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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu

Vaalien jälkeinen politiikka
Esimerkiksi maahanmuuttajia
käytetään tässä räikeästi hyväksi.
Muutaman euron tuntipalkalla
on mahdoton elättää itseään, saati
perheenjäseniä. Näin ollen joudutaan tekemään kahtakin työtä,
että rahat riittäisivät edes jonkinlaiseen pärjäämiseen. On syntynyt työtätekevä köyhälistö.
Hyvä SAK. Nyt viimeistään pitää ymmärtää, että konsensuspolitiikka ja sen heijastukset on auttamattomasti haudattava. Se sopi
ajanjaksolle, jossa yhteistä hyvää
oli ja elintaso nousikin työtätekevillä vuodesta toiseen. Nyt tilanne on selvästi muuttunut.
Pitää avata silmät ja huomata,
kuinka aggressiivisesti työnantajat toimivat, jotta ansiotasojen
nousua saadaan hillittyä ja työehtoja heikennetään yhä enemmän ja enemmän. On päästetty
syntymään pelon työilmapiiri,
jossa ei uskalleta järjestäytyä,
eikä muutenkaan vaatia mitään
mikä liittyy työsuhteeseen tai
työoloihin. Tämä kaikki on ollut
tietoista ja harkittua niin työnantaja- kuin valtakunnanpolitiikankin suunnalta.

Kai Flink
Vaalit olivat ja menivät. Mikä
politiikassa muuttuu? Perussuomalaisten hurja vaalivoitto ja vasemmiston torjuntavoitto pitää
saada näkymään selvänä valtakunnan politiikan suunnanmuutoksena. Nyt kansalaisten pitää
saada vastinetta sille, että he ovat
selkeästi osoittaneet, että kuljettu tie on ollut väärä.

Tie, jossa suomalaisen teollisuuden ja työpaikkojen säilymisen hätähuutoon ei ole
kyetty vastaamaan. Teollisuuslaitosten ja tietotaidon on
annettu valua ulkomaille, jättäen jälkeensä vain työttömyyden ja siitä aiheutunut
lasku on otettu takaisin Suomen omaan taskuun.

Tie, joka on vienyt Suomea
yhä enemmän tasaveron suuntaan, jossa niin rikkaat kuin köyhätkin maksavat yhtä suurta veroa. Tie, jossa tuloerot ovat suuret, rikkaat rikastuneet entisestään ja totaaliköyhien määrä lisääntynyt niin, että heitä on nyt
jopa yhtä paljon kuin 70-luvun
alkupuolella.

Tie, jossa työehdot ovat heikentyneet. Pätkä, silppu ja
vuokratyöt ovat lisääntyneet
niin, että jo joka 3. työtätekevistä on tämänkaltaisissa työsuhteissa. Tietyt alat ovat jo
slummiutuneet niin, että niihin
ei saada enää työntekijöitä, jotka vaativat edes jonkinlaisia
minimityöehtoja.
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Nyt meillä on poliittista selkänojaa ryhdistyä edunvalvonnassa. Ei voi olla niin, että kun saimme puolentoista sukupolven
elintason nostettua keskiluokkaan, niin se oikeuttaisi edunvalvontamme ja edunvalvojamme
flegmaattisuuteen ja ikityytyväisyyteen. Pitää aktivoitua ja toimia, koska maata altamme kaivetaan koko ajan, vanhan konsensusajattelun hengessä. Mikäli me
emme tähän pysty, tulevat toiset
tilallemme jotka pystyvät. He,
jotka eivät vielä ole kultaisessa
keskiluokassa.
Kai Flink
Paperiliittolainen
ammattiyhdistysaktiivi

Öykkärityönantajat heräsivät talviunilta!
Pari viikkoa sitten päättynyt talvilomani kului eduskuntavaalikampanjassa. Samanaikainen
kaupan lakonuhka varmisti, ettei
perustyöni PAM:issa päässyt
unohtumaan. Lakkoa ei tullut.
Pääsiäisloman jälkeen palattuani töihin tuntui kuin Pirkanmaan pahimmat öykkärityöantajat olisivat heränneet talviunilta.
Tosin Kaupan liiton johtaja Tapani Mäkeläinen väitti Ylen hyvinvointi-illassa, että öykkärityönantajia oli vielä 70-luvulla,
muttei enää. Kyllä on, se tuli kirkkaasti esille kuunnellessa jäsenten huolia taas puhelimessa vaalien jälkeen. Mäkeläinen on kävellyt laput silmillä paskaduuni
työnantajien ohi.
Minulta kysyttiin viime viikolla, että oletko sinä se Niina
Koivuniemi? – Olen, vastasin hämilläni.
– Auta meitä! Työnantaja huutaa vasten kasvoja ja vaihtaa työvuoroja ilman lupaa, eikä ilmoita
muutoksista etukäteen, kertoo
kiusattu työntekijä.
– Välillä päätämme, että nyt
sanomme työantajalle palaverissa suorat sanat. Kun työantaja
aloittaa sättimisen, meiltä menee
pupu pöksyyn.
Vastasin, etteihän se teidän
kimppuun voi käydä. – Enhän
minä muuten sitä voi luvata, totesin samaan hengenvetoon.
– Olipas lohduttavaa, työntekijä naurahti.
Kuuntelin loput kauhujutut. Rauhoittelin työntekijää. Lupasin heti
ryhtyä toimeen ilman, että kerron
kuka minuun on ottanut yhteyttä.
Soitin saman tien työnantajalle.
Ajattelin asian ratkeavan puhumalla. Tulikin tappelu.
Työnantaja nauroi meidän
työehtosopimuksille. Kehaisi toimitsijoita pöydän takana istuviksi pelleiksi ja työehtosopimustamme vain suositukseksi.
– Tule käymään, jos on asiaa,
se uhosi. Sanoin ottavani kutsun

Niina Koivuniemi
vastaan. Totesin, ettei tämä pelle
pelkää vaikka työntekijät tuollaista öykkäriä varmasti pelkäävätkin. Siinä taistelimme kuin
kaksi mäyräkoiraa mädäntyneestä sienestä. Työnantaja kysyi uhkailenko minä?
– Niinkin sen voi ottaa, vastasin. Työnantaja sanoi uhkaavansa vastineeksi henkilökuntaa ja
katsoi sen oikeudekseen, koska
olin uhannut häntä järjestöllisillä
toimenpiteillä.
Seuraavana päivänä samasta
työpaikasta soitti toinen työntekijä, joka oli irtisanoutunut. Työantaja oli yrittänyt saada nimeä paperiin, jonka työntekijä olisi halunnut tarkistuttaa liitossa. Työntekijä uskalsi vastustaa sen verran ettei
nimeään paperiin laittanut.
Työelämän arjessa joustatettiin näitä naisia pelolla. Kun on
pelko, työantaja voi joustattaa
mielensä mukaan ja niiden joustamisen nälkä kasvaa syödessä.
On hyviä työnantajia, jotka haluavat työntekijöilleen hyvää. Mutta on aina niitä, jotka luulevat
voivansa tehdä mitä vain, eikä
niitä ollut vain 70-luvulla niikuin Kaupan liiton Mäkinen
väittää. Niitä on tänäpäivänä yhä
lisääntyvässä määrin.

Tuonkin työpaikan ongelmat olisi voitu ratkaista helposti, jos ayliikkeellä olisi takataskussaan
joukkokanneoikeus.
Näiden
naisten asiaa olisi voitu ajaa ilman, että heidän olisi tarvinnut
antaa omaa nimeään pelottavan
työnantajan tietoon. Yksi pelolla
johdetuista työntekijöistä ahdistui, sai sairaslomaa. Nyt hän pelkää pystyykö hän koskaan palaamaan tuohon kauppaan takaisin
töihin. Tai onko edessä jopa alan
vaihto. Mikäs se syy työkyvyttömyys eläkkeelle jäämiseen olikaan?
Työssäni voin auttaa niin paljon heikompia kuin vain ehdin ja
jaksan. Eduskuntatyökin olisi
varmasti ollut mielenkiintoista,
mutta epäilen pystyisinkö pylvästalossa näin konkreettisiin tekoihin ihmisten auttamiseksi.
Toivottavasti te työväen kansanedustajat saatte meille ay-ihmisille joukkokanneoikeuden.
Me saisimme sen avulla kitkettyä
rikkaruohot työelämästä.

Niina Koivuniemi
PAM Häme-Pirkanmaan
aluepäällikkö
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Pääkirjoitus

Kevät toi, kevät toi..
Vaalikevät on takana ja monen mielestä hieman yllättäväkin tulos selvillä. Kohtuullista äänestysinnokkuutta perusteltiin huhtikuulle siirretyllä vaaliajankohdalla, mutta taisi vain mennä siten, että
kansa kertoi mitä mieltä oli. Jytky sai kertaheitolla
suomenkielessä aikaan tietyn mielleyhtymän. Vaalien tulos on siis selvillä kansanedustajapaikkojen
osalta, mutta tätä kirjoitellessani maan hallitus on
vielä muodostamatta ja keskittyminen EU-asioihin
päällimmäisenä. Media tuntuu ajoittain saavan Portugalin tukipaketin leijumaan kummasti juuri meidän suomalaisten yllä. Ja joka tapauksessa niskaan
putoavana pahana. Kuka haluaa tai joutuu ottamaan
vastuun ja mistä? Jännitysnäytelmä siis sen kuin
jatkuu.
Paikallisjärjestönä olimme pitkin kevättä myös
mukana innostamassa kansaa vaaliuurnille – ja tästä työstä haluan antaa kiitoksen ihan jokaiselle pienenkin panoksensa yhteiseen tekemiseen tuoneelle. Onnittelut kaikille ehdolla olleille ja tietenkin
erityisesti paikan saavuttaneille. Paikallisjärjestömme tukemista, yhteensä yhdeksästä ehdokkaasta läpi menivät jatkoon Pia Viitanen (sd) ja uudeksi
kansanedustajaksi Anna Kontula (vas).
Kenttäväen kahdessa edellisessä numerossa ovat
kirjoituksillaan tuoneet meille tärkeitä teemojaan
esiin tukemamme ehdokkaat. Tämän lehden sivuilta saamme lukea muutaman ehdolla olleen mietteitä
miltä tuntuu nyt vaalien jälkeen.

Keskusjärjestömme “uusi kausi” alkaa
SAK:n edustajakokous pidetään Tampereella 6.8.6. Tampere-talossa. Kyseessä on varsin mittava
kokous – jo osallistujamäärältäänkin, mutta erityisesti tulevaisuuden kannalta. Kokousedustajilla on
tärkeä tehtävä olla päättämässä keskusjärjestömme
tulevaisuudesta mm. tavoiteohjelman muodossa.
“Oma työ, yhteiset oikeudet” –nimeä kantava
SAK:n tavoiteohjelma luodaan alkavalle viisivuotiskaudelle. Tavoiteohjelma sisältää myös arvot
sekä vision jonka tulisi kantaa aina vuoteen 2020.
Edustajakokouksen hyväksyttävänä on luonnollisesti myös taloussuunnitelma 2011 - 2016 sekä
käsiteltävänään jäsenliittojen esitykset edustajako-

No: 2/2011 12.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere

Päivi Arhenius
puheenjohtaja
koukselle. Liittojen esityksiä on kaiken kaikkiaan
58 kappaletta. Kuten niin monessa valtuustonkin
kokouksessa, odotan jälleen kuitenkin eniten antia
kokouksen yleiskeskustelulta – siltä hetkeltä, jolloin tuodaan esiin eri toimialojemme näkemyksiä
ja vaatimuksia paremmasta tulevaisuudesta. Mikä
sitten onkaan sitä parempaa tulevaisuutta on monasti kovin erilaista riippuen katsantokannasta.
Keskusjärjestö on harmillisen monelle vain se
kirjainyhdistelmä – jokin taho jossain Helsingissä,
samalla kun oma liittokin saattaa olla kaukainen.
SAK:n tavoiteohjelman luonnoksessa todetaan,
että
“SAK:laisen ay-liikkeen kaltaisten vanhojen
liikkeiden toimintaan osallistuu vain vähemmistö
sen jäsenistä, jolloin tieto, osaaminen ja valta keskittyvät varsin pienen joukon harteille.”
tähän ratkaisua haetaan mm. seuraavaa reittiä:
“Ammattiyhdistysliikkeen rakenteita on yksinkertaistettava ja tiedonkulkua parannettava. Toimintatapoja on muutettava entistä joustavammaksi
ja jäsenlähtöisemmäksi ..”
Voimmekohan me jotenkin olla avuksi täällä
paikallisjärjestötasolla??
Jatkan pohdintaa varsin hereillä yölukemistoni,
SAK:n tavoiteohjelman parissa.
Keväisenä yönä 6.5.
Päivi Arhenius

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

Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2011
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Vaalien jälkeistä elämää!
oikeudenmukaisuuden puolesta.
Nuorisotyöttömyyteen on saatava parannusta ja nollatoleranssia
kohti on mentävä. Eläkeiän noston estämisestä on pidettävä kiinni. Myös työelämän laadun parantamiseen on todella panostettava. Näissä tavoitteissa on Sdp:n
eduskuntaryhmälle työtä seuraaviksi neljäksi vuodeksi.

Hanna Laine
Historialliset vaalit on nyt käyty
ja jytky tuli! Mitä suomen kansa
sitten jytkylle haluaa tehtävän?
Se selviää tulevaisuudessa joko
tyytyväisyytenä tai äänekkäänä
kritiikkinä. On kuitenkin selvää,
että yksi ryhmä ei voi sanella hallitusohjelmaa omien mieltymystensä mukaisesti. Kaikkien on
tehtävä kompromisseja. On mielenkiintoista nähdä kuinka protestiääniään antaneet Perussuomalaisten kannattajat tulevat
kompromisseihin suhtautumaan.
Pirkanmaan tulos oli harmillinen, koska demarit menettivät
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yhden paikan. Hyviä edustajia
kuitenkin saatiin läpi. Tampereen
ulkopuolelta ei nyt ole demari
edustajaa, mutta luotetaan siihen, että läpi päässeet eivät
unohda elämää Tampereen ulkopuolella. Ministeri mahdollisuudet Pirkanmaalle ovat nyt hyvät.
Päteviä ihmisiä on monesta puolueesta. Erityisesti tietenkin toivon, että meillä on demari ministeri Pirkanmaalta.
Hallitus neuvotteluita käytäessä on pidettävä tiukasti kiinni
niistä tavoitteista ja puheista joita meillä vaalien alla oli työn ja

Työelämän laatuun on myös
kiinnitettävä huomiota. Laadun
parantamisessa on paljon tehtävää myös paikallistasolla sekä jokaisella henkilöllä omalla työpaikallaan. Järjestäytyminen ammattiliittoihin on etenkin nuoremmassa porukassa vähentynyt.
Ei välttämättä ymmärretä miksi
on tärkeää järjestäytyä ja olla ajamassa yhteisiä etuja oman edun
sijaan. Kovenevassa maailmassa
jossa “rahan puhe” kuuluu aina
vain kovempaa, on järjestäytyminen ainoa keino pitää työntekijöiden näkökulmaa ja tarpeita
esillä. sopimusyhteiskunnan hajottamiseen tuntuu olevan kovasti halua työnantaja puolella.
Toivotaan, että uusi hallitus pystyy myös osaltaan rakentamaan
yhteistyötä ja etenemään kohti
kolmikantaisia neuvotteluita. Ei
ole peruuttamista, jos ottaa menneestä oppia. Myös ammattiliittojen on toiminnassaan kiinnitettävä huomiota siihen, miten jäsenistönsä ottaa huomioon ja minkälaisen viestin kentälle toimintansa sisällöstä antaa. Viestin on
oltava selkeä ja oikeudenmukainen sekä helposti liitettävä
omaan arkeen työelämässä.
Yhdessä työskentelemällä ja katsomalla samaan suuntaan pystymme rakentamaan tulevaisuuden suomesta oikeudenmukaisemman ja paremman.

Hanna Laine

EK ja isäntävallan paluu
Suomeen luotiin aikanaan niin
kattava sosiaaliturvajärjestelmä
kuin nykyaikaiset, kattavat hyvinvointipalvelut konsensuksen
hengessä. Työnantajat ovat olleet keskeinen osapuoli tässä hyvinvoivan isänmaan rakennustyössä. Kaikki alkoi tammikuun
kihlauksesta 1940, kun teollisuuspatruunat tunnistivat SAK:n
neuvotteluosapuoleksi.
Konsensuksen historia päättyi
kuitenkin vuonna 2007. Silloin
Vanhasen oikeistohallituksen
muodostamista seurasi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ilmoitus, ettei TUPO:ja eli tulopoliittisia kokonaisratkaisuita enää
tehdä. Syyksi ilmoitettiin toimialojen erilainen tuottavuuskehitys ja erilaiset kehittämistarpeet.
Usein teoille on syitä ja tekosyitä. EK:n uusi linjaus oli tosiasiassa valtapoliittinen. TUPO
mahdollisti aikanaan lukuisten
työelämä- ja sosiaaliturvakysymysten ratkaisemisen palkansaajia tyydyttävällä tavalla. Kun
työrauhaa myydään ja ostetaan
kovan paineen alaisena, on mahdollista saada aikaan merkittäviä
läpimurtoja, jotka jossain muussa
yhteydessä eivät onnistuisi.
Työnantajat osasivat laskea. Jos
TUPO:a ei enää olisi, vähenisi
palkansaajajärjestöjen vaikutusvalta. Vastaavasti työnantajien
ääntä on jokaisen hallituksen
kuultava. Onhan kyseessä työpaikat, verotulot ja kansallinen kilpailukyky.
EK:n harjoittama edunvalvontatyö ilman TUPO:a onkin
tuottanut tulosta. Suomen kilpailukyvyn nimissä poistettiin viime vaalikaudella työnantajien
KELA-maksu ja alennettiin tuloveroa sekä metsäveroa. Niiden
jättämä aukko korvattiin korottamalla energiaveroja ja arvonlisäveroa. Oikeistohallituksen veropolitiikka palveli 100 prosentti-

sesti elinkeinoelämän tavoitteita: palkansaajia eniten rokottavat kulutusverot ylös ja varallisuutta sekä suuria tuloja rokottavat verot alas. Samalla verorasitus siirtyy vähitellen yhä enemmän palkansaajien ja kuluttajien
harteille.
Yksi työnantajien pitkäaikainen tavoite on työvoiman saatavuuden turvaaminen. Tämän
vuoksi EK puhuu mielellään työperäisen maahanmuuton ja
työurien pidentämisen puolesta.
En usko, että EK:ssa oltaisiin kovin huolissaan väestön ikääntymisestä sinänsä, vaan siitä, että
jono oven takana lyhenee tulevaisuudessa. Lähes koko 2000luvun kestänyt korkea työttömyys takasi työnantajan työmarkkinat. Jos työttömyys laskee, ja työvoima supistuu, alkaa
työntekijän työmarkkinat. Silloin palkkataso nousee väkisin.
EK:n tavoitteena on supistaa
merkittävästi julkista sektoria.
Kun lukee EK:n eduskuntavaalilinjauksia, nousee niskakarvat
pystyyn. Julkinen talous on EK:n
mielestä ajautunut rahoituskriisiin. On alkamassa hyvinvointivaltion purkutalkoot. Suora lainaus: “Tulevaisuudessa on tehtävä valintoja: voidaanko julkisen sektorin tehtäviä ja vastuualueita supistaa, etuuksia ja vähemmän tärkeitä palveluja karsia tai muuttaa jotkin palvelut
maksullisiksi.” Olisi mukava
kuulla, mikä on EK:n mielestä
“vähemmän tärkeä palvelu” tai
mitkä palvelut muuttuisivat
maksullisiksi. EK ei ilmeisesti halua muistaa, että valtiontalouden
nykyinen alijäämä on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin oikeistohallituksen tekemät veronalennukset. Alijäämä on made in Finland.
Leikkausten lisäksi EK janoaa
lisää markkinoita yrityksille. Jul-

Pekka Salmi
kinen palvelutuotanto tulee heidän mukaansa avata aidosti kilpailulle ja samalla helpottaa yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin.
EK:ssa ei ilmeisesti anneta kovin paljon painoarvoa hyvinvointiyhteiskunnalle, joka on
suomalaisen kilpailukyvyn perusta. Suomi on pärjännyt hyvinvointiyhteiskunnan vuoksi, ei
siitä huolimatta. Sama pätee kaikkiin Pohjoismaihin. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, millainen
EK:n kädenjälki näkyy uuden
hallituksen ohjelmassa. Toivottavasti ei kummoinenkaan.

Pekka Salmi
Tampereen SD. valtuustoryhmän
puheenjohtaja
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Työväen vappu 2
Teksti ja kuvat: Ulla Koskivirta
Työväen vappua vietettiin Tampereella aurinkoisessa, joskin kolean tuulisessa kevätsäässä perinteisin menoin. Sorin aukiolla tapahtuneen järjestäytymisen jälkeen lähdettiin marssille 124vuotiaan Tampereen Työväenyhdistyksen TTY:n soittokunnan
tahdittamana, kapellimestari Päivi Pyymäen, airueiden sekä lippurivistön johdattamana kohti
Keskustorin Jugend-toria. Osal-

listujia vappumarssille oli Keskustorille tultaessa 800 henkilöä.
Tervehdyssanat torilla esitti
JHL:n aluepäällikkö Nina Heikkilä. Juhlapuhujina olivat SDP:n 3.
varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen ja Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka.
Yleisöä viihdytti laulullaan
Ilmo Korhonen säestäjänään
Pekka Juntunen, ja tilaisuuden
juonsi Jaana Kivimäki.
Vappujuhlan järjestelyistä
vastasivat SAK:n Tampereen Pai-

Vaalituloksen myötä masennukseen menehtyi eräs muumi. Surusaatto osallistui marssille, ja muumi kenties virkosi Työnpuistoon
päätyneillä hullunkurisilla teekutsuilla.

Vappujuhlintaan osallistuvat
myös lapset.
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kallisjärjestö, Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ja Vasemmistoliiton Tampereen Kunnallisjärjestö.
Entiseen tapaan myös Kulttuurinuorten Vappurock räjähti
käyntiin heti pääjuhlan jälkeen.
Vappupäivän ohjelma jatkui
Työväenmuseo Werstaalla Finlaysonin alueella muun muassa
paneelikeskustelun ja työväenlaulujen merkeissä.

Ennen marssia Sorin aukion
liepeillä jaettiin nelisensataa
ilmaista ilmapalloa.

Kansanedustaja Anna Kontula toimi marssin pääairueena.

2011 Tampereella

Marssikulkue kääntymässä Hämeensillalle.

Myös lippumeri ja vappupallot kuuluvat olennaisesti työväen
vappuun.

… ja puoluesihteeri Sirpa
Puhakka

Juhlapuhujina olivat kansanedustaja Pia Viitanen…

Vappujuhla päättyi perinteisesti yhteisesti laulettuun Kansainväliseen.
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Työväen Musiikkitapahtuman ennakko-ohjelma on julkaistu
Festivaalia tähdittävät muun muassa Yö, Jenni Vartiainen, Paleface sekä Happoradio
Työväen Musiikkitapahtuma on
julkaissut tulevan kesän ennakko-ohjelmansa. Festivaali järjestetään perinteisesti Valkeakoskella heinäkuun viimeisellä viikolla. Nelipäiväinen tapahtuma
käynnistyy UPM:n Tervasaaren
tehtaan pihamaalla suomirockin
kärkinimillä; torstaina 28.7. tapahtumassa esiintyvät Yö sekä
Sir Elwoodin hiljaiset värit. Perjantaina tapahtumassa nähdään
joukko valovoimaisia naisartisteja, kun parrasvaloihin nousevat
Jo Stance, Jenni Vartiainen, Suvi
Teräsniska ja Erja Lyytinen.
Tapahtuman rytmikästä lauantaita tähdittävät muun muassa Paleface, Maria ja Marjanpoimijat
(mm. Timo Rautiainen & Maria
Lund), Happoradio, Liljan Loisto, Pauli Hanhiniemi M.A.D. sekä
Pelle Miljoona, joka esittää tunnetuimpia kappaleitaan yhdessä
Voxpihlajan & Ykspihlajan Työväen Soittajien kanssa kapellimestarinaan Esko Eirola. Festivaali päättyy sunnuntaina 31.7.
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koko perheen tapahtumaan. Festivaalin pääyhteistyökumppaneita ovat Valkeakosken kaupunki,
Turva sekä SAK.

Liitot mukana juhlatapahtumassa
Työväen Musiikkitapahtumaa vietetään tulevana kesänä jo 40. kerran. Juhlatapahtumassa nähdään
erilaisten huippuesiintyjien ja konserttien lisäksi myös ammattiliittojen omaa ohjelmaa. Useat ammattiliitot ovat tapahtumassa näkyvästi
esillä ja tukevat myös jäsentensä
osallistumista festivaaleille.
Kaikille ilmaisella Palvelualojen ammattiliiton PAM - lavalla
esiintyvät Uusi Kukka, Jukka Takalo sekä Reino Nordin. Paperiliitto viettää kesäpäiväänsä tapahtumassa lauantaina 30.7. ja paikalle odotetaan saapuvan tuhatkunta liiton aktiivia. Lisäksi tapahtuman ohjelmisto sisältää esimerkiksi lavatansseja, perinteiset
Yöyhteislaulut Kirjaslammen uimalassa sekä musiikkiristeilyjä.

Tulevan kesän tapahtuma nostaa
esille tehdastyön historiaa sekä
kestävän kehityksen arvoja.
Työväen Musiikkitapahtuman
ennakko-ohjelma on luettavissa
kokonaisuudessaan festivaalin internet-sivustolla www.valmu.com.
Ohjelmistoa tullaan vielä täydentämään kevään kuluessa.
Tampereelta on Valkeakoskelle hyvät bussiyhteydet myös
viikonloppuna.

Kirjaslammella soi jälleen
heinäkuussa jazz!
Kirjazzin pääesiintyjänä toimii
skandinaavista toimintajazzia
esittävä Nieminen & Litmanen
Järjestyksessään kolmatta Kirjazzia vietetään heinäkuussa Kirjaslammen tanssilavalla Valkeakoskella. Tapahtuma esittelee nimekkäitä sekä nuoria kotimaisia
jazzmuusikoita. Pääesiintyjänä
Kirjazzissa nähdään vauhdikas
urku/rumpu-duo Nieminen & Litmanen.

Kuva: © Janne Kulosaari

Ensimmäisen kerran viime
vuonna järjestetty Jazzhaaste toteutetaan myös tulevana kesänä.
Haasteen myötä tapahtuman lavalle nousee muun muassa Harri
Marstio.
Sami Niemisen ja Juha Litmasen muodostaman Niemisen &
Litmasen kuvailemiseen soveltuu parhaiten yksi sana. Laadukas. Sen tarkempi määrittely vaatiikin jo luovempaa sanankäyttöä. Selkärangan soundille antavat hienosti soivat Hammond urut ja Gretch-rumpujen kautta
raikuvat rytmit. Musiikista löytyy groovea, psykedeliaa ja jazzvaikutteita. Niemisen & Litmasen monipuoliset rytmit ja boogaloo keinuttavat paatuneimmankin jalan liikkeeseen. Yhtye
itse on nimennyt genrekseen
Scandinavian Action Jazz – ja
mitä sitä väittelemäänkään.
Duon soitosta ei puutu menoa
eikä tunnelmaa.
Viimevuotiseen tapaan tapahtuman ohjelmaan kuuluu myös
Jazzhaaste. Kirjazzin toteuttaman
haasteen tarkoituksena on nostaa
erityyppisiä musiikin ystäviä kokeilemaan taitojaan jazzin saralla.
Lavalle yhdessä nuorten paikallisten muusikoiden kanssa nousee

Paleface vauhdissa.
muun muassa Harri Marstio, joka
on jo melkein 30-vuoden ajan
viihdyttänyt suomalaisia karheilla
ja elämänmakuisilla tulkinnoillaan. Haastetta tahdittaa OJ’s Quartet, johon kuuluvat Olli Jokinen,
Eero Kokkonen, Juuso Horelli sekä
Miko Tekoniemi.
Kirjazz järjestetään lauantaina
2. heinäkuuta Kirjaslammen tanssi-

lavalla. Kirjazz on osa tanssilavan
60 v. juhlakautta. Tapahtuman järjestää Työväen Musiikkitapahtuma ry yhteistyössä D-Kulman
kanssa. Tapahtuman lopullinen
ohjelma julkaistaan lähempänä kesää.
www.valmu.com
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Kaksi isoa sanaa
Tätä tekstiä kirjoittaessani ei vielä kukaan tiedä,
millainen on uusi hallitus. Mutta muutamat asiat
ovat kuitenkin selviä. Seuraavan hallituskauden
tärkeä tehtävä tulee olemaan talouden tasapainottaminen ja nimenomaan talouden tasapainottaminen
lisäämällä työpaikkoja.
Samoin, vaikka tulevina vuosina niukkuutta jaetaankin, on tärkeää, että se tapahtuu oikeudenmukaisesti. Vaaleissa oikeistohallitus ei enää saanut
enemmistöä eduskunnassa. Se kertoo, että suomalaiset halusivat sanoa seis eriarvoistumiskehitykselle.
Siksi esimerkiksi veroratkaisuissa on tärkeää,
että verot määräytyvät maksukyvyn mukaan. Ja
vaikka monesta joudutaankin tinkimään, on samaan aikaan tehtävä arvovalintoja. Tämä niin, että
kaikkein pienituloisimpien ihmisten asemaa parannetaan ja varmistetaan, että julkiset palvelut pelaavat niin, että lapsista ja vanhuksista pidetään hyvää
huolta.

Kaksi isoa sanaa nyt ovatkin työ ja
oikeudenmukaisuus.
Suomalainen hyvinvointi turvataan työllä. Eriarvoisuuden lisääntymisen suurin syy on työttömyys. Tarvitaan vahvaa kasvupolitiikkaa, parempaa työllisyyspolitiikkaa ja laadukkaampaa työelämää, jotta työttömille löytyy töitä ja ikääntyvät
jaksavat töissä nykyistä pidempään. Erityisen tärkeää on pystyä paremmin ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.
Nuorille on annettava töitä ja nuorisotyöttömyydelle on laitettava stoppi. Tämä tarkoittaa, että
kaikille työttömiksi joutuville nuorille taataan kolmen kuukauden kuluessa työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka.
Edelleenkin on tärkeää, ettei ihmisiä yritetä pakottaa jaksamaan pitempään työelämässä. Sen sijaan on tehtävä isoja asioita, jotta työelämä olisi
parempaa ja kannustaisi ihmisiä jaksamaan pitempään. Tarvitaan paremmin työkykyä ylläpitävää
työterveyshuoltoa, perheiden tarpeet paremmin
huomioivia työaikajärjestelyitä ja turvallisuutta
pätkä- ja vuokratyöhön.
Juuri tässä taannoin luin Taloussanomista,
että varsinkin rakennusalalla rötöstely rehottaa:
useampi kuin kaksi viidestä liiketoimintakiellon
saaneesta yrittäjästä toimii yhä yrityksen johdossa. Valvontaa, tiukempaa säätelyä ja vastuullisen
yrittäjyyden kaikinpuolista tukemista todella
tarvitaan.
Harmaata taloutta on torjuttava määrätietoisesti
ja ohjelmallisesti. Harmaan talouden saattamisella
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Pia Viitanen
laajasti verotuksen piiriin on saatavissa julkiselle
vallalle huomattavasti lisää tuloja.
Edellisen hallituksen nuuka linja työllisyyden
hoidon suhteen näkyy nyt tänäkin keväänä. Työllistämismäärärahat ovat taas käytännössä loppu
monella alueella. Siksi vielä kevään aikana tarvitaan toimia tämän ongelman hoitamiseksi. Siinä
kiireistä tehtävää. Ja tehtävää tulee riittämään takuuvarmasti jatkossakin! Hihat on kääritty.
Pia Viitanen
Kansanedustaja
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*****

TOIMIALA ESITTÄYTYY

*****
vista. Ja ettei helpolla päästäisi,
niin onhan PAMilaisissa myös
teollisuuden työntekijöitä – erityisteollisuuden palveluksessa
olevia.
PAM neuvottelee yli neljästäkymmenestä työehtosopimuksesta. Vuonna 2010 näistä 18 oli
yleissitovia, kolme normaalisitovia ja 20 yrityskohtaista työehtosopimusta. Lisäksi on useita pöytäkirjoja. PAMin ammattiosastoissa, joita on kaikkiaan 211, jäseniä oli viime vuoden lopussa
225 185 ja luottamushenkilöitä
noin 5000.
YPA:n muodostaa tällä hetkellä kuusi ammattiosastoa ja lisää
osastoja toivomme liittyvän mukaan paikallisjärjestötoimintaan.
Toimialuehan SAK:n Tampereen
paikallisjärjestöllä on Tampereen seutukunta. Yksityisen palvelualan kokoontumisiin ovat
tervetulleita kaikki osastojen jäsenet. Toiminta on vapaamuotoista ja keskustelut muokkautuvat ajankohtaisten kysymysten ja
osallistujien esiin tuomien aiheiden mukaan.
Lisätietoja saa toimialapuheenjohtaja Lauri Iso-Lähteenmäeltä
(late.isolahteenmaki@gmail.com).

Toimialapuheenjohtaja Lauri Iso-Lähteenmäki.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallinnon rakenteen toimialapohjaisuus luotiin vuonna
1990. Paikallisjärjestömme toiminnan perustana ovat toimialat;
yksityinen palveluala, julkinen
toimiala, kuljetuksen toimiala
sekä teollisuuden toimiala. Hallituksen paikkajako on (varsinaiset
ja varat) määräytynyt seuraavasti: julkinen ala 4+4, kuljetus 2+2,
teollisuus 8+8 ja yksityinen palveluala 6+6. Vuodesta 1997 lähtien toimialapuheenjohtajat ovat
pitäneet
toimialakokouksia
oman alansa erityiskysymysten
merkeissä. Toimialat ovat mm.
tehneet edustajiston kokoukselle

14

esitykset oman toimialansa hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi ja toimintatapa on koettu
onnistuneeksi.
Yksityinen palveluala tarkoittaa nykyisellään käytännössä samaa kuin PAMilaiset, eli Palvelualojen ammattiliiton osastoihin
kuuluvia. Yksityinen palveluala
nimikkeenä on monelle PAMilaisellekin hämäävä - miksi emme
voisi olla vain PAMilaisia.. Vanhaa jäännettä ehkä ajalta ennen
Palvelualojen ammattiliiton perustamista, mutta toisaalta erottaahan tämä nimitys mukavasti
julkisen palvelun toimijoista, eli
pääsääntöisesti JHL:ään kuulu-

PAM - palvelualan
Pirkanmaan ammattiosasto
Pamina 003 ry
PAM - Tampereen
Varastotyöntekijät ry 030
PAM - Tampereen
Kiinteistötyöntekijät ry 503
PAM - Erityisalojen osasto ry
608
PAM - Turvallisuusalan
Tampereen Ammattiosasto ry
660
PAM - Hotelli- ja ravintola-alan
Tampereen Osasto ry 705
PAM - Tampereen majoitus- ja
ravitsemisalan osasto
TAMARA ry 839

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestössä tapahtuu
– yhteistyön merkeissä
Emme ole voimattomia, emme!

Jo viime syksynä mietimme, että
jälleen kerran SAK:n on oltava
tukena vaalikampanjoinnissa.
Muun muassa vaaleja varten perustettu YKV (yhteiskunnallisen
vaikuttamisen) työryhmä mietti,
että eikös jo pitäisi tehdä jotakin? Vaan eipä se käytännössä ollut niin helppoa, kun ehdokkaiden valinnat eri puolueissa venyivät pitkälle syksyyn.
Lopulta pääsimme tositoimiin
ja kehittelemään erilaisia tilaisuuksia ja niiden ohjelmia. Kaikenlaisia ehdotuksia tuli pitkin
talvea, mutta budjetin vuoksi pitäydyimme näissä muutamissa,
mielestäni todella onnistuneissa
tapahtumissa.
Näissä tilaisuuksissa loisti kolme työväenpuoluetta eli SDP, Vasemmistoliitto ja SKP. Kyllä
nämä kolme puoluetta mahtuivat
hyvin samoille äänestysmarkkinoille. Samalla tutustuimme toisiimme ja huomasimme, että yhteistyöllä voitamme tulevaisuudessa taatusti XL-ryhmittymän
täällä Tampereella.
Ensimmäinen tapahtuma oli
helmikuussa Jugend-torilla. Tarjosimme nälkäisille äänestäjille
hernesoppaa sekä tietysti niitä
vaalipuheita ja mainoksia. Parikymmentä ehdokasta näistä kolmesta puolueesta oli paikalla. Se
on mielestäni hieno saavutus,
kun ajattelee, että heillä oli paljon muitakin tapahtumia joihin
piti osallistua ja talvikin oli sääolosuhteiltaan ankara.
Kukkienjakotilaisuus Keskustorilla maaliskuussa naisten päivänä ei hävinnyt edelliselle tilaisuudelle laisinkaan. Silloin myös
ehdokkaat olivat jo tottuneet tä-

Kuva: © Ulla Koskivirta

Kyllä SAK vieläkin jyllää, ainakin paikallisjärjestön toimiessa. Kerron tässä siitä mitä teimme
eduskuntavaalien alla. – No, vaalitulos ei ehkä ollut halutunlainen, mutta pitäisiköhän puolueiden
katsoa peiliin...

Pelle Miljoona musisoi Tillikassa.
hän yhteiseen toimintaan. Sekä
ehdokkailla että äänestäjillä oli
todella henkeviä keskusteluja
koko neljän tunnin tapahtuman
ajan.
Järjestämämme tilaisuudet
huipensi niin sanottu sisäpiiritapahtuma ravintola Tillikassa. Se
oli tarkoitettu kansanedustajaehdokkaille ja heidän jokaisen itse
valitsemalleen noin viidelle henkilölle, kuten tukiryhmäaktiiveille. Itse pääsin illan juontajana kiusaamaan ehdokkaita “hatusta” nostetuilla kysymyksillä.
Voin todeta, että kyllä kouliintunuttakin kansanedustajaa ja valtuutettua hieman jännitti, milloin tulisi hänen vuoronsa ja millainen kysymys osuisi omalle
kohdalle. Kullakin ehdokkaalla
oli tasan yksi minuutti aikaa vastata enemmän tai vähemmän yllättävään kysymykseen. – Siinä-

pä tuli testattua myös vastaajan
kyky asiansa tiivistämisen taitoon.
Tämän huhtikuisen illan huipensi yllätysvieraana Kiti Neuvonen lauluineen ja päätähtenä
oli Pelle Miljoona bändeineen. Täytyy sanoa, että kaikilla oli
mukavaa. Tästä, kuten noista aiemmistakin tilaisuuksista varmaan puhutaan vielä. Nämähän
olivat nyt kokeiluja, kokemusta
saatiin kosolti ja jatkamme tästä
eteenpäin uudella innolla ja varmasti omalla YKV-työryhmän
tyylillä.
Kiitokset vielä kaikille mukana olleille työläisille, talkoolaisille ja ehdokkaille! Tavataan
syksyllä uusin kujein.
Jaana Kivimäki
SAK TaPJ, YKV-ryhmän vetäjä
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Ammattiosastot haastetaan mukaan tukemaan
Työväenkirjallisuuden päivää –
ja jäsenet vierailemaan museossa
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muksen seura sekä Tampereen
yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita.
Tapahtuman tilijärjestönä toimii TSL. Tukisumman voi maksaa tilille
FI87 152130 00 103749 (Nordea).
Yhteyshenkilönä toimii Työväenkirjallisuuspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Minna Karhunsaari, Työväenmuseo Wertas,
minna.karhunsaari@tyovaenmuseo.fi,
puhelin 050 440 1165.
Lisätietoja elokuun tapahtumasta:
www.tyovaenkirjallisuudenpaiva.com

Vieraile museossa ilmaiseksi
Werstaan näyttelyihin on sen
aukioloaikoina yleisöllä vapaa
pääsy, sillä pääsymaksuista on
luovuttu vuoden 2011 alusta.
Mainio lisä siis vaikkapa työpaikan tyky- tai virkistyspäivän
ohjelmaan.
Erityisesti kesäisin museo
kuin museo on ajatuksia herättävä, virkistävä ja viileäkin ajanvietepaikka. Sinne sopii poiketa
silloin, kun siltä tuntuu, vaikkapa vain ohi kulkiessa – ei sinne
varta vasten ole pakko lähteä.

Kuva: © Ulla Koskivirta

Elokuussa 2010 ensimmäistä kertaa järjestettyyn Työväenkirjallisuuden päivään Tampereella
osallistui yli tuhat kävijää. Suuren suosion saanut tapahtuma järjestetään toistamiseen Työväenmuseo Werstaan tiloissa Finlaysonin historiallisella tehdasalueella lauantaina 27.8.2011.
Ilman yhteistyökumppanien
tukea ei kuitenkaan synny tasokasta ja yleisölle maksutonta
työväenkulttuuria. Kulttuuritapahtuman kustannusarvio on
noin 22.000 euroa. Tavoitteena
on tehdä tapahtumasta jokavuotinen perinne Valkeakoskella järjestettävän Työväen musiikkitapahtuman tapaan.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö käsitteli asiaa huhtikuussa Werstaalla pitämässään kevätkokouksessaan. Paikallisjärjestö
toivoo, että sen jäsenammattiosastot ja mikseivät muutkin
osallistuisivat tapahtuman taloudelliseen tukemiseen. Samalla
saadaan ammattiosastojen jäsenille laadukasta kulttuuriohjelmaa ja miksei nostettua oman
osaston kulttuurimyönteistä profiiliakin. Kulttuurihan kuuluu
kaikille ja on eräs tärkeä hyvinvoinnin rakennusaines.
Kaikki tapahtumaa tukeneet
tahot mainitaan tapahtuman painetussa käsiohjelmassa sekä internet-sivuilla. Kaikensuuruiset
tukisummat ovat tervetulleita.
Tapahtuma on syntynyt työväenkirjallisuuden
lukijoiden
aloitteesta ja se toteutetaan pitkälti vapaaehtoisvoimin. Päävastuun tapahtumasta kantaa Työväenkirjallisuuden päivän toimikunta, jossa ovat mukana muun
muassa Työväen Sivistysliitto
TSL, Kansan Sivistystyön Liitto
KSL, Työväenmuseo Werstas,
Työväenliikkeen kirjasto, Työväen historian ja perinteen tutki-

Höyrykonehuone vuonna 2011.

Järjestä juhlat Suomen suurimman höyrykoneen vieressä
Werstas on paitsi valtakunnallinen sosiaalihistorian ja työelämän erikoismuseo, myös seminaareja, kokouksia ja juhlia kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa puitteissa.
Werstaalla on erilaisia kokous- ja juhlatiloja, jotka taipuvat sekä
järjestöjen, yritysten että yksityishenkilöiden monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Elämys osallistujille on varmasti tavanomaisesta poikkeava.
Lisätietoja näyttelyistä ja tapahtumista, vuokrattavien tilojen hinnat sekä museon aukioloajat:
www.tyovaenmuseo.fi/
Tiedot kokosi
Ulla Koskivirta

