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Pääkirjoitus

Annetaan hyvään hoitoon vakavarainen,
toimintaedellytykset omaava paikallisjärjestö!
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön uuden hallinnon valinta on jälleen edessä syyskokouksessamme
22.11.2011. Hallitukseen esitetään valittavaksi toimialoittain yhteensä 20 varsinaista ja heille 20
henkilökohtaista varajäsentä. Toimialojen toivotaan tekevän esityksensä hallituksen jäsenistä ja
varoista jo hyvissä ajoin ennen Edustajiston syyskokousta. Edustajisto valitsee hallituksen sekä
TaPJ:n puheenjohtajan kaksivuotiskaudelle.
Varapuheenjohtaja(t) sekä muut toimihenkilöt ja
mahdolliset asiantuntijat uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa 2012.
Olen saanut olla luotsaamassa paikallisjärjestöämme puheenjohtajana nyt reilun kahden toimintakauden ajan – syksystä 2007. Tänä aikana olen todennut väkemme olevan erittäin keskustelevaa ja
myös innostuvan mielekkäästä toiminnasta. Tekeminen ja toteuttaminen on lähestulkoon aina hankalampaa kuin suunnitteleminen. Viime kevään aikana eduskuntavaaleihin liittyen toteutettiin muutamia tapahtumia, jollaisia eivät mukana olleet aktiivit varmaan koskaan aiemmin olleet päässeet tekemään. Koettiin luomisen tuskaa, mutta myös onnistumisen iloa ja opittiinkin paljon tulevia koitoksia varten. Tampereen yhteisen vappujuhlan järjestäminen on jo muodostunut perinteeksi, mutta joka
vuosi tätäkin tapahtumaa voitaisiin uudistaa ja elävöittää entisestään.
Vuoden 2012 TaPJ:n toimintasuunnitelma kaipaa nyt SINUN IDEOITASI. Mitä Sinä odotat paikallisjärjestöltä – järjestämmekö edelleen Tampereella vappujuhlia yhdessä kunnallisjärjestöjen
kanssa, koulutammeko hallintomme ja osastojen
väkeä, lähdemmekö opinto- ja huvireissuun tai
vaikkapa kesällä Työväen musiikkitapahtumaan?
Miten vaikutamme yhteiskunnallisesti tärkeissä
kysymyksissä? Toimialojen tehtävänä on koota
ensi vuodelle rakentava ja innostava toimintasuunnitelma! Kerro omat ajatuksesi toimialasi kokouksessa tai suoraan toimialapuheenjohtajille. Tarkoituksena on viedä yhteistä tekemistä eteenpäin ja
saada uusia toimijoita mukaan.

No: 3/2011 12.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere

Päivi Arhenius
puheenjohtaja
Julkinen toimiala Markku Kivistö markku.kivisto@tampere.fi
Teollisuuden toimiala Juhani Jara
juhani.jara@luukku.com
Kuljetuksen toimiala Pentti Perkiöniemi penttiperkioniemi@msn.com
Yksityinen palveluala Lauri Iso-Lähteenmäki
late.isolahteenmaki@gmail.com
tai vaikkapa suoraan minulle sähköpostilla
p.arhenius@kolumbus.fi
SAK:n mallisäännöt paikallisjärjestöille ovat
uusiutumassa lähiaikoina. Esityksenä uusissa säännöissä on, että paikallisjärjestöjen toimikaudet olisivat kaksivuotisia ja kulkisivat samassa tahdissa
aina siten, että valinnat tehtäisiin parillisina vuosina. Tästä johtuen keskustelemme myös tulevan hallituksen toimikauden mahdollisesta jatkamisesta
vuodella (2+1) mikäli säännöt tulevat tältä osin
voimaan. Päätöstä asiasta ei toki vielä tarvitse tässä
syyskokouksessa tehdä – täytyyhän mallisäännöt
ensin hyväksyäkin.
Sääntömuutosesitykset ovat vasta olleet paikallisjärjestöissä lausunnolla.
Samalla kertaa uudistuksen alla on myös SAK:n
aluetoiminnan toimintaohje. Sekä SAK:n Paikallisjärjestöjen mallisäännöistä että aluetoiminnan ohjeistuksesta päätökset tekee SAK:n hallitus.
Kuulasta syksyä ja yhdessä tekemisen iloa!
Päivi

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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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry

Edustajisto syksy 2011
esitys

TOIMINTASUUNNITELMA 2012
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toimintasuunnitelma perustuu Edustajiston
syyskokouksessa 2011 hyväksytyn toimintastrategian periaatteille. Tälle työlle
voidaan katsoa pohjana olevan keväällä
2011 järjestetty ammatillisen paikallisjärjestön verkkoviestinnän koulutuspäivät ja
siihen liittyvät jatkotoimet, jotka tähtäävät
toimiviin kotisivuihin ja sekä sisäisen, että
ulkoisen tiedottamisen parantamiseen.
Paikallisjärjestömme toiminta perustuu
toimialaperiaatteelle. Neljä toimialaamme;
julkinen toimiala, teollisuuden toimiala,
kuljetuksen toimiala ja yksityinen palveluala järjestävät omia kokouksiaan ja aktiivien yhteistapaamisia vuoden aikana. Toimialojen kokouksissa käsitellään alan erityiskysymyksiä ja osallistumista paikallisjärjestön toimiin. Toimialatyöskentelyn ja yhteisen tekemisen kautta panostetaan ammattiosastojen keskinäiseen yhteistyöhön.
Toimintavuoden aikana maassamme järjestetään kahdet merkittävät vaalit. Alkuvuodesta 2012 presidentinvaalit ja syksyllä
kuntavaalit. Paikallisjärjestö keskittyy erityisesti kunnallisvaalikampanjointiin.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö tukee
palkansaajia lähellä olevia alueensa kuntavaaliehdokkaita heidän vaalityössään ja
pyrkii osaltaan nostamaan äänestysaktiivisuutta.
TaPJ toimii aktiivisesti myös järjestäytymisen edistämiseksi ja jäsenten saamiseksi
mukaan aktiiviseen toimintaan niin osastoissa, liitoissa kuin SAK:ssakin. Työpaikoilla tapahtuvan jäsenhankinnan lisäksi
esim. SAK:n Kesäduunarikiertueella on
mahdollisuus tavoittaa potentiaalista uutta
jäsenkuntaa.

kunnan henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, järjestöllisen aseman ja
toimintavalmiuksien edistäminen.
Visio
Järjestö kokoaa Tampereen seutukunnan vaikuttavat ja yhteistyöhakuiset
palkansaajien edustajat, heidän osaamisensa ja asiantuntijuutensa suuntaamiseksi järjestön tarkoituksen toteuttamiseen.
Arvot
Toimintastrategia perustuu yhteisesti
hyväksyttyihin arvoihin; luottamus,
tavoitteellisuus ja yhteistoiminta.
Painopisteet 2012
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, presidentin- ja kunnallisvaalit.
Tunnettavuus; tiedotus ja nettisivujen uudistaminen
Varmistetaan että SAK:laisia vaikuttajia on
jatkossakin yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa.
Tapahtumia ja koulutusta

Järjestetään koulutusta mahdollisuuksien
mukaan yhteistyössä SAK:n, TSL:n ja
KSL:n kanssa. Painotuksia tarkastellaan
erityisesti TaPJ:n viestinnän näkökulmasta.
Tampereen Vappujuhlien 2012 järjestämiseen olemme sitoutuneet yhteistyösopimuksella yhdessä Tampereen Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n sekä
Vasemmistoliiton Tampereen Kunnallisjärjestö ry:n kanssa. Paikallisjärjestö tukee
PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTASTRATEGIA
osaltaan myös Kulttuurinuorten Rock-va2012-13
pun järjestelyitä.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön akMissio
Järjestön tarkoituksena on sen jäsen- tiivit osallistuvat SAK:n sekä muiden yh-
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teistyötahojen vuoden aikana järjestämiin
tilaisuuksiin ja koulutukseen. Hallinnon jäseniä kannustetaan tuomaan viestiä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksista hallituksen kokouksiin.
Tapahtumakalenteria 2012
13. - 14.1.SAK:n Länsi-Suomen
aluetoimikuntien kokoontuminen
Hotelli Onnentähti, Tuuri
1.2.Rekrytori 2012 Tampereen
Messu- ja Urheilukeskus
14.2.Pirkanmaan aluetoimikunta
SAK:n kesäduunari-infot

Tiedotustoiminta ja viestintä
Paikallisjärjestö julkaisee toimintavuoden
aikana (vähintään neljä numeroa) Kenttäväki-lehteä. Osastoilla, joilla ei ole omaa
lehteä, on mahdollisuus julkaista teemanumero Kenttäväki-lehtenä. Kannustetaan
aktiiveja kirjoittamaan sekä omaan lehteemme, että yleisönosastoihin ja verkkoon ay-henkisiä kirjoituksia.
Paikallisjärjestömme omat kotisivut uudistetaan vuoden 2012 aikana. Tarvittaessa lähetetään jäsenkirjeitä osastoille ajankohtaisista aiheista.
Edunvalvonta

Edunvalvonnan ja jäsenhankinnan merkitystä paikallisjärjestön toiminnassa korostetaan edelleen toimintavuoden 2012 aikana. Osallistutaan aktiivisina SAK:laisina
21.4SAK:n Työsuojelupäivä,
vaikuttajina kunnalliseen sekä seutukunSeinäjoki
nalliseen päätöksentekoon ja pyritään strategiamme mukaisesti saamaan edustajiam1.5.Tampereen yhteinen Vappujuhla me keskeisiin tehtäviin yhteiskunnassa.
TaPJ yhteistyössä Tampereen sd ja
Paikallisjärjestön ja sen jäsenosastojen yhvas -kunnallisjärjestöjen kanssa
teistyötä tiivistetään samoin kuin yhteistyötä muiden alueen paikallisjärjestöjen
16.5.Pirkanmaan aluetoimikunta
kanssa. Vahvistetaan yhteyksiä ja tiedonkulkua TE-toimikuntien jäsenten sekä
heinäkuuTyöväen musiikkitapahtu- ELY-toimistojen kanssa.
ma, Valkeakoski
Yhteistyökumppanit
22 - 23.9SAK -päivät (Jyväskylä)
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme
lokakuu kuntavaalit
ovat omat jäsenosastomme ja keskusjärjestö SAK.
10.11.Pirkanmaan aluetoimikunta
Jatketaan ja luodaan yhteistyötä myös
muiden meitä lähellä olevien yhdistysten
marraskuuTaPJ:n Edustajiston syys- ja verkostojen kanssa. Yritysmaailmaan pikokous
detään tiivistä yhteyttä ja julkaistaan yhteistyökumppaneiden ilmoituksia KenttäKokoukset
väki-lehdessä. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toiminta-alue on Tampereen
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön halli- seutukunta ja tämän alueen ammattiosastotus kokoontuu toimintavuoden aikana vä- ja kannustetaan liittymään paikallisjärjeshintään viisi (5) kertaa. Kokouksia voi- tömme jäseniksi.
daan järjestää myös verkossa. Sääntömääräiset Edustajiston kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.
Järjestetään ainakin yksi TaPJ:n kokous/
tapaaminen yhdessä toisen pirkanmaalaisen paikallisjärjestön kanssa.
huhtikuuTaPJ:n Edustajiston
kevätkokous
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Työväen Musiikkitapahtumassa jälleen
ennätysyleisö – vierailijoita 40 000
Teksti: Ulla Koskivirta
Kuvat: Ulla Koskivirta ja Valmu
Nelipäiväistä Työväen Musiikkitapahtumaa vietettiin Valkeakoskella
kuluneena kesänä jo 40. kerran. Heinäkuun viimeisellä viikolla
aurinkoisessa säässä vietetyn festivaalin tyylivalikoimasta löytyi
jälleen jokaiselle jotakin: rockia, poppia, iskelmää, perinteistä
työväenmusiikkia, bluesia, soulia ja lastenmusiikkia.
Suosituimmat esiintyjät olivat
Jenni Vartiainen ja nashvilleläinen Hayseed Dixie - täysin uusi
tuttavuus ja myös oma ehdoton
suosikkini, musiikillisen parodian huikea mestari. Yhtye hallitsee lavakarisman ja virtuaalisen
soitannan, esimerkiksi banjon
soiton muusikon oman niskan ta-

toiva Arja Saijonmaa liikutti
upeilla tulkinnoillaan. Iloisen yllätyksen tarjoili karjalaisia lauluja
reggaesovituksin esittänyt Liljan
Loisto. Festivaaleilla esiintyivät
myös muun muassa Happoradio,
Paleface, Suvi Teräsniska, Pauli
Hanhiniemi M.A.D., Yö sekä Sir
Elwoodin hiljaiset värit. Tapah-

Onnistuneet järjestelyt
Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Myllysaaren museon ja UPM:n Tervasaaren tehtaan
alueella. Hieno teollisuusmiljöö ja
pääosin talkoovoimin toteutetut
järjestelyt ovat saaneet pelkkää
kiitosta. Huippuesiintyjien lisäksi juhlatapahtuman ohjelmistoon
oli koottu tunnelmalliset yöyhteislaulut Kirjaslammen rannalla,
ohjelmallisia sisävesiristeilyjä,
lavatansseja sekä työväen-, rauhan- ja punklaulujen karaoke.
Sunnuntain maksutonta koko
perheen tapahtumaa vietettiin
Suomen pomppivimman lastenbändin Kengurumeiningin opastuksella.

Hilpeän heinänsiemenbändin dixie-musiikkiin kannattaa tutustua
myös YouTubessa
kana. Metallimusiikkikin vääntyy bändin sovituksissa tyystin
uuteen kuosiin, ja yleisö oli haltioissaan.
Avajaiskonsertissa laulanut,
harvakseltaan Suomessa konser-
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tuman rytmikästä lauantaita tähditti myös Pelle Miljoona, joka
esitti tunnetuimpia kappaleitaan
yhdessä Voxpihlajan & Ykspihlajan Työväen Soittajien kanssa
kapellimestarinaan Esko Eirola.

Liitot mukana juhlatapahtumassa
Useat ammattiliitot olivat tapah-

Pelle Miljoona esiintyi kuoron ja puhallinorkesterin säestämänä
Alapuolella Sir Elwood
© Timo Forsström

tumassa näkyvästi esillä ja tukivat myös jäsentensä osallistumista festivaaleille. Kaikille ilmaisella Palvelualojen ammattiliiton PAM - lavalla esiintyivät
Uusi Kukka, Aknestikista tuttu,
häpeilemätön Jukka Takalo sekä
elokuvarooleistaan tuttu Reino
Nordin. Paperiliitto vietti kesäpäiväänsä tapahtumassa ja yleisöä hauskutti televisio-ohjelma
Putouksesta tuttu sketsihahmo,
valvova rakennusmestari Timo
Harjakainen, joka laittoi taas ”firman piikkiin”, kyseli ”kuka vastaa?” ja totesi että ”ninnannunnan”.
Festivaalin
pääyhteistyökumppaneita ovat Valkeakosken
kaupunki, Turva sekä SAK. Tapahtuma järjestetään ensi vuonna 26.-29.7.2012. Lisätiedot:
www.valmu.com.
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Ylityökielto ja lakkovaroitus teknologiateollisuuteen
04.10.2011
Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ovat julistaneet ylityökiellon koko
teknologiateollisuuteen. Samalla Metalliliitto ja Pro ovat antaneet lakkovaroituksen 44
teknologiateollisuuden yritykseen. Työtaistelutoimilla vauhditetaan viime torstaina keskeytyneitä
työehtosopimusneuvotteluja.
Ylityökielto alkoi tänään tiistaina välittömästi.
Metalliliiton julistamat ylityö- ja matkustuskiellot
koskevat koko teknologiateollisuutta, kaivosalaa
ja jalometallialaa.
Yhteensä liittojen julistaman ylityökiellon piirissä on noin 200 000 palkansaajaa.
Työtaistelun ensimmäinen vaihe teknologiateollisuudessa alkaisi Teknologiateollisuus ry:n 44
jäsenyrityksen kaikissa yksiköissä 21.10.2011 kello 6. Työtaistelu päättyisi 7.11.2011 kello 6, ellei
neuvotteluissa sitä ennen päästä työntekijäpuolta
tyydyttävään ratkaisuun.
Työtaistelun piirissä olisi yhteensä noin 32 000
Metalliliiton ja Pron jäsentä.
Vaikka ilmoitukset työtaistelutoimista jätettiinkin nyt, järjestöt korostavat, että työtaistelutoimenpiteiden toimeenpanoa voidaan vielä harkita, mikäli keskusjärjestöpöydässä syntyy hyväksyttävissä oleva ratkaisu.
SAK:n hallitus totesi aiemmin tiistaina, ettei tarjous keskitetystä työmarkkinaratkaisusta ole tällaisenaan hyväksyttävissä.
Sähköalojen ammattiliitto julistaa myös ylityökiellon ja jättää lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen.
Kaikki teknologiateollisuuden neuvottelut keskeytyivät viime viikolla, kun työnantajien jättämä
palkankorotusesitys ei tyydyttänyt palkansaajaosapuolia. Tarjous jäi alle kolmasosaan palkansaajien esittämästä. Neuvottelujen keskeytymiseen
vaikutti myös työnantajapuolen käyttäytyminen
palkkatarjousta jätettäessä.
Metalliliiton muilla sopimusaloilla neuvottelut
jatkuvat: auto- ja koneala, pelti- ja teollisuuseristysala ja Paltan huolto- ja kunnossapitoala.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?
Tänään alkanut ylityökielto tarkoittaa sitä, että
työntekijä noudattaa säännöllistä työaikaa eikä tee
ylityötä tai lisätyötä. Työaikalain 18 §:n mukaan
ylityöhön tarvitaan aina työntekijän suostumus.
Ylityöstä kieltäytyminen on siis sallittua, eikä
työnantaja voi pakottaa tekemään ylityötä. Ylityökiellon aikana työtä tehdään enintään normaali
säännöllisen työajan tuntimäärä. Samoin menetellään työaikapankkijärjestelmien osalta.
Matkustuskielto tarkoittaa sitä, että työasioissa
ei matkusteta säännöllisen työajan ulkopuolella.
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Työtaistelun piirissä
Työtaistelun ensimmäinen vaihe alkaisi 21.10.2011
seuraavien Teknologiateollisuus ry:n 44 jäsenyrityksen kaikissa yksiköissä.
ABB Oy
Agnico-Eagle Finland Oy
Boliden Harjavalta Oy
Boliden Kokkola Oy
Kone Oyj
Kone Hissit Oy
Kone Industrial Oy
Konecranes Oyj
Konecranes Finland Oy
Konecranes Service Oy
Metso Oyj
Metso Automation Oy
Metso Endress + Hauser Oy
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Metso Minerals Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Metso Shared Services Oy
Oras Oy
Outotec Oyj
Outotec (Ceramics) Oy
Outotec (Filters) Oy
Outotec (Finland) Oy
Outotec Turula Oy
Patria Oyj
Patria Finance Oyj
Patria Aerostructures Oy
Patria Aviation Oy
Patria Land Services Oy
Patria Land Systems Oy
Pyhäsalmi Mine Oy
Rautaruukki Oyj
Ruukki Construction Oy
Ruukki Engineering Oy
Ruukki Metals Oy
Ruukki Stainless Steel & Aluminium Oy
Sako Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Sandvik Mining and Construction Finland Oy
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Talvivaara Sotkamo Oy
Valmet Automotive Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Wärtsilä Finland Oy

Sähköalojen ammattiliitolta lakkovaroitus
4.10.2011

Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut katkesivat 30.9.2011 tuloksettomina ja Sähköliitto jättää siksi teknologiateollisuuden sopimusalaa (013)
koskevan lakkovaroituksen. Lakko alkaa 21.10.2011
klo
06.00
ja
päättyy
7.11.2011
klo
06.00 alla mainituissa yrityksissä, mikäli neuvotteluissa ei tätä ennen päästä sopimukseen.Lakonuhka
koskee alla mainittujen yhtiöiden kaikkia
yksiköitä.Myös koko sopimusalaa koskeva ylityökielto alkaa 4.10.2011. Työpaikoilla toimivia Sähköliittoon kuuluvia luottamushenkilöitä tai muita
työntekijöiden edustajia tullaan informoimaan kirjeitse lakkojärjestelyistä.
ABB
OyAgnico-Eagle Finland Oy
Boliden Harjavalta Oy
Boliden Kokkola Oy
Kone OyjKone Hissit Oy
Kone Industrial Oy
Konecranes Oyj
Konecranes Finland Oy
Konecranes Service Oy
Metso Oyj
Metso Automation Oy
Metso Endress + Hauser Oy
Metso Foundries Jyväskylä Oy
Metso Minerals Oy
Metso Paper Oy
Metso Power Oy
Metso Shared Services Oy
Oras OyOutotec Oyj
Outotec (Ceramics) Oy
Outotec (Filters) Oy
Outotec (Finland) Oy
Outotec Turula Oy
Patria Oyj
Patria Finance Oyj
Patria Aerostructures Oy
Patria Aviation Oy
Patria Land Services Oy
Patria Land Systems Oy
Pyhäsalmi Mine Oy
Rautaruukki Oyj
Ruukki Construction Oy
Ruukki Engineering Oy
Ruukki Metals Oy
Ruukki Stainless Steel & Aluminium Oy
Sako Oy
Sandvik Mining and Construction Oy

Sandvik Mining and Construction Finland Oy
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Talvivaara Sotkamo Oy
Valmet Automotive Oy
Wärtsilä Oyj
AbbWärtsilä Finland Oy
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Martti Alakoski 050 61 188
Työehtoasiamies Mikko Korpinen 050 67 592
Alueasiamies Markku Kemppainen 050 60 304
Sektoripäällikkö Sauli Väntti 050 528 7044
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Nuori on turvaton työmarkkinoilla
Koko Suomi tuntuu huokailevan
korkeita nuorisotyöttömyyslukuja. Vähemmän sen sijaan keskustellaan siitä, mitä työllistyminen
nuorelle todellisuudessa tarkoittaa. Aina se ei ole lottovoitto.
Valitettavan usein odotettu kesätai osatyöpaikan löytyminen
merkitseekin vapauden, itsekunnioituksen ja jopa terveyden vaarantumista, riistopalkalla tai kokonaan ilman palkkaa. Nuoret
ovat nimittäin maahanmuuttajien jälkeen eniten hyväksikäytetty ryhmä työmarkkinoilla. Tyypillisesti he työllistyvät palvelusektorin matalapalkka-aloille,
joilla esimerkiksi ammattiyhdistysaktivismi on riski. Paremmissakin työpaikoissa nuoret jäävät
pätkätyöläisinä usein työntekijöiden keskinäisen solidaarisuuden ulkopuolelle ja heillä teetetään ikävimmät ja vaarallisimmat
työt.
Tähän nuorten kurmuuttamiseen
ovat työnantajat saaneet valtiovallasta uskollisen liittolaisen.
Vai mitä muuta voi päätellä siitä,
että lukioiden yleisissä opetussuunnitelmissa ei paneuduta
lainkaan työelämän pelisääntöihin? Nuoret eivät välttämättä tiedä, että työsopimus kannattaa
tehdä kirjallisesti, työehdot määrää työehtosopimus ja työpaikalta pitäisi löytyä tietoa työturvallisuudesta.
Eduskunnasta on lähtöisin myös
se ”nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi” nimetty työvoimapolitiikka, joka pakottaa työttömän –
varsinkin nuoren – suostumaan
töihin millä ehdoilla tahansa. Jos
työstä tai palkattomasta työharjoittelusta kieltäytyy, putoaa
pois tuilta määrättömäksi ajaksi
ja pahimmassa tapauksessa tulot
pudotetaan kuuteenkymmeneen
prosenttiin minimitoimeentulotuesta. Jos perustelet kieltäytymistä kohtuuttomilla, vaarallisil-
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Kansanedustaja Anna Kontula
la tai laittomilla työehdoilla, työk- SAK:n kesäduunipuhelin on kaskäri uskoo ensisijaisesti työnanta- vattanut suosiotaan vuosi vuojaa ja karenssi napsahtaa kuitenkin. delta. Se kertoo epäkohtien tavallisuudesta, mutta myös siitä,
Luulisi meitä kaikkia kiinnosta- että nuoret ovat kiinnostuneita
van, millainen käsitys nuorelle oikeuksistaan ja uskovat ammatsyntyy työelämästä. Kun sitä on tiyhdistysliikkeen voivan auttaa.
muutaman kerran vedetty kölin Nyt onkin liitoilla näytön paikalta, oppii välttämään työelämää. ka.
Nuorten huonot työehdot vaikuttavat yllättävissä paikoissa, esimerkiksi Suomen postipalvelut
ovat uhattuna, kun Itella menettää jakelusopimuksia huonojen Anna Kontula
työehtojen jakelufirmoille.
kansanedustaja
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Kuljetusalan kuulumisia
Kuljetusalat on mediassa kovaa valuuttaa koko
ajan. Eri osa-alueet on esillä, jos ei aivan päivittäin, niin ainakin viikoittain. Taitaa mediamyllytys jatkua vielä ensi vuoden puolellakin, kun
tupoa ei tule ja työehtosopimukset katkeilee alkuvuodesta?
Ilmailupuolella lopetetaan lentovuoroja ja uusia reittejä aloitellaan tai ainakin suunnitellaan
uusien kaupunkien välille. Osa näistä on lyhytaikaisia kokeiluita, voisiko kutsua niitä jonkinlaisiksi ”tähdenlennoiksi”, vapaassa markkinayhteiskunnassa kun ollaan. Kaikissa näissä toimitaan tietenkin pienemmillä henkilöstöresursseilla ”säästösyistä”.
Rautateillä ylityökiintiöt paukkuu niin että
väki väsyy ja vuoroja jää ajamatta. Valtiovetoisessa yhtiössä ei ole huomattu, että Suomessa on
parisataatuhatta työtöntä jotka haluaisivat saada
työpaikan itselleen, vaikka vaan VR:ltä.
Tulevan talven myötä ainakin rautateiden
uusi, muilta aloilta tuttu lippu-uudistus varmaan
parantaa junien aikatauluissa pysymistä?
Ainakin yksityistä nettilippukauppaa se lisää.
Aikaisin kun saa halvalla ja lähtöaikoina hinta
nousee, päinvastoin kuin lomamatkojen myynnissä on totuttu vuosien ajan äkkilähtöihin.
Meriliikenteestä ei tässä Tamperelaisen paikallisjärjestön sisäpiirijulkaisussa kannata puhua,
kun suolaista vettä ei ole kuin kauppojen kurkkutynnyreissä.
Postin saavuttaminen ja saaminen on joissakin
paikoissa taas entistä vaikeampaa. Ei se hyvin
kulje, kun ei Kustikaan enää polje, vaan ajaa autolla useampaa lenkkiä samana päivänä. Sähköposti on päivän sana, sehän tulee heti, mikäli on
piuhat tai linkit kunnossa, koko Suomessa? Eikä
maksa yhtä paljon kuin jakelutyöntekijä. Kyllä
Itella osaa.
Kumipyöräpuolella kamppaillaan kohoavien
polttoainehintojen kanssa ja lisääntyvien kilpailutusten kanssa. Kummatkaan asiat edellä mainituista ei tuo parempia työolosuhteita eikä parempia ansioita alan työntekijöille.
Joukkoliikenteen lisääntyvä kilpailutus tuo
vanhojen isojen yritysten tilalle uusia alalle aikovia, jotka pelaavat satunnaisten saalistajien ja
jo eläkeiän saavuttaneiden keikkailijoiden
kanssa, unohtaen usein alojen työehtosopimukset ja osan muistakin yhteiskunnan velvoitteista.
Tämä kilpailuinnostus on myös leviämässä suur-
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Pentti Perkiöniemi
ten kaupunkien ulkopuolelle, joissa ei ole suuria
joukkoja liikkumassa, vaan tarvitaan hyvin
suunniteltua ja organisoitua kulkumahdollisuutta autottomille.
Se ainakin on varmaa, että Tampereella osa
joukkoliikenteestä tullaan siirtämään kumipyöristä kiskoille, eikä kysymyksessä ole jo tällä
hetkellä valmiina olevat kiskot. Toivottavasti
kumpikin uusi kisko kilpailutetaan eri toimijoiden kesken, muuten ei hyvää siitä tule.
Kehitys ja kilpailutus kaikessa on suurimmalle
osalle meitä ay-aktiivejakin päivän teema, vaikka
kokemuksesta tiedetään ettei se toteutuessaan
tuo työntekijöille mitään maallista hyvää tai entistä parempaa työsuhdeturvaa työpaikoilla.
Omistajat vaan saavat jotkut lujempaa juoksemaan työpaikoilla. Näistä tulevat säästöt valuvat
omistajien taskuihin entisten lisäksi. Onneksi
ihan kaikkia työpaikkoja kun ei voi siirtää kehitysmaihin tai Aasiaan. Meitä tarvitaan täälläkin
tekemään työt.

Pentti Perkiöniemi

Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistyksen
Kirjallisuuskerho
- työläisten kulttuurikerho TKY:n Kirjallisuuskerho on perustettu marraskuussa 1966 Aamulehden
latomossa, työväenkulttuuria arvostavien konelatojien voimin.
Kirjallisuuskerho on nimensä mukaisesti pitänyt
yllä työläisten kirjallisia harrastuksia. Pöytälaatikoissa pyörineet runot ja proosat ovat tämän
pian 45-vuotiaan kerhon olemassaolon aikana
päätyneet julkisuuteen, jopa hyvinkin laajaan levitykseen, seitsemän kirjan/vihkosen kautta.
Tämä on varmasti antanut monille pontta ilmaista itseään myös muissa kirjallisissa teoksissa ja
lehdissä.
Ensimmäisenä julkaisuna, vuonna 1971, ilmestyi Loitto, joka sai valtakunnallisestikin valtavan suosion. Päätyivätpä yhden kirjoittajista,
Pekka Terhon, runot radion päivän mietelauseiksi. Muita kirjoja ovat: Musta kaarti muistelee,
joka sisältää aitoa työläishistoriaa tamperelaisten kirjapainoveteraanien kertomana, tästä tehtiin myöhemmin toinen painos lisäyksin / Keili,
runoa ja proosaa / Näyttöpääte, YK:n rauhanvuoden julkaisu / Yössä tuuleen huudan, puhdasta runoutta / Regaali, uusia runoja sekä Loiton
näköispainos.
Nimestään huolimatta, ja sitähän ei vaihdeta,
vaikka liitot nimiään vaihtavatkin, Kirjallisuuskerhossa on tapahtunut paljon muutakin. Toki
olemme pitäneet runoiltoja, mutta olemme olleet
myös näkyvästi esillä erilaisin taidenäyttelyin,
joita varsinkin isompien vuotuisjuhlien yhteydessä on pidetty. Näyttelyt ovat koostuneet mm.
kuvataiteilijoiden, kuvanveistäjien, graafikkojen ja valkokuvaajien töistä ja ne ovat olleet esillä mm. Hämeen Työväen säästöpankin tiloissa,
vanhalla kirjastotalolla sekä, ehkä mahtavimpana saavutuksenamme, Kievissä. Tämä tapahtui
Suomen ja Neuvostoliiton viidennen ystävyyskaupunkikokouksen yhteydessä 1978. Eikä taiteilijoiden työt tältä matkalta heti kotiin päässeet, vaan ne kiersivät pitkin Neuvostoliittoa,
päätyen Ukrainan ja muiden maiden ystävyyspalatsiin kuluvan vuoden loppuun asti.

sä on aina päässyt tunnelmoimaan hyvän musiikin parissa, sillä myös musikantteja ja laulajia
löytyy kerhostamme, tanssista puhumattakaan.
Musiikkitoiminta alkoi kerhossamme 1970, perustajana, valitettavasti jo edesmennyt, Kasevastakin tuttu Asko Raivio. Myös Punapaula-ohjelmaryhmä perustettiin banderollien ja punalippujen aikaan, seitkytluvulla. Illanvietoissa on tulkittu mm. Helismaata ja Vysotskia.
Tietysti välillä olemme saaneet nauttia myös
erilaisista vierailijoista, kuten kirjailijoista ja
soittajista, sekä nukketeatteri Kävelevä teatteri
Olgasta.
Rauhantyö on kuulunut myös isona osana, ja monen kerhomme tilaisuuden, historiaan ja ideologiaan, tätä asiaa on huomioitu myös monin rauhantyöhön liittyvin palkinnoin ja tunnustuksin.
Ja tosiaan, vaikka Kirjallisuuskerhosta onkin kysymys, emme siis ole mikään tuikivakava kirjahomepölyssä keskenämme kyräilevä kerho, vaan
olemme hyvinkin innostavaa porukkaa ja huomioimme jäsentemme ideat ja ajatukset kerhomme
ohjelmaa miettiessä. Ja ulospäin suuntaamme
muutenkin, sillä luonto ja retkeily on useimpien
jäsentemme rakas harrastus ja yhteinen ilonaihe.
Koluttu on Seitseminen ja Helvetinkolu, Siikaneva ja Haukkamaa sekä monta muuta idyllistä ja
vielä luonnonvaraista paikkaa.
Kaiken kaikkiaan Kirjallisuuskerho on ainutlaatuinen, vielä eteenpäin porskuttava kerho, joka
on kuin suuri perhe iloineen, suruineen ja kuuluisine väittelyineen.
Tällä hetkellä työstämme seuraavaa kaupunkiosa tarinoita sarjaamme, näillä näkymin aiheena
Pispala (tunnelmia menneisyydestä nykyisyyteen vierailijan kertomana) ja 15.10.2011juhlimme 45-vuotistaivaltamme.

Illanvietot kuuluvat myös osana kerhomme toimintaa, eivätkä mitkä vain illanvietot, vaan näis-
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Mestariduunarit avaa ammattiopiskelijoille oven museoon
Työväenmuseo Werstaalla Tampereella on käynnistetty ammatillisille opiskelijoille
suunnattu kolmevuotinen Mestariduunarit-hanke. Hankkeessa luodaan uusia yhteistyön
muotoja museon ja ammatillisen opetuksen välille.
Kuva: Ulla Rohunen

Yhteistyökumppanina Werstaalla hankkeessa on Tampereen Ammattiopisto. Projektin tavoitteena on vahvistaa ammattiopiskelijoiden ammatillista identiteettiä,
lisätä opiskelumotivaatiota sekä
oman alan arvostusta. Yhtenä tavoitteena on myös museon tekeminen tutuksi oppimisympäristöksi ammattiopinnoissa. Werstaalla Mestariduunaritoimintaa
suunnittelemassa ja toteuttamassa on museolehtori FM Karoliina
Suoniemi. Hanketta rahoittaa Palkansaajasäätiö.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa museota tehdään tutuksi
opiskelijoille. Eri ammatteihin
opiskeleville on suunniteltu
omat opaskierrokset sekä työpajat. Mestariduunaritoiminnalla
on ollut hyvin kysyntää, syksylle
2011 on varattu jo yli 40 opiskelijaryhmälle kierros tai työpaja
Werstaalla.
Toinen keskeinen toimintamuoto tulee olemaan ammattiopiston arjen tallennus. Oppilaitoksen tiloja, työtapoja, ammattiopiskelijoiden opiskelun arkea ja
tulevaisuuden suunnitelmia on
tarkoitus tallentaa opiskelijalähtöisesti. Tallennusmuotoina käytetään perinteisten haastattelujen, valokuvauksen ja videoinnin
lisäksi myös uudempia ja kokeellisempia toimintamuotoja, kuten
ruohonjuurisarjakuvaa ja sadutusta. Tallentaminen palvelee
paitsi museon kokoelmia, myös
Tampereen ammattioppilaitoksen omaa historiankirjoitusta.
Ensisijaisena tallennuskohteena
on kenkäteollisuuden linja, jonka opetus on päättymässä vuonna
2013. Kenkäpuolen ammatillisella opetuksella on Tampereella
pitkä historia, ja käsillä ovat vii-
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meiset ajat tallentaa linjan opiskelua ja arkea.
Valtakunnallisesti hanke on
kiinnostava uutuus, sillä museoiden opetustoiminta on perinteisesti ollut suunnattu etupäässä
lukioille sekä peruskouluille,
ammattiopiskelijoiden jäädessä
sivuun. Työväenmuseo Werstas
on kuitenkin tässä avainasemassa, sillä valtakunnallisena työelämän ja sosiaalihistorian erikoismuseona Werstaalla on nyt mahdollisuus saada tarttumapintaa

myös museon oman toimialan tuleviin tekijöihin eli huomisen
Mestariduunareihin.
Lisätietoja hankkeesta: museolehtori Karoliina Suoniemi,
puh. 010 420 9232,
karoliina.suoniemi@tyovaenmuseo.fi
Työväenmuseo Werstas, Väinö
Linnan aukio 8, 33210 Tampere,
puh. 010 420 9220,
www.tyovaenmuseo.fi.
Avoinna ti-su 11-18.
Aina vapaa pääsy.

