
varsinkin sellaisia, joilla ei ole harmainta aavistustakaan oikeastaan mistään oikeista asioista.
Oletteko kukaan havainnut julkisuudessa lääkkeitä, joilla perussuomalaiset korjaisivat työttömyyttä, oikeaa köyhyyttä, velkaantumista, työssä jaksamista tai yleensä mitään yhteiskunnan todellista
epäkohtaa? Oikein: pieniä ovat silakat joulukaloiksi kun oikein pöytään käydään.
Jos ei ole SDP:kään nykyään oikein kovassa
huudossa, niin meillä kuitenkin pystytään pysymään asialinjoilla. Pilvilinnojen tavoittelu on monesti nähty turhaksi, eikä siihen kannata nytkään
ryhtyä tulevia eduskuntavaaleja silmällä pidettäessä.
Suuri teema on kiistatta työelämän ikävääristymän korjaamisessa. Eli nuoret töihin ja eläkkeelle
haluavat saakoot halunsa läpi. Siinä on yksi konkreettinen yhtälö, mikä kestää varmasti vertailun
missä tahansa.
Työssä jaksaminen käy alati ajankohtaisemmaksi.
Nykypäivän kasvoton kapitalismi imee imemistään
ihmisistä mehut irti, heiltä joilla vielä työpaikka
sattuu olemaan. Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä kasvaa kasvamistaan. Näille faktoille pitäisi jo viimein alkaa löytää
politiikasta vastalääkkeitä. Kauniit puheet eivät
auta yhtään, pitää saada voimaa puheiden taakse
hyvällä vaalituloksella, oikeilla asioilla ja oikeilla
ehdokkailla. Ei ole syytä vääntää rintaa rottingille,
mutta omasta ja omista ihanteista pitää pystyä puhumaan ääneen vaalikentillä. Persujen koohotukseen on uskallettava vastata, ja pystyttävä se myös
kyseenalaistamaan. Jo kuopattu SMP, persujen
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edeltäjä, osoittautui aikoinaan tosipaikan tullen
melko köykäiseksi vastuunkantajaksi. Näkyvin
saavutus taisi olla se kun Veikko Vennamo tuolinkahvoista kiinni pitäen kannettiin ulos eduskunnan
istuntosalista kun hän puhui aivan muusta kuin käsiteltävänä olevasta aiheesta ja vieläpä ilman puheenvuorolupaa.
Toivotaan, että saisimme nähdä mahdollisimman
pian sen päivän, kun persujen hurmio osoittautuu
poretabletin kaltaiseksi ilmiöksi. Eli aikansa vesilasissa sähistyään se sulautuisi ja vaikenisi. Olkoon
se päivä huhtikuun 17. ensi vuonna, silloin kun
kansa käy uurnille. Näytetään yhdessä, että perinteissä on voimaa ja asiamme on oikea! Otetaan takaisin menetetty asema ja aletaan hommiin paremman yhteiskunnan puolesta!
Meillä demareilla ei ole mitään syytä vaipua alemmuuskompleksiin. Historia kertoo saavutuksemme,
tulevaisuus osoittakoon, että sama tärkeiden asioiden puolesta toimiminen koituu meidän ja kaikkien
suomalaisten hyväksi.
Tero Rönni
Kansanedustaja
(Ei asetu kansanedustajaehdokkaaksi eduskuntavaaleissa 2011.)
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Kuva: Joanna Moorhouse / Eduskunta

Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät –
haastetta riittää kaikille

Nyt kun syksyn marja- ja sienisato alkaa olla poimittu talteen on aika aktivoitua tuleviin
eduskuntavaaleihin.
Jokaisella meistä on varmasti
omia mielipiteitä siitä, kuinka
asiamme tulisi hoitaa ja mielessä
sopivia ehdokkaita niitä toteuttamaan Arkadianmäellä.
Vaalityö on ehdokkaalle raskas koettelemus ja vaatii paljon
niin henkisesti, fyysisesti kuin
rahallisestikin. Täytyy vain ihailla sitä tarmoa jolla kampanjoiden
kimppuun on käyty. Nyt jokaisen
aktiivin, olit sitten puolue- tai
ay-sellainen, tulisi kantaa kortensa kekoon ja ilmoittautua sopivaksi katsomansa ehdokkaan tukiryhmään. Jokaiselle löytyy var-

masti vaikka pienikin tehtävä
jolla saatetaan ehdokkaan läpimeno taas astetta lähemmäs toteutumista.
Vaalityössä mukanaolo ei tarkoita sitä, että jokaisena viikonloppuna tarvitsee olla Keskustorilla tai markettien edessä mainoksia jakamassa. Ehdokkaan tukiryhmään mukaan lähtemällä
luodaan myös yhteishenkeä joka
on mielestäni pikkaisen taantunut. Nyt tarvitaan joukkovoimaa
jotta saamme äänemme kuuluville ja ehdokkaamme eduskuntaan.
Otetaan tavoitteeksi. että loka-

kuun loppuun mennessä jokainen on hakeutunut jonkun ehdokkaan tukiryhmään ja vieläpä
vienyt kaverin tai kaksi mukanaan.
Muistakaa, että huhtikuun 17.
päivä 2011 on tukiryhmäläisten
ja talkoolaisten ”palkkapäivä”
kun olemme saaneet haluamamme päättäjät eduskuntaan Arkadianmäelle.

Kai Kaarlampi
Aktiivi

T U K E A K A N S A N E D U S TA J A E H D O K K A I L L E

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on päättänyt tukea toiminta-alueensa palkansaajat
Pyydämme ehdokkaita ilmoittautumaan puheenjohtajalle marraskuun 2010 loppuun m
Tampereella 6.10.2010 TaPJ:n Hallitus
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Pj. Päivi Arhenius
p.arhenius@kolumbus.fi
0400 762 833

Kuljetusalan kuulumisia
Kuljetusalojen näkymät tällä hetkellä ovat keskittyneet yhteisen
liiton aikaansaamiseksi koko
maan osalta. Hanke on saanut lisää tuulta purjeisiin liittohallitusten yhteispalaverissa. Vaikka
suuri ei aina ole kauneinta, niin
tässä tapauksessa yhteistyön tiivistäminen on enemmän kuin tarpeen vastapuolen eli EK:n kovennettua linjaansa neuvottelutasolta
sanelupolitiikkaan. Pienet lintukotomaiset edunvalvontaryhmät
joutuvat tulevaisuudessa entistä
tiukemmalle yhteneväistä työnantajarintamaa vastaan. Tämä on
nähty jo nyt siinä, miten vaikea
on joillakin aloilla saada työehtosopimusta solmittua pienillä olemattomilla palkankorotuksilla.
Nolla- tai miinusmerkkinen sopimus kävisi hyvin työnantajille,
kun mitään selvää korotuslinjaa
ei ole yhteisesti linjattu. Puhumattakaan muista alakohtaisista
parannuksista sopimuksiin, joiden
pitäisi olla itsestään selviä työilmapiirin parantamiseksi työpaikoilla. Ei ole aika vielä kypsä
paikalliselle sopimiselle. Työntekijäpuolella ei ole riittävää kokemusta asioiden hoitamiseksi, eikä
työnantajilla löydy oikeaa tahtoa
parannuksiin.
Pirkanmaan näkökulmasta kuljetuspuolen ongelmana on linjaautoliikenteen väheneminen
etenkin harvaan asutulla maaseudulla. Saman suuntaista lii-

kenteen vähenemistä on myös
kaupunkien sisäisessä liikenteessä, vaikka valtio kohdistaakin tukieuroja aikaisempaa
enemmän suurimpien kaupunkien joukkoliikenteeseen. Pahin
asia kuitenkin näin työntekijäpuolen kannalta on tämä kilpailuttamisvimma, jolla luullaan
saavutettavan suuriakin säästöjä.
Epävarman työilmapiirin myötä
kasvavat sairauspoissaolot ja
tuotannon tehokkuus kärsii samanaikaisesti. Luulisi sen olevan selvää etenkin kuntasektorilla, jolla on kokemusta monialaosaamisesta. Parhaat keinot
tuottavuuden ja kannattavuuden
lisäämiseksi löytyvät kunta- ja
valtiosektorin sisältä, kun vaan
halutaan se tehdä. Kysymys on
enemmänkin poliittisesta suunnasta eli yksityistämisen ihanuudesta. Nämä ovatkin pääosin
näkymät tällä hetkellä, eikä
näillä toimilla ainakaan ilmastomuutosta parempaan suuntaan
ja elämänlaatuun saada aikaiseksi. Pikaratikat ja tunnelit antavat odottaa vuoroaan pitkälle
tulevaisuuteen. ehkä sitten kiire
ja kilpailu on jo taakse jätettyä
maailmaa.
Tavarakuljetuksissa lama on jo
taakse jäänyttä elämää ja odotellaan vaan uusia terminaalihankkeita alueelle. Nopea tieverkostahan meillä jo on ja pysynee vielä
muutaman vuoden ajokunnossa?

Rautatiepuolen ongelmat keskittyvät ratojen perusparannukseen, jossa määrärahat ovat riittämättömät tai kohdistuvat vääriin kohteisiin.
Lentoliikenteessä tuli vähän takaiskua Pirkanmaalle, kun AirBaltic valitsi toimintakentäkseen Oulun. Pirkkalan kenttä on sijainniltaan Suomen keskeisin, ja sen
merkitys tulisi olla tärkeämpi
koko maata ajatellen, ellei asioihin vaikuttaisi kaupunkien tai yritysten omat edut. Vaatii satojen
kilometrien yksityisautolla ajon
päästä joukkoliikenteen kyytiin
edustamaan demokratiaa vaikka
vaan Brysseliin, lomamatkoista
puhumattakaan. Kaikilta osiltaan
toimiva joukkoliikenne on yhteinen edullinen vaihtoehto parempaan tulevaisuuteen.

Pentti Perkiöniemi

taustaisia kansanedustajaehdokkaita vaalityössään kohti eduskuntaa 2011.
mennessä. Ilmoittautuminen on edellytys tuen saamiseen.
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Ammattiyhdistysväki
liikkeelle eduskuntavaaleissa
Mitä sitten käytännössä ammattiosastoissa ja paikallisjärjestöissä voidaan
tehdä?
Eri puolueiden kautta on asetettu ehdolle monia palkansaajataustaisia
ehdokkaita. On ensiarvoisen tärkeää, että ay toimijoiden monipuolinen
osaaminen ja vuosien mittainen kokemus tulee hyödynnetyksi vaalityössä.
Tukiryhmät tarvitsevat kipeästi kaikenlaista apua mainosten jakamisesta
internet sivujen rakentamiseen, joten osallistuminen ehdokkaiden tukiryhmän työhön on erittäin arvokas panostus.
Vaalien lähestyessä on myös tärkeää virittää työpaikoilla keskustelu ayliikkeen tavoitteista sekä vaalien asetelmasta. Työpaikkavierailut, keskustelutilaisuudet, kansalaistapaamiset yms. ovat ehdokkaille tervetulleita keinoja päästä tapaamaan palkansaajia ja vaihtamaan heidän kanssaan ajatuksia. SAK ja jäsenliitot tuottavat erilaista materiaalia työpaikkakeskustelun tueksi sekä työpaikoilla että paikallisissa tilaisuuksissa jaettavaksi.
SAK:n hallitus hyväksyy SAK:n vaalikauden tavoiteohjelman 1.11. pidettävässä kokouksessa. Sen pohjalta valitaan muutama kärkiasia, joita vaalien alla rummutetaan eri keinoin.
YKV -projekti on päättänyt toteuttaa ympäri maata näyttäviä tilaisuuksia
SAK:n tavoitteista ja teemoista 12. maaliskuuta 2011. Lisäksi SAK:n ja liittojen johto tulee tekemään kenttäkierroksen keväällä 2011. Esimerkiksi
näiden tilaisuuksien yhteyteen on luontevaa järjestää myös ammattiosastojen omia tempauksia.
Ammattiosastoilla on myös halutessaan täysi oikeus tukea ehdokasta/ehdokkaita myös taloudellisesti. Laki ehdokkaiden vaalirahoituksesta (4§ ja
6§) määrää, että ehdokas, hänen tukiyhdistyksensä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö saavat vastaanottaa yhdeltä lahjoittajalta suoraan tai välillisesti eduskuntavaaleissa tukea enintään 6000 euron
arvosta. Valituksi tai varasijalle tulleen ehdokkaan on ilmoitettava yli 1500
euron suuruiset tuet ja niiden lahjoittajat. Tuki on ehdokaskohtainen, joten
laki mahdollistaa myös useamman ehdokkaan tukemisen.
SAK:n alueellisista toimipisteistä saa ajantasaista tietoa materiaaleista
ja niistä toimista, joita alueilla on suunniteltu toteutettavan. Lisäksi vaalien
alla tullaan hyödyntämään entistä laajemmin ja ajantasaisemmin internetin suomia mahdollisuuksia niin SAK:n omien vaalisivujen kuin myös sosiaalisen median sovellusten kautta.
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