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Kutsu ja esityslista julkaistaan Kenttäväkilehdessä 1/2011 sekä
verkkosivuilla osoitteessa www.sak-paikalliset/tampere.
Tampereella 1.2.2011
Tervetuloa!
Hallitus
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 19.4. 2011 klo 18:00
1.

AVAUS
1.1 Osallistujien toteaminen
1.2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
1.4 Kokousvirkailijoiden valinta
1.4.1 Kokouksen puheenjohtaja
1.4.2 Kokouksen sihteeri
1.4.3 Kokouksen pöytäkirjan tarkistajat (2)
1.5 Kokouksen katsaukset

2.

PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
Toimintakertomus vuodelta 2010 on luettavissa Kenttäväki-lehdestä 1/2011 sekä
verkkosivuiltamme www.sak-paikalliset/tampere viimeistään viikkoa ennen
Edustajiston kokousta.

2.1 Toimintakertomuksen hyväksyminen
3.
PAIKALLISJÄRJESTÖN TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2010
3.1 Tuloslaskelman ja taseen esittely sekä tilintarkastajien lausunto.
3.2 Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2010.
4.
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE VUODEN 2010 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA
4.1 Tilintarkastajien lausunto
4.2 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
5.

JÄRJESTÖASIAT
5.1 Muutokset jäsenosastoissa
5.2 Jäsenosastojen esitykset

6.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7.

ILMOITUSASIAT

8.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Pääkirjoitus

Vaalit lähenevät ja - vappu!
Kevättä kohden ollaan siis kovasti menossa. Ensimmäiset intoilevat jo kesälomista, joiden ajankohtia sorvataan monilla työmailla. Isompi sorvi
pyörii kuitenkin työehtosopimusneuvottelujen
ympärillä useilla meidänkin aloillamme. Palkkaneuvottelut käyvät kiivaina ja lakkouhkaakin on
jo ehditty paikoin väläyttää. Edellisellä kierroksella solmituissa pitkissä työehtosopimuksissa kun oli
ehtona palkoista sopuun pääseminen määräajoin,
jotta koko sopimusta ei irtisanottaisi. Toivoa sopii,
että palkka-ankkuri pulpahtaa lähemmäs pintaa,
niin ei koko sopimuksista tarvitsisi aloittaa neuvotteluja uudelleen.
Eduskuntavaalien tiimoilta paikallisjärjestömme väki on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmän vetämänä aktivoitunut mm. soppatykkitapahtumalla. Tapahtuma järjestettiin helmikuun alussa
Tampereen Jugend-torilla ja paikalle saapui myös
useita kansanedustajaehdokkaita. Naistenpäivänä
8.3. on tiedossa kukkien ja vaalitavoitteiden jakoa
aktiivien sekä ehdokkaiden voimin. Ehdokkaiden
kirjoituksia on jälleen luettavissa tästä lehdestä ja
edellisessä numerossa niitä oli myös. Jos edellinen
lehti jäi vähälle selaamiselle, löydät sen verkkosivuiltamme http://www.sak-paikalliset.fi/tampere
Kenttäväen logon alta.

Päivi Arhenius
puheenjohtaja
jiston syyskokouksen päätöksellä vuoden 2011 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa valittiin yksimielisesti yhdistykselle toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Perkiöniemi (kuljetusala).

SAK:n valtakunnallisen vaalitilaisuusviikonlopun tapahtumaan olette kaikki tervetulleita 12.3.
Keskustorille. Teemana SAK:lla on ”TYÖN JA SEN
TEKIJÄN PUOLESTA” ja Tampereen tilaisuudessa
puhujaksi on kutsuttu TEAMin puheenjohtaja
Timo Vallittu. Torilla on tarjolla soppaa sekä mahdollisuus tavata ehdokkaita ja keskustella heidän
kanssaan. Tilaisuus alkaa kello 10:00 ja kestää parisen tuntia.

Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidetään tällä kertaa Werstaan tiloissa. Kutsu ja esityslista ovat tämän lehden sivuilla. Ja olettehan huomanneet että Työväenmuseo Werstaalle on AINA
VAPAA PÄÄSY. Mennään vaikka porukalla katsomaan Innasta Suomesta –näyttelyä joka on avoinna
4.3. – 15.5. Martti ”Huuhaa” Innanenhan tunnetaan
humoristina sekä kuvataiteen että musiikin tekijänä, joten näyttelyssä tulee varmasti hyvälle tuulelle.

Paikallisjärjestössämme on sitten viime kuuleman, eli vuoden vaihteessa, tapahtunut muutoksia
käytännön vastuiden jaossa. Puheenjohtajan tehtäviä hoitaa äitiyslomani aikana varapuheenjohtaja
Markku Kivistö (julkinen toimiala). Lisäksi edusta-

Nuuhkitaan kevään raikkaita tuulia
– ja muistakaa innostaa myös kaveri äänestämään!

No: 41/2011 12.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere
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Julkaisija:
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Paikallisjärjestö ry
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
www.sak-paikalliset.fi/tampere

14.2.2011

Toimintakertomus 2010
Vuonna 2008 alkanut taantuma oli syventynyt lamaksi ja vaikutukset toimialoillamme
tulivat vuoden 2010 aikana edelleen konkreettisemmiksi. Lähes jokaisessa kokouksessamme puhuttiin työpaikkojen arkipäivästä –
vaikka yritykset saattoivat jo loppuvuotta
kohden olla taloudellisessa nousussa, työntekijät tunsivat kiristyneen tahdin jatkuvan.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry toiminta-alue käsittää Tampereen seutukunnan, johon kuuluvat Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä ja Vesilahti sekä vuoden 2010 alusta myös Hämeenkyrö ja Orivesi. Yhteenlaskettu asukasmäärä seutukunnalla on reilu 364 000.
Jäsenyhdistyksiä paikallisjärjestöllämme oli
vuoden lopussa 60 ja niiden jäsenmäärä on
yhteensä yli 50 000. TaPJ on osastojen jäsenten lukumäärällä laskettuna Suomen suurin paikallisjärjestö.

(varsinaiset ja varat) määräytyy seuraavasti:
julkinen ala 4+4, kuljetus 2+2, teollisuus
8+8 ja yksityinen palveluala 6+6. Vuodesta
1997 lähtien toimialapuheenjohtajat ovat pitäneet toimialakokouksia erityiskysymysten
merkeissä.
Edustajiston kevät- ja syyskokoukset
2010
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Edustajiston kevätkokous pidettiin 14.4. ja syyskokous 29.11. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksissa on käyty ajankohtaisten
asioiden esittely- ja keskustelukierros.

Kevätkokouksessa 14.4. Ravintola Muorin Keittiössä alustuspuheenvuoro oli Teuvo
Pernulla. Työväenmuseo Werstaalta Minna
Karhunsaari kävi esittelemässä museon antia
ja ohjelmaa vappuna. Yhteistyötä Työväenmuseon kanssa pidettiin hyvänä lisänä vapun
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö julkai- ohjelmistoon.
see Kenttäväki -lehteä ja ylläpitää verkkosivuja. Nämä ovat pääasialliset viestintäkanaEdustajiston syyskokous oli perinteiseen
vamme. Kenttäväki-lehteä julkaistiin neljä tapaan TSOP:n tiloissa. Alustuksina kuultiin
numeroa joista 3/2010 oli jäsenosastomme kansanedustaja Tero Rönnin ajankohtaiskatPAM 705:n teemanumero liittyen PAMin saus sekä pankin edustajan Juhani Timmeredustajiston vaaleihin. SAK Pirkanmaa – backan puheenvuoro. Syyskokouksessa
lehden tilauksia sekä yhteistyökumppaneille päätettiin valita toinen varapuheenjohtaja
että hallinnon jäsenille lisättiin merkittävästi SAK:n Tampereen Paikallisjärjestölle jäljeltoimintavuoden aikana.
lä olevalle kaudelle 2010 – 2011, puheenjohtajan jäädessä äitiysvapaalle sopivasti
Toimintavuonna 2010 paikallisjärjestöm- syyskokouspäivästä 29.11. alkaen. Valinnan
me johtoryhmä tapasi aktiivisesti ja hallitus tekee hallitus vuoden 2011 ensimmäisessä
kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi pidettiin kokouksessaan.
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
SAK:n kultainen ansiomerkki luovutettiin
Paikallisjärjestömme perustana ovat julki- syyskokouksessa Markku Yleniukselle.
nen-, kuljetus-, teollisuus- ja yksityinen palveluala.
Omia tapahtumia ja osallistumista!
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallinnon rakenteen toimialapohjaisuus luotiin Toimintavuoden 2010 aikana TaPJ:n edusvuonna 1990. Hallituksen paikkajakauma tajat osallistuivat monenlaisiin tapahtumiin ja
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yhteistyökumppanien järjestämiin tilaisuuk- man, jonka esiintyjiä oli seuraamassa edellissin, joista tässä merkittävimpiä.
vuosien tapaan runsaasti nuorisoa. Vappumarssilla ja Tapahtumia oli seuraamassa yhJärjestyksenvalvojakoulutus
teensä tuhansia ihmisiä.
Keväällä järjestettiin jäsenille suunnattu järjestyksenvalvojakoulutus, jonka suoritti 13
henkilöä. Varsin tiivistahtisen koulutuksen
suoritettuaan osallistujat saivat oikeuden lunastaa itselleen järjestyksenvalvojakortit, jotka ovat voimassa viisi vuotta. Kouluttajana
toimi Ilmari Luoma ja järjestelyihin saimme
tukea KSL:ltä.

TaPJ:n vapputalkoolaiset kokoontuivat
palautetilaisuuteen kesäkuun alussa. Juhlien
todettiin onnistuneen tänäkin vuonna oikein
mukavasti ja samalla keskusteltiin kehittämiskohteista tulevia juhlia varten.
YKV-toimintaryhmä

Toukokuun 8. päivänä teimme päivän matkan Tallinnaan yhteistyökumppanimme Viking Linen matkassa XPRS-laivalla. Mukana oli yli 30 hallinnon ja jäsenosastojen edustajaa.

Hallitus nimesi jo järjestäytymiskokouksessaan erityisen Yhteiskunnallisen vaikuttamisen, eli YKV-työryhmän. Vetäjänä on toiminut Jaana Kivimäki ja ryhmän tehtävänä on
erityisesti ollut valmistautuminen Eduskuntavaaleihin 2011. Vaaleihin liittyvien tapahtumien järjestäminen keskittyy alkuvuoteen
2011.

18. yhteiset Vappujuhlat

Valtakunnalliset SAK-päivät

Vappujuhlan 2010 järjestelyistä vastasivat
perinteiseen tapaan TaPJ sekä Tampereen
sd- ja vas. kunnallisjärjestöt. Uutena yhteistyökumppanina vapun ohjelmatarjonnassa
oli mukana Tampereen Työväenmuseo
Werstas, joka oli tänä vuonna historiansa ensimmäistä kertaa vapunpäivänä avoinna.
Vappukulkue keräsi jälleen kerran ennätysmäärän marssijoita Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunnan tahdittamana Sorin
aukiolta Keskustorin Jugendtorille. Paikallisjärjestömme edustajat jakoivat vappukansalle SAK:n sekä kunnallisjärjestöjen ilmapalloja yhteensä noin 800 kappaletta.

Valtakunnalliset SAK-päivät järjestetään
kahden vuoden välein. Tällä kertaa ne pidettiin lokakuun puolivälissä Oulussa, jonne
kokoontui yli 500 SAK:laista. Hallituksestamme osallistui TaPJ:n kustantamana seitsemän henkilöä ja lisäksi ammattiosastojen
kautta toiminta-alueeltamme matkassa oli
runsaasti väkeä. SAK-päivien ohjelmaa kiiteltiin onnistuneeksi ja keskusteluissa löytyneen ”kipinää tekemiseen”.

Kokousristeily

Juhlassa tervehdyspuheen piti PAMin
Häme-Pirkanmaan aluepäällikkö Niina Koivuniemi, juhlapuheet pitivät Paperiliiton sihteeri Sauli Kovanen sekä kansanedustaja
Jukka Gustafsson. Musiikkiosuudesta vastasi tangokuningatar Johanna Debreczeni ja
Hanuristi Pekka Juntunen. Juhlan juontajana toimi hallituksemme edustaja Jaana Kivimäki. Perinteisen vappujuhlan jälkeen Kulttuurinuoret järjestivät Vappurock-tapahtu-

SAK Pirkanmaa Aluekokous
Tampereella 13.11. pidetyssä Pirkanmaan
aluekokouksessa keskusteltiin muiden kokousasioiden lisäksi aluetoimikunnan roolin
kehittämisestä sekä aluetoiminnan uudistamisesta mm. paikallisjärjestöjen yhdentymisiä suosittelevalla linjalla. Kokouksessa valittiin kaksivuotiskaudeksi uusi Aluetoimikunta, johon paikallisjärjestöstämme valittiin
11 varsinaista sekä kolme yleisvarajäsentä.

7

Miksi raha loppuvat aina kesken,
kun aloitetaan keskustelu köyhyydestä?
Suomen tuloerothan ovat kasvaneet nopeimmin maailman rikkaista maista. Köyhien määrä on
Suomessa noussut yli 700 000.
Pelkästään vuokrien korotukset
suurissa kaupungeissa ovat jättäneet köyhät ulos viime vuosien
kasvusta. Vaikkei raha tee ketään
onnelliseksi eikä hyvinvoivaksi,
kuuluu köyhän saada sama hoito
kuin rikkaan. Lääkärissä käynnit
ovat jakautuneet Suomessa tulotason mukaan yhtä epätasaisesti
kuin USA:ssa tai Portugalissa.
Lopulta kaikki kiteytyy yksinkertaiseen
kysymykseen.
Miksi raha loppuvat aina kesken,
kun aloitetaan keskustelu köyhyydestä? Sitä ennen rahaa on
riittänyt tuloverotuksen alentamiseen, perintöverojen keventämiseen, maa- ja metsätalousyrittäjien verotuksen helpottamiseen, kotitalousvähennyksen
laajentamiseen… Viimeksi pääministeri esitti paluuta perheiden
yhteisverotukseen, joka auttaisi
enemmän keski- ja hyvätuloisia
kuin pienituloisia. Jos jonkun ihmisryhmän tulo-ongelmista pitäisi olla huolissaan, niin arjessa
väkevien yksinhuoltajien, pätkätyöntekijöiden, työttömien ja
köyhien eläkeläisten.
90-luvun laman jälkeen kesti
15 vuotta ennen kuin yhteiskunnassa nousi laajemmin keskustelua perusturvan korottamisesta.
Taas tuli lama ja valtion velka
ovat alkaneet hallita keskustelua.
Väestön ikääntyminen on syönyt
talouspuheessa Suomen rahat jo
moneen kertaan. Näyttää siltä,
että rahat loppuvat tälläkin kertaa
ennen kuin ehdittiin auttaa köyhimpiä perusturvaa korottamalla.
Tosiasiassa matalampikin talouskasvu moninkertaistaa hyvinvoinnin pitkällä aikavälillä.
Kyse ei ole siitä, ettei ole varaa.
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On varaa, mutta päättäjät
katsovat muiden asioiden olevan tärkeämpiä.
Talouden ja hallinnon kieleen on hiipinyt myös kielen muutos. Hyvinvointivaltiota ei enää edes mainita hallitusohjelmassa, mutta kilpailukyky
mainitaan 38 kertaa.
Yhä enemmän puhutaan
menestyksestä ja kilpailusta. Arvot välittyvät salakavalasti ihmisten arkeen
ja voi huomata,
miten heikompia
hyljeks i tään
yhä
useammin. Menestyvien menevää meininkiä arvostetaan. Kaikki eivät voi olla huippuosaajia.
Suomi ei ole koskaan ollut oikeastaan pohjoismainen hyvinvointivaltio, vaan eräänlainen
riisuttu malli: light-versio. Koulutuksessa Suomi on yltänyt hyvin pohjoismaiselle tasolle koulutuspolitiikassa, mutta pärjännyt huonosti vertailtaessa työvoima-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Terveydenhoidossa Suomi
on jäänyt eniten jälkeen muista
pohjoismaista. Pohjoismaiseen
hyvinvointimallin edustajiksi on
katsottu kuuluvan Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Suomen.
Suomi on taloustutkimuslaitos World Economic Forumin
WEF:n tutkimuksen mukaan
edelleen maailman kuudenneksi
kilpailukykyisin maa. Silti Suomessa on viime vuosina heikennetty juuri niitä tekijöitä, jotka
ovat olleet vahvuuksiamme. Inflaatio on syönyt jo kaikkien alo-

jen palkankorotukset. Tällä hetkellä palvelu-, rakennus-, ja kunta-aloilla väännetään palkkaneuvotteluissa EK:n palkka-ankkuria vastaan.
Suomessa puhutaan edelleen
pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja hyväksytään hyvinvointivaltion tavoitteet tasa-arvoisuudesta ja palveluiden universalismista. Ne eivät kuitenkaan enää
ohjaa politiikan tekoja, kun hallitus on solminut salaisen suhteen EK:n kanssa, jonka päätavoite on kilpailukyvyn säilytys,
mm. palkkojen alentamisella.
Tehtävää eduskunnassa ayväen edustajilla olisi, vai mitä
tuumaatte Kenttäväki?!

Pirkanmaan pikkumusta
Niina Koivuniemi
Palvelualojen ammattiliitto
PAM ry:n aluepäällikkö

Kehitys kohti tasaveroa estettävä
Yksi verotuksen keskeisin tehtävä on sosiaalinen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja tuloerojen tasaaminen. Tämä näkökulma on unohtunut täysin valtaa pitävältä porvarihallitukselta
ja valtiovarainministeriön virkamiehiltä.
Verotuksen kehittämisen suuri kuva on verojärjestelmän lipuminen vähitellen kohti tasaveroa. 1990-luvun laman jälkeen
alkaneen trendin mukaan, tuloveroa on kevennetty tasaisesti
kaikissa tuloluokissa. Samalla on
kiristetty monia tasaveroja kuten
kunnallisveroa, arvonlisäveroa,
polttoaineveroa, kiinteistöveroa
ja sähköveroa. Ruoan arvonlisäveron alentaminen oli poikkeus.
Näin ollen suurituloisten verotaakka on suhteellisesti pienentynyt, mutta pieni- ja keskituloisten
kiristynyt.
Suomessa on käytössä tasan
yksi tulojen mukaan määräytyvä
progressiivinen vero -valtion tulovero. Vuonna 2007 sen tuotto
oli Tilastokeskuksen mukaan
18,7 prosenttia kaikista veroista
ja sosiaaliturvamaksuista. Viime
vuonna sen tuotto oli laskenut
13,5 prosenttiin veronalennusten
ja talouden taantuman vuoksi.
Eli loput 86,5 prosenttia veroista
ja sosiaaliturvamaksuista kerätään tasaveroina riippumatta tulotasosta. Olemme siis varsin lähellä Viroa myös verotuksen
suhteen. Siellähän tasavero otettiin käyttöön ensimmäisenä maailmassa vuonna 1994.
Tasavero on kaikkea muuta
kuin oikeudenmukainen. Se heikentää suhteellisesti eniten pienija keskituloisten asemaa, jotka
käyttävät tuloistaan suhteessa eniten kulutukseen. Erityisesti palkansaajien tulisi olla huolissaan tilanteesta. Pienet palkankorotukset
syödään kulutusverojen nostolla.
Palkansaajien ostovoiman kehitys

tuleekin olemaan vuoden 2011
osalta miinuksen puolella.
Verojärjestelmän uudistamisen punainen lanka tulisikin olla
tasaverotuksen torjuminen. Progressiota tulisi lisätä niissä veroissa, missä se on mahdollista. Pääomatuloveron
muuttaminen
progressiiviseksi olisi oikeudenmukainen ratkaisu, joka kasvattaisi verotuloja ja kaventaisi tuloeroja. Lisäksi kunnallisverosta
tulisi tehdä aidosti progressiivinen ja ottaa käyttöön rahoitusmarkkinavero.
Tulevissa veroratkaisuissa tulisi lähteä siitä, että verotuksen

tuottoja on saatava kasvamaan
mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Tuloerojen kasvu
tulee pysäyttää. Suurten veroalejen aika on ohi. Mikäli pelivaraa
valtiontalouteen syntyy, on se
ohjattava perusturvan parantamiseen. Alimpia eläkkeitä, perheetuuksia ja päivärahoja tulee korottaa. Nyt on aika kantaa vastuuta yhteiskunnan heikompiosaisista, ei jaella avokätisesti veronalennuksia.

Pekka Salmi (sd.)
pekka.salmi@tampereentyovaentalo.fi
www.pekkasalmi.fi
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Paleface ja Reino Nordin Työväen Musiikkitapahtuman Koskin
Työväen Musiikkitapahtuma julkistaa kesän ennakko-ohjelmansa
tasa-arvon päivänä lauantaina
19.3. Valkeakosken Rantahotelli
Waltikassa. Koskin kesä 2011 ennakkoklubin estradilla loistavat Paleface, Reino Nordin sekä
Duo Töyssy & Tervaniemi. Klubi-illassa esitellään Työväen Musiikkitapahtuman lisäksi myös
muuta kaupungin kesäohjelmaa.
Palkittu Paleface julkaisi syksyllä ensimmäisen suomenkielisen albuminsa. Muusikko Paleface vastaanotti palkinnon vuoden
vasemmistolaisesta kulttuuriteosta tammikuussa 2011. Vasemmistotaiteilijat ja -kulttuurityöntekijät myönsi palkintonsa nyt
ensimmäistä kertaa. Paleface sai
tunnustuksen albumistaan Helsinki-Shangri-La. Palkintoperusteiden mukaan levy jatkaa ansiokkaasti suomalaisen yhteiskunnallisen protestilaulun perinnettä, joka puuttuu suorasanaisesti epäkohtiin ja puolustaa vä-
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Marja Tyrni oli Valkeakosken viime kesän festivaalin eräs suosikkiesiintyjä.

kesä 2011 –ennakkoklubilla
häosaisia. Paleface voitti albumillaan myös Emma-palkinnon.
Alle kuukaudessa kultaa myyneen Helsinki-Shangri-Lan kantaaottavat kappaleet on jo nyt sovitettu uudelleen; juuri ilmestyneen Palaneen käryä -remix-levyn tyylikimara venyy humpasta
reggaeen. Koskin kesä 2011 -klubilla Paleface esiintyy yhdessä
DJ Leijonamielen kanssa.
Reggaehöystettyä soulia soittavan Reino & The Rhinos -yhtyeen keulakuva Reino Nordin musisoi Waltikassa soolona. Elokuva- ja tv-rooleistaan tunnettu
Nordin on yksi Valkeakosken kesäteatterin Kuin helminauhaa musikaalikomedian tähdistä.
Myös kesäteatteri esittäytyy klubi-illassa.
Työväen Musiikkitapahtuman
Koskin kesä 2011 -ennakkoklubi
järjestetään Valkeakosken Rantahotelli Waltikassa tasa-arvon

päivänä lauantaina 19.3.2011.
Liput ennakkoon Koskiviihteestä ja Lipputoimistosta. Lisätiedot: www.valmu.com.
Työväen Musiikkitapahtuma
28.-31.7.2011 järjestetään Valkeakoskella tulevana kesänä jo
40. kerran. Viime vuoden tapaan
festivaalia vietetään Myllysaaren
museon ja Tervasaaren tehtaan
alueella aivan Valkeakosken keskustassa.
Juhlatapahtumassa nähdään
tuttuun tapaan useita huippuesiintyjiä, erilaisia konsertteja
sekä paljon muuta ohjelmaa, työväenmusiikin helmiä unohtamatta. Festivaali nostaa esille myös
tehdastyön historiaa sekä kestävän kehityksen arvoja.
Viime kesänä tapahtuma keräsi neljän päivän aikana yli 35
000 festivaalivierasta rikkoen aikaisemmat yleisöennätyksensä.
Tapahtuma myös muutti Myllysaaren museon ja Tervasaaren tehtaan alueelle. Toiminnassa oleva

teollisuuslaitos ja toisaalta historiallinen museomiljöö antavat tapahtumalle ainutlaatuiset puitteet tulevanakin kesänä.
Tiedot kokosi Ulla Koskivirta
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Työllä on tultava toimeen!
Suomalaisessa yhteiskunnassa on työllä ollut
aina tärkeä rooli. On pidetty tärkeänä, että perheen
toimeentulon on taannut palkkatyöstä saatu tulo.
Tänä päivänä työelämä on saamassa yhä kovempia
piirteitä. Työstä ei haluttaisi maksaa kunnollista
palkkaa, vaan pyritään keinolla millä hyvänsä pätkimään ja paloittelemaan työtä. Tämä kehitys on
saanut lisävoimaa, kun kovat markkinat ovat kääntäneet rahaa haistavan nenänsä kohti yhteiskunnan
jäsenilleen tuottamia palveluita. Suuret monikansalliset yhtiöt, jotka nyt rymistävät palvelutuotantokentälle, eivät halua työllistää ammattitaitoisia
työntekijöitä kokopäiväseen työsuhteeseen. Tarjoamalla vain osa-aikaista ja pätkätyötä ne säästävät
mm. henkilöstön lomakustannuksissa. Ihmisen on
joko otettava vastaan kaksi pätkätyötä tai käännyttävä toimeentulotuen hakijaksi. Niiden perheiden
määrä, joissa huoltaja käy työssä ja siitä huolimatta
on toimeentulotuki asiakas, on jatkuvasti nousemassa. Tämä on puhdasta taloudellista tukea veronmaksajien kukkarosta kasvottomien osakkeenomistajien pohjattomaan taskuun. Myös pienet
paikalliset yrittäjät halutaan jyrätä markkinoilta
pois. Tarjouksia erilaisista töistä tehdään niin matalalla hinnalla, että siinä pienyrittäjä on kummissaan. Kasvottoman suuryrityksen saatua riittävä
monopoliasema markkinoilla, voidaankin sitten
hintoja korottaa mielin määrin.
Viimeksi maailmaa koetellut talouskriisi on koskettanut myös Suomea mitä suurimmassa määrin.
Useita Työpaikkoja on poistunut, nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla ja kuitenkin työllisyysvaroja leikataan. On ensiarvoisen tärkeää, että työllisyysvarat riittävät huolehtimaan ihmisten pitämisestä mukana yhteiskunnan rattaissa. Suomi tarvitsee jokaisen panosta. Pirkanmaata talouskriisi on
koetellut erityisen raskaasti. Täällä on paljon pieniä ja keskisuuria alihankintayrityksiä, jotka ovat
osaltaan kantaneet vastuuta maakuntaamme hyvästä työllisyydestä, kasvusta ja kehityksestä. Tällä
hetkellä näiden yritysten tulevaisuus on epävarmaa. Maakunnan ja kuntien on tehtävä yhteistyötä
juuri näiden, henkilöstöstään huolehtivien pk-yritysten kanssa, jotta niiden toimintaedellytyksiä
voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. On päivänselvää, että pelkästään kunta ja valtio eivät pysty huolehtimaan työllisyyden hoidosta.
Nuorten työllistymisestä on huolehdittava. Ammatillisen koulutuksen työssä oppimisjaksoja on
kehitettävä yhdessä yritysten kanssa. Näin saadaan
luotua nuorelle hyvä kontakti työelämään jo varhaisessa vaiheessa. Huolella suunniteltu työharjoittelujakso tuo lisäarvoa niin yritykselle kuin nuorellekin. Jos työpaikalle mennään ilman mitään suunnitelmaa siitä, mitä pitäisi oppia, todennäköisin tu-
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los on sekä nuoren että ohjaajan turhautuminen.
Yritysten kanssa yhdessä on kehitettävä ammattikoulutuksen sisältöä. Ammattiinhan kouluttaudutaan, jotta päästään työskentelemään, saadaan
palkkaa, jolla elää ihmisarvoista elämää ja työtä
tehdessä viedään yritystä kohti yrittäjän asettamia
tavoitteita. Onhan hyvinvoiva yritys myös hyvä
työpaikka. Edellä mainitut tärkeät perusasiat eivät
toteudu kasvottomien pörssiyhtiöiden rahankeräyskampanjoissa.
Verovarojamme ollaan kovaa vauhtia luovuttamassa pörssiyhtiöiden osingonmaksuun. Puhutaan
toiminnan tehostamisesta ja vaaditaan kunnilta toimenpiteitä, joilla ne ”säästävät” rahansa osakkeenomistajien pussiin. Enenevässä määrin meillä on
työntekijöitä, jotka työssä käynnin lisäksi joutuvat
turvautumaan sosiaalietuuksiin, koska palkalla ei
tule toimeen. Kuntien ja valtion toimintojen kilpailutuksessa on tulevaisuudessa otettava huomioon
myös laadulliset ja eettiset tekijät. Pelisääntöjen pitää olla reilut ja ihmisten oikeuksia ei voi polkea
kovien markkinoiden menestyksen puolesta.
Hanna Laine
lähihoitaja
Kangasala
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Miten pirkanmaalaisille saadaan töitä tulevaisuudessa?
Talouden laskusuhdanteet koettelevat teollisuuspaikkakuntia
enemmän, kuin muita. Laaja elinkeinopohja luo puskurin kestää
talouden epätasapainoa paremmin. Miten meillä täällä Pirkanmaalla oikein kävi?
Kun myynti ja vienti pysähtyvät, tarkoittaa se monenkin kohdalla lomautuksia ja irtisanomisia. Eniten kärsinyt pirkanmaalaiskaupunki on varmasti Valkeakoski, jossa suuria teollisuuskokonaisuuksia lopetettiin. Kaupungin työttömyysprosentti alkoi pyöriä 15 tietämillä. Nyt pahin on takana ja olemme suurimmissa teollisuuskaupungeissa jo
monta prosenttia paremmissa lukemissa. Talous näyttää kohentuvan kovaa vauhtia, joten kaiken
pitäisi olla kunnossa, mutta onko
sittenkään?
Oma mielipiteeni on, että
muuhun valtakuntaan verraten,
Pirkanmaan perälauta vuotaa pahasti. Täältä on siirretty, tai suunnitellaan siirrettäväksi monia toimintoja ja keskuksia muualle
Suomeen, pelkästään poliittisen
tahtotilan ja päätöksenteon voimalla. Miksi emme pysty pitämään puoliamme?
Yksi syy on varmasti se, ettei
Pirkanmaan kokoiselle maakunnalle saatu omaa ministeriä. Entä
kansanedustajamme? Ovatko he
uutterasti toimineet maakuntamme puolesta? Pelkästään riviedustajana ei varmaankaan pysty
paljoa vaikuttamaan, mutta melkein kaikki kansanedustajat ovat
monissa vaikutusmahdollisuuksia lisäävissä valmistelevissa elimissä ja valiokunnissa.
Puuttuuko meidän edustajiltamme auktoriteetti, mielipidevaikuttajana arvostus ja luottamus, jolla voidaan vaikuttaa yli
puoluerajojen. Pirkanmaa tarvitsee pikaisen ryhtiliikkeen ja nyt
vaaleilla se on tehtävissä. Ovatko
sinun ehdokkaasi toimet olleet
tarpeeksi pontevia, jotta jatkomandaatti on ansaittu?
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Väitän, että lopulta moni ei
edes seuraa läpimenneen ehdokkaansa tekemisiä ja aikaansaannoksia. Vaatisihan se toki omaaloitteellisuutta ja hieman vaivaa, koska valtavirtamedia ei
juuri tylsistä poliittisista asioista
ja päätöksistä kerro.
Tästä aiheutuu kuitenkin automaattisesti se, että vaihtuvuutta ei edustajissa juuri synny. Karavaani kulkee, koirat haukkuvat
ja taas seuraavat vaalit lähestyvät. Vaihtuvuus perustuu pääsääntöisesti vain siihen, että joku
luopuu paikastaan, eikä asetu
enää ehdokkaaksi.
Siksi on elintärkeää, että meiltä Pirkanmaalta löytyy valtakunnanpolitiikkaan osaajia, työelämän näkijöitä ja tekijöitä. Mei-

dän on tehtävä oikeita ratkaisuja,
jotta myös tuleville, ammattiinsa
valmistuneille pystytään tarjoamaan pirkanmaalaisia työpaikkoja.
Tampereen seutukunta pitää
olla yksi tulevaisuuden metropoleista. Toimiva logistiikka pitää
meidät yhtä kilpailukykyisinä,
kuin satamakaupungit. Logistiikan toimivuus tulee olemaan
yksi elinehto pärjäämisellemme
kilpailussa. Näitä koskevia tulevaisuuden päätöksiä tehdään
juuri nyt. Kuinka suurella sydämellä sinun ehdokkaasi on Pirkanmaata kehittämässä?
Kai Flink
pirkanmaalainen eduskuntavaaliehdokas

Miten työuria pidennetään?
Moni ikäiseni heittää herjaa
siitä onko työuramme loppupuolen tärkein työväline rollaattori ja ehdimmekö ollenkaan nauttia eläkeiästä. Vitsaillaan ettei vanhustyönammattilaista tunnista hoidettavasta. Suomessa työurien pidentämisestä on keskusteltu
useita vuosia. Keskustelu
käynnistyi ex-pääministerin
hiihtolenkillä saamasta ajatuksesta, nostaa eläkeikä 65vuoteen. Palkansaajajärjestöjen vastustuksen ansiosta
perustettiin kaksi työryhmää valmistelemaan linjauksia työurien pidentämiselle. Ammattiliittojen viesti on
että työurat pitenevät pohtimalla keinoja työelämän inhimillistämiseksi. Ikävä kyllä,
julkisuudessa vähän väliä esille pulpahtava keskusteltu koskee lähinnä vain eläkkeelle
jäämisikää.

tutkintoa. Osaaminen on keskeinen keino työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja tuloksellisuuden edistämisessä sekä
muutoksen hallinnassa. Koulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistäminen työurien
alkupäässä, on keino pidentää
työuria. Työelämässä tapahtuviin muutoksiin sopeutuminen
vaatii hyvää ja kehittyvää
osaamista.

Nyt keskustelun painopiste
pitää siirtää eläkeiän nostamisesta työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Työurien jatkamisen näkökulmasta tarvitaan uusia toimia, joilla kaikille nuorille ilman tarpeettomia viiveitä löytyy koulutuspaikka ja joilla voidaan parantaa työllistymismahdollisuuksia läpi työuran.

SDP sitoutui eduskuntaryhmän kesäkokouksessa eläkeiän
alarajan pitämiseen nykyisellään ja julkisti syksyllä työelämän reformin. Asiakirjassa on
monia uudistuksia joiden avulla saamme maailman parhaan
työelämän. Tehdään siis maailman paras työelämä ja unohdetaan tekniset eläkeiän nostamiset!

Työttömät työelämään
Työttömyyden pitkittyessä
riski syrjäytyä työmarkkinoilta
kasvaa. Tutkimusten mukaan
työttömien paluu avoimille
työmarkkinoille vaikeutuu
olennaisesti jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.
Siksi tarvitsemme tukitoimia
jotta jokaiselle työttömälle
saadaan koulutus-, työharjoittelu- tai työpaikka.

Osaamisella työhyvinvointia

Nina Heikkilä
Aluepäällikkö
Julkisten ja
hyvinvointialojen liitto JHL,
Pirkanmaan aluetoimisto

Peruskoulun päättäviä nuoria
jää opiskelijapaikkojen lisäämisestä huolimatta koulutuksen ulkopuolelle. Edelleen
joka vuosi yli 10 prosenttia
ammatillisen
koulutuksen
opiskelijoista keskeyttää opinnot kokonaan. Työikäisistä yli
300 000 on vailla ammatillista

Kirjoittaja työskentelee JHL:n
Pirkanmaan aluetoimistolla
aluepäällikkönä ja on ehdokkaana eduskuntavaaleissa.

Aurinkoista päivänjatkoa!
Nina
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Eduskuntavaalit pidetään
sunnuntaina 17. huhtikuuta
2011. Ennakkoäänestys
kotimaassa on 6. – 12.
huhtikuuta.

Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa 15 vaalipiiristä, joista suurin on Uudenmaan vaalipiiri (35 kansanedustajaa) ja pienin Ahvenanmaan vaalipiiri (1
edustaja). Pirkanmaan vaalipiiristä valitaan 18 kansanedustajaa. Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on
asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Eduskunnan tehtävät
Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se säätää lait
ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa
käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto (hallitus), jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Eduskunta valitsee maalle hallituksen pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Muut hallituksen ministerit presidentti nimittää
pääministeriksi valitun ehdotuksen mukaisesti.
Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien, myös
työelämää koskevien lakien, säätäminen. Eduskunta päättää kalenterivuodeksi kerrallaan valtion talousarvion. Eduskunta myös valvoo valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista. Suomen
Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa.
Eduskunnalla on toimivaltaa myös kansainvälisissä asioissa. Eduskunta hyväksyy Suomen kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä
päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta perustuslain mukaisesti. Eduskunta
osallistuu myös Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun.

kulmastasi oikealla asialla olevan ehdokkaan ja
puolueen löytäminen tuntuu hankalalta, kannattaa
hyödyntää internetin vaalikoneita. Valtakunnallisia vaalikoneita on muun muassa Yleisradiolla,
MTV3:lla, Helsingin Sanomilla ja Talouselämällä.
Useilla sanomalehdillä on paikallinen vaalikone.
SAK avaa maaliskuussa 2011 Työelämän vaalikoneen, jossa äänestäjät voivat vertailla omia käsityksiään puolueiden ehdokkaiden näkemyksiin. Mukana ovat kaikki vaaleihin osallistuvat puolueet.

SAK:n vaaliteema: Työn ja sen tekijän puolesta
SAK valmistautuu kevään eduskuntavaaleihin
kampanjoimalla työn ja sen tekijän puolesta. Tutustu vaalisivuihin ja -materiaaleihin osoitteessa
www.sak.fi/vaalit! Lisäksi järjestö julkaisee viikoittaista vaalikatsausta. Vaalikatsaus on luettavissa
myös
verkossa:
http://www.sak.fi/suomi/
vaalit.jsp?location1=7&sl2=4&sl3=1)#=fi&id=34435
(Polku vaalikatsauksiin: www.sak.fi/vaalit > Materiaalia - SAK:n vaalikatsaus)
SAK haluaa vaalien alla nostaa keskusteluun teemat työhön paluun puolesta, yhteisten oikeuksien
puolesta, yksilöllisten valintojen puolesta ja rehellisen yrittäjän puolesta. Myös ammattiliitoilla on
omia vaalisivuja internetissä.
Lisätietoja saa eduskunnan ja oikeusministeriön
ylläpitämiltä sivuilta: www.eduskunta.fi ja
www.vaalit.fi.

Vaalikoneet äänestyspäätöksen apuna
Käytä äänioikeuttasi. Aktivoi myös kaverisi äänestämään. Jos omia arvojasi edustavan ja sinun näkö-
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– Äänioikeutesi käyttäminen on sinun etusi

