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Hyvää alkanutta vuotta 2012

Kaivosteollisuudestako Suomen uusi ”Nokia”?
Monet viimeaikaiset tapahtumat ovat mielestäni olleet hälyttäviä Suomessa asuvien henkilöiden
hyvinvoinnin kannalta tulevaisuudessa. Muun muassa Nokian kännykkää ei taideta kohta enää
valmistaa Suomessa. Tänne tulee jäämään ehkä vain puhelimien tuotesuunnittelua. Paperiteollisuudesta
eri muodoissaan muodostui muutamia vuosia sitten suurin osa Suomen vientiteollisuudesta. Mutta eipä
näytä hyvältä senkään teollisuusalan tulevaisuus Suomessa.
Mistä saadaan tulevaisuudessa ne vientitulot, millä
pidetään nykyinen elintaso vähintään nykyisellä
tasolla? Inflaation vaikutus ostovoimaan on se, että
hintojen noustessa pitäisi myös ihmisten tulojen
nousta. Muodostuu tulot sitten palkasta, työttömyyskorvauksesta tai vaikkapa asumistuesta, kelan päivärahoista tai mistä tahansa. Muussa tapauksessa ostovoima heikkenee.
Toinen mahdollisuus on alentaa verotusta, jolloin käteen jää enemmän. Mutta sekin taas johtaa
siihen, että julkisen puolen palveluihin tulee omavastuu, kuten on käynyt esim. lääkärissä käyntiin.
Niitä sitten nostetaan joka vuosi isommaksi. Veroilla tai veron kaltaisilla maksuilla katetaan julkisen puolen kulut. Valtion, kaupunkien, kuntien ym.
yhteisöjen verotulojen pudotessa näin on pakko
toimia, vai onko?
Loppujen lopuksi ainoa, millä on merkitystä, on
se, mitä jää käteen menojen jälkeen. Sillä pitää pärjätä parhaansa mukaan! Mutta kuten kaikki tietää,
jos mitään ei jää, niin huono sillä on pärjätä! Ja tämä
ihmisten määrä näyttää olevan lisääntymään päin,
sanoo tilastot mitä tahansa.
Mihin rahat käytetään?
Miten tähän on tultu? Rahaa tuntuu kyllä Suomesta
löytyvän. Se vaan on eri juttu, mihin sitä käytetään.
EU-alue tuntuu olevan loputon ”suo”. Yhdelle sun
toiselle maalle vuoronperään ns. lainataan tai annetaan rahaa. Euroopan vakautuspankille kerätään
isompaa rahastoa käytettäväksi sen parhaaksi katsomalla tavalla. Tähänkin Suomi tulee osallistumaan tämän hetken tietojen mukaan n. 14 miljardilla eurolla. Eli nytkin tämä pankki on tukenut konkurssikypsiä maita ostamalla näiden arvottomia
joukkovelkakirjoja kymmenillä miljardeilla. Eli ei
niistäkään rahoista takaisin saada kuin murto-osa,
mitä sinne on annettu. Antamalla rahat Euroopan
vakautuspankin käyttöön pystytään kiertämään
hallitusohjelmaan kirjoitettu vaatimus vakuuksien
saamisesta lainarahoille.
On kuitenkin olemassa teollisuuden ala, joka on
huimassa kasvussa. Tänä vuonna 2011 kaivostuotanto Suomessa on 14 miljoonaa tonnia kaivoskiveä.
Muutaman vuoden päästä tarkoitus on nostaa tuotanto 70 miljoonaan tonniin. Jo kymmenisen vuotta sitten yritettiin vaikuttaa eduskunnassa siihen, että valtio valtaisi kaivosalueita siltä alueelta pohjoisessa,
minne nyt on perustettu kaivoksia. Tämä harjualue alkaa Norjan puolelta jatkuen läpi Ruotsin ja Suomen ja
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Juhani Jara
loppuu Venäjän puolelle. Harjualueella oli kaivoksia
muualla mutta ei Suomessa. Oli siis selvää, että myös
Suomen puolella on malmia. Valtauksia ei tehty valtion toimesta, eikä taideta juurikaan tehdäkkään. Taitaa olla jo melkein kaikki ulkomaisten valtaamiakin.
Lehdistä saa sitten lukea, ettei Suomen valtiolla ole
rahaa valtauksiin eikä kaivosten perustamiseen.
Suomessa on tällä hetkellä ainakin australialainen
ja kanadalainen kaivosyhtiö perustanut kaivoksia.
Näin Suomi hoitaa omaa kansallisaarrettaan eli
maaperäänsä. Mitä väliä on oman maan asioilla?
Pääasia, että tulee muiden maiden asiat kuntoon. On
kyllä onneksi muutama suomalainenkin yksityisyritys omalla rahoituksellaan perustanut kaivoksia.
Mutta kuka näihin kaikkiin kaivoksiin rahoittaa eli
maksaa tiet ja rautatiet? Satamiakin pitää ehkä parantaa jne. Kaivospaikkakunnille pitää rakentaa
asuntoja, päiväkoteja, terveyskeskuksia. kunnallistekniikkaa jne.

Kaikki nämä rahoitetaan suomalaisilta kerättävillä erilaisilla veroilla. Tämän hetkinen arvio menoerästä on 6 miljardia euroa.
Vaikkakin kaivokset tuovat työtä ja siis tuloja
suomalaisille, niin mikä on niiden todellinen hyöty suomalaisille ja suomalaiselle hyvinvoinnille?
Yksittäisille ihmisille ne ovat tietysti hyväksi toimeentuloa ajatellen
Mielestäni Suomen valtion pitää laajentaa omistuspohjaansa kaivoshankkeissa. Tämä pitää tehdä jo
senkin tähden, että valtio saa takaisin rahat, joilla
kaivoksen toiminnan ”pyörittäminen” on tehty
mahdolliseksi julkisilla varoilla nyt ja tulevaisuudessa. Eli nämäkin rahat kerätään veroilla suomalaisilta, joista kaivoshankkeissa hyötyy ulkomainenkin yritys.

Näihin edellä mainittuihin erilaisiin hankkeisiin
sijoitettava pääoma on siis saatava takaisin korkojen kera. Ei siinä paljoa valtiolle palaudu, jos esim.
Talvivaaran kaivoksesta valtio saa tänä vuonna
”royalteja” n. 2 milj. euroa.
Yhteisöillä ja firmoilla ei voi olla tällaisissa pääoman sijoituksissa erilaista päämäärää. Sijoituksen
tarkoitus on aina olla tuottava. Eri asia on tietysti,
miten sitä mitataan. Rahalla vai muulla tavalla? Tai
näiden yhdistelmänä?
Juhani Jara
Tampereen Autokorjaamotyöväen Ammattiosaston
puh.joht.
GSM 0400 699 953

Työsuojelulautakunta on edelleen olemassa
Aluehallintouudistuksen myötä työsuojelupiirit
lakkautettiin ja niiden tehtävät siirtyivät vuonna
2010 aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille. Tampereen ja muun Pirkanmaan työsuojeluvalvonnasta huolehtii nyt Länsi- ja Sisä-Suomen
AVI:n työsuojelun vastuualue. Maakuntina alueeseen kuuluvat Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Muutos
Hämeen työsuojelupiiristä toi tullessaan ison elinkeinorakenteen muutoksen. Nyt on hallittava paitsi
perinteiset teollisuustyöt, rakentaminen ja palvelut, myös esimerkiksi pohjalainen pienteollisuus,
turkiskasvatus ja puutarhaviljely.

liittokeskittymisistä. SAK on iso liittojen liitto ja
sen on vielä mietittävä alueellistakin edustavuutta,
joten kaikille sopivaa kokoonpanoa on vaikea rakentaa. Me kaikki edustamme SAK:laista ( suorittavat palkansaajat) näkemystä tässä niukkuuden jakamisessa.

Samoin kuin entisille työsuojelupiireille, on
AVI:en vastuualueille perustettu työsuojelulautakunnat. Ne ovat työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä
ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä varten olevia lakisääteisiä toimielimiä. Lautakunnat on perustettu kolmikantaisesti. Niissä on
edustettuna palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK,
STTK ja AKAVA), työnantajajärjestöjen (EK sekä
valtio- ja kuntatyönantajat) sekä työsuojeluhallinnon edustajat.

SAK:n aluetoiminta on järjesti alkuvuonna 2011 tilaisuuden, jossa oli lautakuntien SAK:laiset jäsenet
ja myös aluetoiminnan vastaavat koko maasta. Lisäksi oli läsnä myös liittojen työsuojelu- tai työympäristövastuuhenkilöt. Tilaisuudessa saatiin runsaasti palautetta. Olennaista on se, että hengissä ja
terveenä pysymiseen otetaan kantaa.

Kaikkien AVI:en lautakunnat ovat päättäneet kokoontua varajäsenineen. Tällä tavoitellaan mahdollisimman suurta alueittaista ja toimialoittaista näkemystä käsiteltäviin asioihin. SAK:ta meidän alueellamme edustavat Pirjo Nuolikoski (PAM EteläPohjanmaa) varallaan Esa Kant (Metalli Keski-Pohjanmaa) ja Jorma Säynäväjärvi (Rakennus, Pirkanmaa) varallaan Päivi Vehmas (PAM Keski-Suomi).
Meidän kentässämme on esitetty kritiikkiä tietyistä

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n työsuojelulautakunta
on ottanut tavakseen, paitsi kokoustaa, tutustua
joka kerralla johonkin kokouspaikkakunnan työkohteeseen. Samalla saadaan tietoa myös päivänpolttavista ongelmista. Tästä on apua, kun pyritään
suhteuttamaan eri toimialojen ongelmia toisiinsa.

Työsuojelu- ja työhyvinvointityö tehdään aina yrityksissä ja työpaikoilla. Ei ole muita vaihtoehtoja.
Jämerä työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies ovat
ne ankkurit, jotka kovimmassakin myrskyssä pitävät veneen oikeassa kurssissa. Heitä pitää jokaisen
tukea. Ottakaa hihasta kiinni, varmasti risunne ja
ruusunne samoin kuin uudet ideanne menevät perille. Porukalla nämä asiat tehdään.
Pidetään yhteyttä
Jorma Säynäväjärvi
040 830 8188
kirvesmies RL os 10
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Pääkirjoitus

Päätoimittajan vuosi-inventaario
Jälleen on vuosi vierähtänyt ja on inventoinnin
aika. Mitä saatiinkaan aikaan vuonna 2011 ja mihin tulevaisuus meitä on imaisemassa. TaPJ:n
Edustajiston syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman hallituksen esityksen mukaisena. Vain toimintakalenteriin tuli muutamia lisäyksiä tapahtumien vahvistuttua. Järjestömme uuden hallinnon
valinta sujui myös toimialojen esitysten mukaisesti
– lukuun ottamatta Teollisuuden toimialaa, jonka
henkilövalinnat vahvistetaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Tästä syystä uuden hallituksen
nimilista kokonaisuudessaan julkaistaan vasta seuraavassa Kenttäväessä 1/2012.
Edustajiston syyskokous valitsi TaPJ:n uudeksi
puheenjohtajaksi Markku Kivistön (JHL), joka on
vpj:na ollutkin jo käytännön vetovastuussa järjestöstämme. Toivotan tässä samalla Markulle antoisaa rupeamaa järjestömme johdossa alkavalle toimintakaudelle 2012-13. Kauden kesto voi tehdyillä
päätöksillä jatkua myös vuoden 2014, mikäli paikallisjärjestöjen säännöt uudistetaan siten että hallintojen valintavuodet ovat jatkossa parillisia ja
kauden pituus kaksi vuotta. Kiitän myös kovasti
kaikkia teitä saamastani tuesta, tiedosta ja onnekkaista sattumuksista puheenjohtajuuteni aikana.
Nyt keskityn hetken enemmän tähän lapselliseen
elämään; neiti täyttää uudenvuodenpäivänä jo kokonaisen vuoden!
Vuosi 2012 on jälleen vaalien vauhtia. Syksyn iso
tapahtuma ovat kunnallisvaalit lokakuussa ja tähän osallistumme myös paikallisjärjestönä – innostamalla äänestämään! Presidentinvaalit ovat jo aivan kohdalla, ehdokkaat tiedossa ja kovissa tenteissä. Kuumia kysymyksiä aiheuttaa vallitseva talouskriisi.
Euroopan talouskriisi koettelee myös meitä Suomalaisia. Miesmuistiin ei ole yhden maan ympärillä
käynyt sellainen kuhina kuin nyt. Euroopan talousviisaat ovat tulleet toteamaan että Suomi on kasvanut uhmaikään. Nähtäväksi jää, onko tiukka linja
hyväksi pitkällä tähtäimellä Eurooppa-suhteissa.
On tämä kumma kansa kun ei suosiolla luovuttaisi
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Päivi Arhenius
muutamasta hassusta miljardista. Luopumiseltahan
tässä vakuuksien antamiset kuulostavat kun katsoo uutiskuvia lomaparatiisista.
Mutta entä euro? Spekulaatiota käydään jo siitä,
miten suomen markat palautettaisiin käyttöön –
vaikka poltettu ja sulatettuhan ne vanhat kiinni
saadut jo on. Kateissa ilmoitetaan Suomen Pankilta
olevan vaivaiset 1,6 miljardia markkaa. Kuulostaa
paremmalta jos en nyt ryhdy muuntamaan tätä euroiksi.
Mikäli Väyrysen (juuri se presidenttiehdokas) ja
mm. Ålandsbankenin Törnqvistin aatokset yhteisvaluutta euron synkästä tulevaisuudesta toteutuvat,
niin mahtavatkohan suomalaisten kateista äkkiä
löytyvät ”mummot” enää kelvata omassa maassakaan. Odotan lyöntiin tulevan aivan uudenlaisen
markka-sarjan jotta reilun puolentoista miljardin
kadotus oikein maksimoitaisiin. Säästyisiväthän
sitten minunkin norppavitoseni ja vasitenkin ne
hienoudet joista muksuna ihailin jäänmurtajia –
enemmän ja vähemmän kulmikkaita.

Hyvää uutta vuotta ja menestyksekkäitä hetkiä!
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 2012
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Edessä vaikeat ajat?
Nyt Suomalainen ammattiyhdistysliike on ajautunut melkoisen vaikeaan tilanteeseen.
Hallitus laatii leikkauslistoja lama uhkaa Eurooppaa, työttömyys nousee ja molemmat ammattiyhdistysliikkeessä päävastuuta kantavat
työväenpuolueet mukana hallituksessa.
Perussuomalaiset nostaa kannatustaan käyttäen Eu- tukia lyömäaseena hallitusta vastaan.
Työpaikoilla ollaan vihaisia tehdystä raamisopimuksesta joka ei kata edes inflaation aikaansaamaa ostovoiman heikkenemistä.
Keväällä edessä kahden suuren ammattiliiton
liittokokousvaalit ehdokasasettelu käynnissä ja
puheista päätellen vapaaehtoisia uusia ehdokkaita ei tahdo löytyä.
Perussuomalaiset hankkii ehdokkaita ja kerää
listoja vaaliliittoihin, siis oikeisto aikoo nostaa
päätään myös ammattiyhdistysliikkeessä.
Kestääkö jäsenistön usko työväenpuolueisiin?
Kuinka käy järjestäytymisasteen ja jatkossa
yleissitovuuden?
Onko porvaririntaman tulo ammattiyhdistysliikkeeseen mukaan tietoinen provokaatio jolla
pyritään murtamaan yleissitovuus?
Olisiko aika tarkastella todella tarkkaan missä
mennään ja mitä tapahtumista tulee seuraamaan?
Nyt lienee viimeistään aika ottaa etäisyyttä hallituspolitiikkaan ja pyrkiä estämään leikkausten
toteuttaminen työväestöltä niin kuin nyt tehdään
velkaantuneissa Eu maissa.
Välttämättä kenttä ei hyväksy leikkauksia toimeentuloonsa eikä myöskään tasaverolinjan jatkamista veronkorotuksissa. Mitä tehdä? Yhteistyötä ja vaatia meitä edustavia puolueita toimimaan näkyvästi palkkatyöläisen elintason säilyttämisen ja nostamisen puolesta.
Tulevana vuonna on edessä kunnallisvaalit.
Niissä ratkaistaan mikä on tulevaisuuden kunnan
tehtävät. Myydäänkö kuntien palvelut ja omaisuus yksityisille. Mikäli yhteistä linjaa ei asioihin löydy työväenliikkeestä tulee seuraukset
olemaan todella ikävät.
Ensinnäkin, yksityisten yritysten jotka palveluja kunnille tuottavat voitot otetaan työvauhtia
lisäämällä tai väkeä vähentämällä. Palvelujen
taso laskee, keskittyy ja aikaa päälle ilmeisesti
vielä monopolisoituu. Sen seurauksena kunnallisverot kiristyy ja maksut nousee, siis nyt on
aika herätä ettei käy kuten kävi valtionyhtiöiden
edellisessä lamassa.
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Pauli Schadrin

Kunnallisvaaleissa on asetettava etusijalle
kunnan tarjoamat omat kilpailukykyiset palvelut
ja niiden pitää olla saatavana lähipalveluina.
Metalliseiskan puheenjohtaja
Pauli Schadrin

”Viittä aistia oikein käyttämällä
voidaan luoda illuusio kuudennesta..”
Olen nyt tehnyt maksettuja taikurikeikkoja kolmisen vuotta, josta 2011 oli ehdottomasti kiireisin.
Parhaimpina päivinä heitin kolme keikkaa illassa,
ja keikkoja oli keskimäärin viittä viikossa. Omaa
alaani on moderni mielen taikuus ja mentalismi,
joka on vielä suhteellisen tuntematon käsite Suomessa. Taikurit yleensä mielletään automaattisesti
lasten viihdyttäjiksi, ja itse en tee lasten keikkoja
laisinkaan. Tämä myös nettisivuillani selkeästi ilmoitetaan. Tästä huolimatta pikkujoulukauteen
mahtui pari keikkaa, jossa yleisö oli pääosin lapsia.
Tämä on hiukan harmillista, sillä taikuuteni käsittää ajatustenlukua, suggestioita ja muita mielen ihmeitä, ja pienille lapsille tämä voi heittää vähän yli
lipan, eikä välttämättä sillä halutulla tavalla.
Pääosa keikoistani oli kuitenkin yritysten pikkujouluja. Yleisömäärät vaihtelivat nollasta satoihin. Nollamäärän keikka olikin mielenkiintoinen,
kyseessä oli erään yrityksen uusien tilojen avajaisjuhlat, joihin oli kutsuttu toistasataa ihmistä. Paikalle ei kuitenkaan saapunut ketään, ilmeisesti jonkun tietokatkoksen vuoksi. Kehuin sitten järjestäjille, miten hienot juhlat he olivat vuokseni järjestäneet - kakkukahvit ja kaikki!
Ehkä suurin keikka oli uudenvuoden aattona
YO-talolla, jossa yleisöä oli täyden talon verran. Tai
nyt kun tarkemmin miettii, esiinnyinhän Chili-festivaaleillakin, jossa yleisöä oli keskustorillinen.
Taikuuteni otettiin kaikkialla hyvin vastaan, ja
useat tilaajat ehtivät tilata minua keikalle useampaankin otteeseen syksyn aikana. Ennätyksen taisi
vetää TAKK, joka tilasi minut jopa viiteen tilaisuuteen.
99 prosenttisesti yleisö oli erittäin mukavaa ja
menossa mukana, mutta toki useaan tilaisuuteen
mahtui jokunen ”hankala asiakas” mukaan. Nämä
hankalat asiakkaat ovat usein vahvasti humalassa,
häiritsevät esitystä ja jankkaavat samoja asioita:
”Näytä vielä se yksi temppu kerran”... Yhdellä keikalla eräs keski-ikäinen nainen huuteli kaiken aikaa kovaan ääneen ”EI OLE MAHDOLLISTA! EI
VOI NOIN TEHDÄ”, joka oli hieman häiritsevää.
Keikoilla olen ehtinyt nähdä monenlaista juhlaa,
ja juhlijaa. Myös takahuoneet siivouskomerosta
täysimittaisiin saunatiloihin on tullut koettua. On
intetty venäläiselle stripparille, että kyllä, tämä takahuone on myös minun käytössäni. On syöty kuivaa sämpylää ja toisaalta myös täysi menú alkupaloista jälkiruokiin. Esimerkiksi ainakin Tampereen
mittakaavalla huippuravintola Hella & Huoneen
omistajan, Arto Rastaan syntymäpäivien tarjoilu
oli vertaansa vailla.
Taksilla on ajeltu niin paljon, että kotona piti
järjestää oma laatikko taksikuiteille. Lyhyin matka

Jose Ahonen
Kaupungin paras taikuri (City-lehti)
kesti kaksi minuuttia. Olin keikalla Tammelassa, ja
keikan jälkeen tilasin taksin. Soittelin sitten kaverille, että josko vielä tuopposella kävisi, kun tuona
päivänä oli jopa kolme keikkaa takana. Yllättäen
hämeenpuiston läheisyydessä asuva kaveri kertoi
olevansa Kivenheiton Pubissa. En sitten viitsinyt
taksia enää poiskaan lähettää, niin ajelin sitten reteästi kaksi minuuttia, ja maksoin huvista kymmenen euroa.
Syksyyn mahtui myös oman taikuriklubin vetämistä. Hyvät ystäväni ostivat viime keväänä Ravintola Kaijakan, ja näin sen yläkerran kabinettitilassa
mahdollisuuden. Ystävämme Johannes Malkamäen
kanssa aloimme järjestää tiloissa kuukausittaista
taikuriklubia, Club Harhaa. Iltoihin ostetaan liput
ja tilat vetävät kuutisenkymmentä henkeä. Illat
ovat olleet menestys, ja jokainen on ollut loppuunmyyty. Esiintyjinä on nähty Suomen etulinjan taikureita, kuten Pete Poskiparta, Taikuri Luttinen,
Miika Pelkonen ja Jore Sohlman. Illoista lisää infoa
löydät Facebookista Club Harhan sivuilta tai sitten
www.clubharha.com
Taianomaista vuotta 2012 toivottaen,
Jose Ahonen
Taikuri, Mentalisti
www.taikuutta.com
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Ostoksilla kotisohvalla - kauppana koko maailma
joka pitää maksaa ennen kuin kauppa
lähettää tuotteen. Luottokortin numeroa pyydetään sähköpostitse tai jollain pikaviestiohjelmalla. Virus tai
virhekin saattaa laittaa luottokorttisi
muiden käsiin. Kotimaisista verkkokaupoista kannattaa tarkastaa sen tiedot Y-tunnuksen avulla yritystietokannasta (http://www.ytj.fi). Ulkomaisista verkkokaupoista kannattaa keskittyä tunnettuihin toimijoihin.

Visa vinkumaan

Verkkokaupasta ostaminen kasvaa kovaa vauhtia
Suomessa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset
ovat erilaisia verkko-ostajia. Miehet hakevat verkkokaupasta valikoimaa, mahdollisuutta vertailla
tuotteita sekä edullisuutta ja naiset taas haluavat
joustavuutta ajankäyttöönsä sekä lempimerkkiensä
tarjouksia. Kuluttajat ovat oppineet monikanavaisuuteen eli internetin rinnalla he lukevat sanoma- ja
aikakauslehtiä ja katsovat televisiota.
Suomalaisen kuluttajan saa kokeilemaan verkkokauppaa sen helppous, edullisuus ja joustava aika.
Viidennes suomalaisista vain tutustuu ja vertailee eri
kauppoja. Matin tai Maijan saa verkkokauppaan palaamaan hyvä kokemus, helppous, edullinen hintataso ja hyvät tuotetiedot.
Verkkokaupan turvallisuus ja luotettavuus mietityttää yleisesti ottaen vain ensimmäistä kertaa verkkoostosta tekevää. Luotettavan verkkokaupan sivuilta
löytyy yhteystiedot ja suomalaisissa kaupoissa Y-tunnus, lähetys- ja maksuehdot, palautus takuu, maksutavat ja toimituskulut. Tietty kriittisyys on tietysti aina
paikallaan kun ostaa verkkokaupasta.
Jokaisella alalla on koijarinsa ja kannattaa miettiä hetken ennen kuin luovuttaa luottokortin numeron verkkokauppiaalle.
Kavereiden kokemukset ja keskustelupalstat ovat
hyväksi avuksi ensi kertaa kaupoilla käydessä. Ehkei
kannata tilata tuotetta jos sivulta on vaikea saada selvää kuka sen kaupan oikein omistaa ja miten yrittäjän
tavoittaa, saatikka yhteydenottoihin ei vastata. Maksutavaksi on laitettu vain tilisiirto tai ennakkomaksu
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Suosituin maksutapa
internetissä on luottokortti. Toiseksi suosituin on pankkien verkkomaksu. Perinteiset
lasku ja postiennakko
on myös käytössä pienemmissä verkkokaupoissa. Amerikkalainen
maksujenvälitysjärjestelmä PayPal on myös hyvin suosittu ja turvallinen
maksutapa. PayPal on kuin oma tili verkossa. Sinne
voi siirtää rahaa pankkitililtä, luottokortilta ja sinne
voi rekisteröidä oman luottokorttinsa. PayPal-tililtä voi tarvittaessa siirtää varat takaisin omalle
pankkitililleen. Suomessa käytetään yleisesti
pankkien verkkomaksua ja ulkomaisissa verkkokaupoissa luottokorttia ja PayPalia.

Rahat valuvat ulkomaille
Verkko-ostamisen kasvaessa rahaa valuu ulkomaille koska hintakilpailussa suomalainen ei pärjää.
Myös Suomen verotuksella on oma osansa. Kuluttaja ostaa verkkokaupasta mm. vaatteita, kenkiä, silmälaseja, teatterilippuja, matkalippuja, kirjoja,
konsolipelejä, matkoja, hotellipaketteja ym.

Netistä saat halvemmalla
Silmälasien ostaminen netistä on useita satoja euroja edullisempaa kuin silmälasien ostaminen perinteiseltä optikolta, vaikka kyse olisi aivan samoista
kehyksistä ja linsseistä.
Ruotsalainen Favoptic on myynyt vuodesta
2001 silmälaseja verkkokaupassaan.
Verkkokaupassa saat valita 200 muodikkaan kehyksen joukosta 6 paria kehyksiä kotiin lainaksi.
Menet verkkokauppaan ja teet tilauksen silmälasireseptisi kera. Maksat ostoksesi sitten vasta kun
olet silmälasisi saanut ja päättänyt pitää ne.
Kivat kehykset johon sisältyy yksiteholinssit,
heijastumattomuuskäsittely maksavat yhteensä 84

euroa, moniteholinsseillä 133 euroa. Useat työtoverini ovat tilanneet silmälasit tämän palvelun kautta
– soraääniä en ole kuullut.
Brittiläinen TheHut.com myy verkkokaupassaan
mm. dvd- ja blu-ray-elokuvia, musiikkia, kirjoja,
urheiluvälineitä, tietokone- ja konsolipelejä, leluja,
vaatteita ja elektroniikkaa.
Hinnat eivät briteissä päätä huimaa – konsolipeli nimeltä Super Mario Bros Wii maksoi aikoinaan
TheHutissa 37,43 euroa ,kun sama peli maksoi Kalevan Prismassa 56.90. Wii-peliohjaimista sai pulittaa TheHut:ssa 38.43 euroa ja Prismassa 69.95.
Yleensä postikuluja ei ole ja toimitus nopeimmillaan viikossa kotiovelle.
TheHut toimii Englannin Kanaalisaarilla, joka
kuuluu EU:n tullialueeseen muttei sen arvonlisäveroalueeseen. Kanaalisaarilta ostetuista tavaroista ei
kanneta tullia, ainoastaan arvonlisävero. Alle 10
euron tullilaskua ei kuitenkaan kirjoiteta joten Kanaalisaarilta tulevan 37,43 euron arvoisen pelilähe-

tyksen saat kotiin veroitta.
Hongkongilainen DealExtreme myy miesten
mieleistä ”tilpehöörää”.
Esimerkiksi kännykän akun saat kuudella eurolla ja led-taskulampun niin ikään kuudella eurolla.
Hyvin toimivat kumpikin vehje.
Suomen suurimmat verkkomarkkinapaikat löytyvät
matkanjärjestäjiltä, Veikkaukselta ja Finnairilta.
Suurimmat verkkokaupat ovat Verkkokauppa.com
sekä Net Anttila.
Kaikkea siis löytyy ja kaikille. Kotiportille toimitettuna.
http://www.favoptic.fi/
http://www.dealextreme.com/
http://www.thehut.com/home.dept
https://www.paypal.com/fi
http://www.ytj.fi
Johanna Puro

Uuden vuoden kisat
Tänä uuden vuosituhannen kahdentenatoista vuotena saadaan valita Suomenmaahan uusi presidentti. Koko kansan presidentti, tai vaikka oikein työväen presidentti, jonka varsinaiset työkokemukset
ovat kauan sitten peruskoulun tet-jaksoilta tai aivan nuorena oikeaa uravalintaa kokeillessa. Tehtävään valitaan henkilö, joka ei ole mitenkään sitoutunut politiikkaan ja jos on joskus ollutkin, on ainakin eronnut tutusta tukiryhmästään virallisesti
ainakin viimeistään valituksi tultuaan. Me itse saadaan hänet äänestää tehtävään, kenties jopa kahteen kertaan. Demokratian nimissä saadaan valita ja
verojen kautta kustantaa, oman ja valitun koko loppuelämän ajan.
Eikä rehellisessä demokraattisessa maassa vaalivilpistä pelkoakaan. Eihän aikaisempaa tehtävänhoitajaa ainakaan valita, kun ei olla enää Kekkos-kaudessa. Myöskin kahden kesken sovittu vaihtokauppa-kauppa kaatui ainakin Suomessa, Neuvostoliiton kaaduttua omalla tahollaan? Oli se hienoa aikaa, duunareillakin oli ladat. Nyt ei ole kuin mersut
ja velkaa.
Kuka kahdeksasta tietäjästä tai yrittäjästä sitten
lieneekään voittaja, sen tietävät gallupit, ennustajat tai sitten ei kukaan. Äänestäjät ainakin tietää oikeaa numeroa piirtäessään.
Kaikki ehdokkaat paljon kouluja käyneitä, ja
useat politiikassa ikänsä pyörineitä sana-seppoja,
joukossa pari nais-untuvikkoa tasa-arvon takia.
Pari jo eläkkeensä ansainneita vallan-ahnehtijoita,
tai kansakunnan pelastajia? Kaikkia on joku kysynyt, toisia oikein maaniteltu ehdokkaaksi ja onpa

joku tainnut itsekin pyrkiä ehdokkaaksi. On ainakin äänestäjällä mistä valita. Oli se aikaisemmin
vaikeampaa, kun ei ollut muita kuin Kekkonen,
Kekkonen, ja Kekkonen... Ei ollut kylläkään Venäjää, ei EU:ta, eikä latiakaan Euroja, eikä Kreikkaa?
Taisi se Kreikka olla sentään jo ennen meidän ajanlaskumme alkua. Ja voihan meillä kohta olla myös
Kreikan velkaa? No ei ollut naisten tasa-arvoa, eikä
jokaviikkoisia tiskivuoroja, arabimaailman vallankumouksista puhumattakaan. Aika entinen ei koskaan enää palaa, onneksi?
Kyllä siinä on vaikeita valintoja byrokraateille,
omistavalle luokalle, tavalliselle känsäkouralle,
opiskelijoita unohtamatta. Todellinen täsmä-aikainen tosi-tv, jossa kaikki saa äänestää. Ainoana esteenä voi olla oma ikä. Ei tarvita kalliita älypuhelimia eikä osallistumismaksuja, omat jalat vaan ja oikea osoite missä voi vaikuttaa. Siihen se taitaa kaatuakin, kun ei voi omalla sohvalla näppäillä numeroita vaan ne täytyy osata itse kirjoittaa paperille.
Pelin voittaja saa ainakin paljon enemmän kuin
BigBrotherin, Putouksen, Idolsin tai muun hömppäsarjan voittajat yhteensä. Kaiken lisäksi Sinä
maksat kaiken nyt ja tulevaisuudessa, haluat tai et.
Vain äänestämällä Sinäkin voitat.
PS. syksymmällä voit äänestää uudestaan, vaikka
tuttua lähinaapuriasi. Kyllä kisoja riittää.
Nimimerkki:
Katsomon puolelta
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2012 – 13
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toimintasuunnitelma perustuu Edustajiston syyskokouksessa 2011 hyväksytyn toimintastrategian periaatteille. Tälle työlle voidaan katsoa pohjana
olevan keväällä 2011 järjestetty ammatillisen
paikallisjärjestön verkkoviestintään liittyviin
koulutuspäiviin ja siihen liittyvät jatkotoimet,
jotka tähtäävät toimiviin kotisivuihin ja tiedottamisen parantamiseen.
Paikallisjärjestömme toiminta perustuu toimialaperiaatteelle. Neljä toimialaamme, julkinen toimiala, teollisuusala, kuljetusala ja yksityinen palveluala, järjestävät omia kokouksiaan ja aktiivien
yhteistapaamisia vuoden aikana. Toimialojen
työskentelyn ja yhteisen toiminnan kautta panoste-

taan ammattiosastojen keskinäiseen yhteistyöhön.
Alkuvuodesta 2012 pidetään presidentinvaalit,
Paikallisjärjestö keskittyy erityisesti kunnallisvaalikampanjointiin. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö tukee palkansaajia lähellä olevia alueensa
kunnallisvaaliehdokkaita heidän vaalityössään.
Tampereen Paikallisjärjestö toimii myös järjestäytymisen edistämiseksi ja jäsenten saamiseksi
mukaan aktiiviseen toimintaan niin osastoissa, liitoissa kuin SAK:ssakin. Työpaikoilla tapahtuvan
jäsenhankinnan lisäksi esim. Kesäduunarikiertueella on mahdollisuus tavoittaa potentiaalista uutta jäsenkuntaa.

PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTASTRATEGIA 2012 – 13
Missio
Järjestön tarkoituksena on sen jäsenkunnan
henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin,
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden,
järjestöllisen aseman ja toimintavalmiuksien
edistäminen.
Visio
Järjestö kokoaa Tampereen
kaupunkiseudun 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.
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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 osaltaan
myös Kulttuurinuorten Rock-vapun järjestelyitä.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön aktiivit
osallistuvat SAK:n sekä muiden yhteistyötahojen
vuoden aikana järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutukseen. Hallinnon jäseniä kannustetaan tuomaan
viestiä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden
tilaisuuksista hallituksen kokouksiin.

Tapahtumakalenteri 2012
13 - 14.1. SAK:n Länsi-Suomen aluetoimikuntien
kokoontuminen,
Hotelli Onnentähti.
Tuuri
1.2.
Rekrytori 2012 Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus
10 -11.2 Tapj:n hallinnon perehdytyskoulutus

14.2.

Pirkanmaan aluetoimikunta
SAK:n kesäduunari-infot
huhtikuu TaPJ:n Edustajiston kevätkokous
21.4
SAK:n Työsuojelupäivä, Seinäjoki
1.5.
Vappujuhla (Tampere)
– TaPJ yhteistyössä Tampereen sd ja
vas -kunnallisjärjestöjen kanssa
16.5.
Pirkanmaan aluetoimikunta
26.- 29.7 Työväenmusiikki tapahtuma,
Valkeakoski
25.8
Työväenkirjallisuuden päivä
22 - 23.9 SAK -päivät (Jyväskylä)
10.11.
Pirkanmaa aluetoimikunta
marraskuu TaPJ:n Edustajiston syyskokous

Kokoukset
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana vähintään viisi (5)
kertaa. Kokouksia voidaan järjestää myös verkossa.
Sääntömääräiset Edustajiston kokoukset pidetään
keväällä ja syksyllä.
Järjestetään ainakin yksi TaPJ:n kokous / tapaaminen yhdessä toisen pirkanmaalaisen paikallisjärjestön kanssa.

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 / Internetiin ay-henkisiä kirjoituksia.

Paikallisjärjestömme omat kotisivut (http://
www.sak-paikalliset.fi/tampere) uudistetaan vuovuoden 2012 aikana. Tarvittaessa lähetetään jäsenkirjeitä osastoille ajankohtaisista aiheista.

Edunvalvonta
Edunvalvonnan ja jäsenhankinnan merkitystä paikallisjärjestön toiminnassa korostetaan edelleen
toimintavuoden 2012 aikana. Osallistutaan aktiivisina SAK:laisina vaikuttajina kunnalliseen sekä
seutukunnalliseen päätöksentekoon ja pyritään
strategiamme mukaisesti saamaan edustajiamme
keskeisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Paikallisjärjestön ja sen jäsenosastojen yhteistyötä tiivistetään
samoin kuin yhteistyötä muiden alueen paikallisjärjestöjen kanssa. Vahvistetaan yhteyksiä ja tiedonkulkua TE-toimikuntien jäsenten sekä ELY-toimistojen kanssa.

Yhteistyökumppanit
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat omat
jäsenosastomme ja keskusjärjestö SAK.
Jatketaan ja luodaan yhteistyötä myös muiden
meitä lähellä olevien yhdistysten ja verkostojen
kanssa. Yritysmaailmaan pidetään tiivistä yhteyttä
ja julkaistaan yhteistyö kumppaneiden ilmoituksia
Kenttäväki-lehdessä. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön toiminta-alue on Tampereen seutukunta ja
tämän alueen ammattiosastoja kannustetaan liittymään paikallisjärjestömme jäseniksi.

Saana Siekkinen:

Nuorten yhteiskuntatakuu ei toimi ilman rahaa
SAK - 28.12.2011
Hallitusohjelmaan sisältyvän nuorten yhteiskuntatakuun yksityiskohdat selviävät ensi vuoden alkupuolella. SAK:n kehittämispäällikkö Saana Siekkinen vetoaa poliitikkoihin, etteivät nämä vesittäisi
yhteiskuntatakuun sisältöä julkisen talouden säästöpaineisiin vedoten.
– Vaarana on, että nuorten työttömyys kasvaa ja
heikoimmassa asemassa olevat ajautuvat kokonaan
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Nuorten yhteiskuntatakuun toimenpiteillä tällainen kehitys olisi
mahdollista estää, mutta ei ilman rahaa, Siekkinen
kirjoittaa Uusi kulma -blogissa.
Saana Siekkinen esittää nuorten työllisyyden
parantamiseksi mm. seuraavia toimia:
 ammatillisten koulutuspaikkojen lisääminen
kasvukeskuksissa,

 koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen
ammatillisessa koulutuksessa,
 palkkatuen tarjoaminen koulutetuille nuorille
jatkossakin,
 vanhempien tulojen vaikutuksen poistaminen
toisen asteen opiskelijoiden opintorahasta ja
 ylläpitokorvauksen maksaminen työmarkki
natuen työharjoittelun ajalta.
Nuorten yhteiskuntatakuun tarkoituksena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömälle työ-, harjoittelu-, opiskelu- tai vastaava paikka kolmen kuukauden sisällä. Samalla kaikille peruskoulun päättäville on määrä taata koulutuspaikka.
Saana Siekkisen blogikirjoituksen voi lukea osoitteessa uusikulma.blogspot.com.
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Terveysliikunta kuuluu kaikille
Terveysliikuntaa on kaikki liikkuminen, jolla on
myönteisiä vaikutuksia terveyteen.
Tavoitteena ei ole suorituskyvyn parantaminen,
vaan hyvän terveyskunnon saavuttaminen ja
ylläpito. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat
säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus.
Hyvän terveyskunnon omaava ihminen suoriutuu
päivittäisistä toimistaan väsymättä liikaa. Hyvä
terveyskunto pitää riskin sairastua moniin
sairauksiin pienenä.

Paranna kestävyyskuntoa
Oman peruskunnon ja tavoitteen mukaan voi valita
kestävyyskuntoa kohentavan liikkumisen kuormittavuuden. Aloittelijalle ja terveysliikkujalle riittää
reipas liikkuminen vähintään kaksi ja puoli tuntia
viikossa. Sopivia liikkumismuotoja ovat kävely ja
pyöräily, esimerkiksi työ- ja asiointimatkoilla, sauvakävely tai raskaat koti- ja pihatyöt. Huonokuntoisella tällainen liikkuminen kohentaa myös kuntoa.
Tottunut ja hyväkuntoinen liikkuja tarvitsee
kuntonsa kohentamiseksi rasittavampaa liikkumista, mutta puolet vähemmän eli vähintään tunnin ja
15 minuuttia viikossa. Lajeja voivat olla esimerkiksi ylämäki- ja porraskävely, juoksu, maastohiihto,
nopea pyöräily, kuntouinti ja vesijuoksu. Nopeat
maila- ja juoksupallopelit sekä aerobicjumpat ovat
kestävyyttä parantavia ryhmäliikuntalajeja.
Liikkuminen on hyvä jakaa useammalle, ainakin
kolmelle päivälle viikossa ja sen pitää kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Terveyden kannalta
vähäinenkin säännöllinen liikkuminen on parempi
kuin ei ollenkaan, mutta terveysliikunnaksi eivät
kuitenkaan riitä muutaman minuutin kestoiset arkiset askareet. Kestävyysliikunta kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä edistää sydämen, verisuonten ja keuhkojen terveyttä. Veren
rasva- ja sokeritasapaino paranevat, ja liikunta auttaa myös painonhallinnassa.

Kehitä lihasvoimaa ja
liikehallintaa
Kestävyysliikunnan lisäksi tarvitaan vähintään
kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa kohentavaa, liikehallintaa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa. Suu-
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Liikuntapiirakka kiteyttää viikottaisen terveysliikuntasuosituksen.
ria lihasryhmiä vahvistavia liikkeitä suositellaan
tehtäväksi 8 10 ja kutakin liikettä kohden toistoja
tulee kertyä 8 12.
Kuntosaliharjoittelu ja kuntopiirit sopivat lihasvoiman kehittämiseen. Pallopelit, luistelu ja tanssiliikunta kehittävät liikehallintaa ja tasapainoa.
Säännöllinen venyttely ylläpitää liikkuvuutta.
Lähde: UKK-instituutti

Kuntoliikuntaa ilman kireää pipoa
TUL:n jäsenseura Tampereen Kuntoliikunta
ry TAKU on kuntoliikunnan erikoisseura,
joka tarjoaa monipuolista liikuntaa edullisesti. Jäsenmaksulla (60 euroa vuodessa) voi
osallistua kaikkiin ryhmiin: muokkausjumppa, päiväjumppa, venyttely, kuntopiiri, kuntosali, tanhut, senioritanssi, tanssia LasTakus,
kuntotanssi, sähly, Boccia-peli, kuntolentopallo, kävelylenkit ym.
Lisätietoa seuran toiminnasta löydät osoitteesta: http://taku.sporttisaitti.com/
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Sitä saa, mitä tilaa
Vihdoinkin, tokaisi varmasti iso joukko rautakouria, nimittäin kun Metalliliitto toukokuun alussa ilmoitti kunnon tavoitteet aloitetuille neuvotteluille
kuluvan vuoden palkankorotuksista. Metalli ilmoitti työnantajapuolelle tavoittelevansa vähintään neljän prosentin palkankorotuksia.
Neuvottelut katkesivat kuitenkin varsin nopeasti
osapuolten väliseen suureen näkemyseroon palkankorotuksen tasosta ja Metalli ilmoitti irtisanovansa
sopimuksen päättyväksi 30 syyskuuta. Liitto perusteli palkkavaatimustaan mm. parantuneilla kasvunäkymillä ja näköpiirissä olevalla inflaatiokehityksellä. Puheenjohtaja Aalto ilmoitti Metallin palkankorotusesityksen olevan kaikin puolin hyvin
harkittu, mutta työnantajien vastatarjous oli kuitenkin sitä luokkaa, ettei neuvottelujen jatkolle ollut
mahdollisuutta.
Nyt on metallityöläisten vuoro, totesi liittovaltuusto julkilausumassaan toukokuun lopulla. Valtuusto antoi voimakkaan tuen liiton johdolle ja
neuvottelijoille tavoitella syksyllä kunnollisia
palkankorotuksia ja työajan lyhentämistä, joissa
lähtökohta ei voi olla muuta kuin ostovoiman kasvun turvaavassa palkkaratkaisussa. Nyt on aika
palkita myös työntekijöitä, jotka ovat toistuvasti
tyytyneet mataliin palkankorotuksiin.
Kesän aikana yritysten tulokset paranivat tuntuvasti, uusia tilauksia syntyi yli 20 % enemmän vuoden takaiseen, samoin parani alan työllisyys merkittävästi. Metallin, PRO:n ja YTN:n yhteisissä luottamusmiehille teettämissä kyselyissä, vastaajien mukaan noin 90 prosentissa yrityksissä taloudellinen
tilanne oli parantunut ja 70 prosentissa alan yrityksissä tehtiin runsaasti ylitöitä.
Syyskuussa päättivät Metalli, PRO ja ylemmät
toimihenkilöt YTN käyvänsä yhteistyössä työehtosopimusneuvotteluita Teknologiateollisuuden
kanssa. Järjestöt ilmoittivat tavoittelevansa puolentoista vuoden mittaista sopimusta ja kuuden prosentin palkankorotuksia. Riku Aallon mukaan yhteistyöllä haettiin neuvotteluvoimaa ja neuvottelutuloksen saavuttamiseksi liitot päättivät valmiudestaan myös yhdessä niitä puolustaa.
Samaan aikaan käytiin keskusjärjestöjen ja valtiovallan välisiä Tupo, eiku Raamisopimus neuvotteluja, jotta maahan ei syntyisi kilpalaulantaa koskien palkankorotuksia. Ja niinhän siinä kävi, kuten
monasti ennenkin, että isot pojat yötä myöden silmät verestäen Hakaniemenrannassa saivat
Tupon...,Raamisopimuksen rakennettua.
Reilulle kahdelle vuodelle 4,3 % palkankorotukset riittävät rautakourille, totesi 14.10 kokoontunut liittotoimikunta ja suositteli neuvottelujen jatkamisesta yksimielisesti, seuraavana
päivänä kokoontuvalle valtuustolle, joka sitten
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Petri Lahtinen
hyväksyi esityksen äänestyksen jälkeen. Tänä kyseisenä viikonloppuna päätettiin ettei metallityöläisten sovi haaveilla kunnollisista palkankorotuksista. Jotta liiton johto ja neuvottelijat eivät olisi aivan totaalisesti menettäneet kasvojaan jäsenistön silmissä, niin pienten palkankorotusten jakamisesta väännettiin kättä parin lakkopäivän edestä.
Taasenkin, tokaisi moni rautakoura, Metalli teki
sen taas, kauaksi jäätiin tavoitteista. Prosentit tuli
kuten pyydettiin, aika tosin tuplaantui, ei tullut
yhtä lomaviikkoa lisää....
Tämäkö oli hinta sille, että Kokoomus kelpuutti
työväenpuolueet, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliiton samaan hallitukseen. Tämä hallitus kirjasi
ohjelmaansa maltilliset, pitkät ja kattavat tulosopimukset, joista Metalli ainakin piti kiinni.
Toukokuussa ensi vuonna on Tampere-talossa
vaihdettava koko liiton johto ja hallinto. Riku
Aallon puheenjohtajuuden aikana on rautakourien
ansiotaso laskenut pohjalukemiin. Niinpä niin, sitä
saa, mitä tilaa.....
Petri Lahtinen,
Metalli Seiskan Toimitsija

SAK:n sisällä ainutlaatuinen kulttuurikerho
Emme toki ole SAK:n kerho, vaan SAKlaisen TEAM liittoon kuuluvan Tampereen
kirjatyöntekijäin yhdistyksen alakerho eli TKY:n Kirjallisuuskerho!

Jammu Jansson sekä
Jussit Hildén ja Kestilä esittelevät töitään.
Olemme siinä mielessä SAK:lainen kerho myös,
että perustajajäsenemme ja me muutkin kerholaiset, olemme ay-ihmisiä. Kerho perustettiin 1966
Aamulehden latomossa muutaman konelatojain
voimin (pikakertomus Kenttäväki 3/2011 lehdessä). Tänä vuonna juhlimme siis 45 – vuotista taivaltamme lokakuun viidestoista päivä Työväenmuseo
Werstaan Bertel-salissa. Tilaisuus oli lähinnä kutsuvieraille osoitettu, sillä budjettimme oli rajallinen. Mieleenpainuvan juhlan saimme silti näinkin
aikaan.

ten esimerkiksi kirjailija Väinö Linna. Kirjailijoita
löytyy omastakin porukastamme ja yhdessähän
olemme tehneet näiden vuosien aikana seitsemän
teosta. Muutamat jäsenistämme ovat tehneet historiikkeja ja omakustanteita ja löytyy joidenkin
teoksia Tampere-seurastakin, vaikkapa näitä kaupunkiosa-sarjoja, joita olemme hyödyntäneet ”kaupunkiosa-tarinoita” – illanistujaisissamme. Ensivuonna ajattelimmekin jatkaa tätä perinnettä, joka
on hyvin avartanut meille Tampereen historiaa –
kaupunkiosana luultavasti Nekala – Viinikka-alue.

Nimestään huolimatta, kerhomme kulttuuriharrastus on monipuolista. Joukostamme löytyy esimerkiksi useita kuvataiteilijoita, joista osa pääsi esittämään tuotantoaan Työväenmuseo Werstaan Komuutissa. Näyttely oli avoinna koko lokakuun ja
juhlammekin aloitimme tutustumalla näihin teoksiin. Mielenkiintoisia tarinoita saimmekin kuulla
teosten syntyvaiheista mm. Juhani ”Jussi” Kestilältä, Juhani ”Jussi” Hildéniltä sekä Jarmo ”Jammu”
Janssonilta. Poikia sai ihan toppuutella luennoissaan, jotta pääsimme nauttimaan hyvästä ruuasta ja
mukavasta tunnelmasta.

Juhla meni hienosti, sillä se tuntui olevan yhtä
suunsoittoa. Tarkoitan, että juttu kulki asiasta toiseen ja puntaroimme jokaista keskustelua kimmoittanutta asiaa monelta kantilta, kunnes pääsimme
jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Tämä oli hyvin valaisevaa mielenliikehdintää. Tähän kun vielä
saimme kuulla hyviä työväenlauluja ja vähän viihteellisempääkin tuotantoa, päätöksemme jatkaa
kohti viisikymppisiä vahvistui entisestään. Toivottavasti vaan ajat muuttuvat ja väkeä saadaan lisää
toimintaan. Sillä kulttuuri auttaa jaksamaan tässä
kiireisessä ja epävakaassa maailmassa.

Illan yksi vieraista Team-liittomme lehden, Intiimin, päätoimittaja Tuomo Lilja kehui hyvin valittua juhlapaikkaa (Finlayson), jossa entisaikain työläisten joukosta nousi useitakin kuuluisuuksia, ku-

pj. Jaana Kivimäki
Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen
Kirjallisuuskerho
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Metallimies kehässä

On elokuinen perjantai, kello lähestyy iltapäivä kolmea ja viikonloppu alkamassa.
Työkaverit suunnittelevat terassikierrosta, kuulostaa houkuttelevalta. Itselläni on kuitenkin
toisenlaiset suunnitelmat, suuntana on Joensuu ja koiranäyttelyt.
Olemme käyneet näyttelyissä
koiriemme kanssa noin kuuden
vuoden ajan ja minun osani on ollut lähinnä toimia kuljettajana,
kantajana, avustajana, sponsorina… lista on päättymätön. Koiraharrastajien ” kielellä” olen ollut
KEPO (kennel-poika).
Nyt edessäni on askel seuraavalle tasolle; KNAM (koiranäyttely-aviomies).
Pääsen ensimmäistä kertaa kehään esittämään yhden koiristamme alusta loppuun . Olemme harjoitelleet Pepitan kanssa joka ilta
noin kuukauden ajan. Ette usko
kuinka vaikeaa on saada 100-kiloinen mies sipsuttamaan 5-kiloisen koiran kanssa sulokkaasti, jä-
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mäkästi ja oikealla rytmillä ympäri kehää!
Lauantaiaamu koittaa aurinkoisena ja kiireisenä. On tehtävä
aamutoimet rivakasti ja kiiruhdettava näyttelypaikalle jotta
saamme teltan hyvälle paikalle
kehän lähettyville.
Kaikki alkaa olla valmiina ja
ensimmäiset koirat ovat jo käyneet kehässä, pienoinen jännitys
alkaa hiipiä meikäläisen mieleen.
Sitten tulee vuoroni, arvosteluvuoroon tulevat Pienet, sileäkarvaiset Portugalinpodengot . Narttu jonka kanssa menen kehään
kilpailee valioluokassa. Perus kehätoiminnot ovat kyllä selkärangassani, mutta jokaisella tuomarilla on omia erikoisuuksiaan.
Kierrämme kehässä ja kuljemme
edestakaisin lopuksi otamme
seisonta-asennon tuomarin eteen
ja hän sanelee kehäsihteerille arvioinnin koirasta. Onnistumme
Pepitan kanssa loistavasti ja pääsemme kilpailemaan paras narttu

-tittelistä. Kuin hurmoksessa kuljemme kehää ympäri ja voitamme
narttukilpailun. Nyt on edessä
varsinainen finaali, paras uros ja
paras narttu kilpailevat
ROP
(rotunsa paras) -tittelistä. Taas
kierrämme kehää, kehän laidalla
olevat katsojat taputtavat käsiään
ja sitten tuomari näyttää että koirani Pepita voittaa ROP-tittelin.
Kylmät väreet kulkevat selkää
pitkin ja suunnaton hyvänolon
tunne valtaa mielen. Sitten valokuvaus koirista tuomarin kera,
palkintojen haku ja kuppi kahvia. Entiselle kilpaurheilijalle
tämä on todella koukuttava harrastus .
Näin kului Metallimiehen vapaapäivä, raittiissa ilmassa, hyvässä seurassa ja taatusti työasiat
unohtaneena.

Kirjoittaja on Kai Kaarlampi,
metallimies ja paikallisjärjestömme aktiivinen toimija

