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Joulu on joka vuosi,
Mutta V
APPU vain kerran vuodessa!
VAPPU

Nyt olisi kyllä “kaulimella” töitä!
– Toteaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin hakeva Jaana Kivimäki
Kuka oikein olen

Täytyy sanoa suoraan, että alkaa todellakin kypsyttää tämä joka asian ulkoistaminen ja kilpailuttaminen. Puhun tietysti lähinnä Tampereen kunnastamme, mutta uutisia katsoessa tuntuu, että kohta koko
Suomi, jopa Suomi-kuva on ulkoistettu… Ja toinen
suuri potutuksen aihe tätä nykyä on “tulosta, tulosta on pakko tahkota”. – Jaahas, että lasten syömisestäkin tai vanhusten vaipanvaihdosta pitää tehdä
tulosta - eli niitä vitsin euroja on tuijoteltava. Kyllä
kääntyilevät mummut ja vaarit kuulkaa haudoissaan; he, jotka ovat tämän itsenäisen kotimaamme
ja tämänkin pienen (! – ei suur-) Tampereen saaneet
työllään ja veromarkoillaan näinkin hyvinvoivaksi, kun se vielä tällä hetkellä edes jossakin määrin
on.
Jaa-a, taitaapa tätä pientä kaupunkilaistunutta
maalaistyttöä hieman sapettaa tämän päivän kunnanisien - ja äireen kans – touhuilut. Siksipä hyppään taas kelkkaan ja koetan saada kannatusta ja
ääniä, jotta pääsisin itse vaikuttamaan asioihin.
Olen siis ehdolla Vasemmistoliiton ehdokkuuteen
syksyn 2012 kuntavaaleissa Tampereella, päätös
mahdollisesta ehdokkuudesta julkaistaan toukokuussa
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Olen syntynyt Hämeenkyrössä vuonna 1963, muutin Tampereelle 1984 ja sain aikaan kolme ihanaa
tytärtä; vuonna 1986 syntynyt on nyt äitiyslomalla, 1988 syntynyt opiskelee lähihoitajaksi ja 1991
syntynyt on töissä myyjänä; siis aikuisia ja veroja
maksavia naisia jo kaikki. Rakastin aikaa kotiäitinä, mutta teinpä siinä välissä joitakin puolen vuoden työllistämistukitöitäkin, mm. Tampereen kaupungin museoiden kuva-arkistossa tallentajana.
Sitten pääsin toteuttamaan unelmaa silloisen Hämeen työvoimapiirin ja Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen järjestämässä puolen
vuoden pilotissa “Ajatuksesta esitykseksi”. Tuossa
projektissa kävimme läpi koko teatterinäytelmän
synnyn alusta esitykseen asti. Tämä esitys oli Maria
Jotunin vanha komedia Tohvelisankarin rouva, jossa itse olin päähenkilön veljen vaimo. Pääsimme
silloin vuonna 1997 esittämään tämän näytelmän
Eino Salmelaisen näyttämöllä vanhassa Tampereen
Työväen Teatterissa, ja yleisöäkin oli. Aah, sitä aikaa…
Tykkään siis esiintymisestä, saatan jopa nauttia
siitä. Olen esittänyt julkisesti myös vatsatanssia,
jota harrastin 90-luvulla ja laulamaankin olen päässyt ammattiliittoni 100-vuotisjuhlissa tuhatpäiselle laivayleisölle. Liitto oli silloin Suomen kirjatyöntekijäin liitto, sittemmin Viestintäliitto, nykyisin TEAM. Kirjatyöntekijänä liityin liittoon vuonna 1985, jolloin olin ilmaisjakelulehti Kangasalalehdessä sivu- ja tekstiasemoijana. Lehti meni kuitenkin konkurssiin ja kun ei ollut koulutusta, jäivät
mahdollisuudet jatkaa alan hommia siihen.
Alkoi myös erittäin raju ja nopea tekninen kehitys kirjapainoalalla ja ylipäätään viestinnässä kuten monella muullakin toimialalla. Jäinpäs kuitenkin koukkuun Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistykseen, jossa olin varmaan kymmenen vuotta hallituksessakin. Vaan ehkä rakkaampi kuitenkin on
tämä jäsenistönsä monialaista kulttuuria ja kädentaitojakin esille tuova ja kannustava TKY:n Kirjallisuuskerho, jota olen saanut luotsata nyt 16 vuotta
– ja jatkamme edelleen, aktiivinen kerho täytti viime vuonna ansiokkaasti 45 vuotta ja haluan olla
jatkamassa perinteitä.

Vaikutteita ja vaikutusvaltaa
Tulipa tuossa 90-luvun lopulla palattua takaisin
Hämeenkyröön, kun sieltä sai omakotitalon halvemmalla, ja vielä piti tehdä yksi lapsukainenkin.
Saivat tyttäreni toisesta liitostani veljen, nyt 12-

vuotiaan pojan, joka jäi omasta tahdostaan isälleen
sinne maalle, yhteytemme ovat kuitenkin tiiviit.
Vaan minä tyttö halusin takaisin Tampereelle, sydämeni kaupunkiin. Ja heti pääsin täällä vaikuttamaankin. Totta kai kunnallisvaalit piti kokeilla
myös kaupungissa neljä vuotta sitten ja vaikka ei
vielä ääniä paljon tippunut, sain kunnon luottamuspaikan eli Tampereen Tilakeskuksen johtokunnan
varajäsenen pestin, ja olen päässyt käymään melkein joka toisessa kokouksessa. Jatkossa pääsen jokaiseen, kun varsinaisena ollut Mika Kivioja muutti toisaalle ja perin hänen luottamustehtävänsä.
Eikä tässä vielä kaikki, hupsista vaan, pompsahdin
yllättäen Pirkanmaan Osuuskaupan edustajistovaaleissa ensimmäiseksi varaksi, siksi aikaa, kun Sirkkaliisa Virtasen isännöi POK:n hallintoneuvostossa. Eikä sovi tietenkään unohtaa SAK:n aluetoimikuntaa saati SAK:n Tampereen Paikallisjärjestöä,
joissa olen saanut olla mukana, jälkimmäisessä
myös nauttimassa yhdessä tekemisestä YKV -työryhmän (yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä)
kanssa mm. viime vuonna eduskuntavaaliehdokkaille järjestetyissä tapahtumissa.

Pätkätyöt nurkkaan, haaveet todeksi
Työrintamalla olen kokeillut useaa työvoimatoimiston järjestämää apua ja tukea, kuntoutuksesta
alkaen (käytin tätä konstia eron jälkeiseen masennukseen) eli varsinainen palapeli- eli pätkätyöläinen olen ollut ja olen edelleen. Olen nyt puolentoista vuoden ajan keikkaillut henkilöstövuokrausfirma Opteamin leivissä milloin missäkin päin kaupunkia päiväkodeissa ja kouluissa tai Amica-ravintoloissa ja jopa Ylisen kehitysvammakuntoutuskeskuksessa - no en toki hoidossa, mutta keittiöpes-

tissä. Teen siis tällä hetkellä fyysisestikin vaativaa
mm. keittiöapulaisen, tiskarin ja siivoojan hommia
päivän pari tai viikon pari kerrallaan vuokratyöntekijänä. Aikaa jää näin myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, johon nyt tunnen olevani tarpeeksi
kypsä, sanan kummassakin tarkoituksessa.
Nyt aikuisempana muutenkin alan löytää paikkaani tässä tekemisen ja olemisen viidakossa. Pääsin ylioppilaaksi 2008 Tampereen aikuislukion etälukiosta ja kyllä sieltä jäi innostus opiskeluun voimaan. Töitä ei tahdo saada, ellei ole koulutusta ja
opiskelemaan ei ehdi, kun on töissä. Mikä yhtälö!
Sitä on vaan kuitenkin itse tehtävä ratkaisunsa ja
repäistävä itsensä rohkeasti irti tästä keikkuvasta
oravanpyörästä ja suunnattava tekeminen ja ilo
kohti unelmaa, kuuntelematta muiden neuvoja.
Vielä ei siis tiedä mikä minusta tulee isonaJ
Onpa mukavaa kertoilla itsestään, vaan vielä
hienompaa on päästä asioiden ytimeen eli vaikuttamaan. Sanoisinpa sanasen tuosta rantaväylän tunnelistakin, joka on täysin hyödytön (faktat esiin) ja
liian kallis rakentaa eliitille (Ranta-Tampella) kuntalaiset unohtaen (Näsijärvinäkymät). Täältä kyllä
löytyy kunnon vastarannankiiski, kun tarve vaatii
ja sen kaulimenkin voin ottaa esiin – leipomistakin
varten J. Kädentaidot ovat myös tällä hetkellä henkireikäni, luen ruuanlaiton ja leipomisen niihin
myös sekä puutarhahoidon, mutta löysin pitkän
tauon jälkeen kudontapuikot ja virkkuukoukun
käteeni ja ompelukoneen nokkani eteen. Aina kun
ehdin, väsäilen jotain erikoista mm. vanhoista vaatteistani – tuunausta siis parhaimmillaan – ja pahimmillaan. Antoisaa kesää kaikille ja viimeistään vaaliuurnilla tavataan!
Jaana Kivimäki

Olemme nyt myös Facebookissa! Tykkää ja avaa keskustelua
www.facebook.com / SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö
Uudet nettisivumme löydät osoitteesta http://tapj.yhdistysavain.fi/
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Pääkirjoitus

Päätoimittajan mietteitä
Kuuntelin tässä taannoin erään kirvesmiehen tilitystä siitä kuinka töissä sujuu: “On ne (mestarit)
kyllä aina ihan onnellisia siitä kun sinne menee”.
– tuohon tilaan kun pääsee, voi olla syystäkin tyytyväinen. Kun työnsä on tehnyt hyvin ja porukassa
ollaan hyvässä hengessä, pääse näin veistelemään.
Paikallisjärjestömme hallitus on kevään mittaan
kokoontunut monenlaisten aiheiden merkeissä.
Toimialojen ajankohtaisten asioiden lisäksi on käsitelty kevätkokouksen sisältöjä, valmisteltu Tampereen yhteisiä vappujuhlia ja myös kunnallisvaaleihin valmistautuminen on käynnissä.
Edustajiston kevätkokous pidettiin huhtikuun
lopulla Osuuspankilla ja väkeä oli paikalla runsaasti. Kokouksen katsauksissa kuultiin TSOP:n Mervi
Kallion esitys pankin yhteiskuntavastuusta ja
eduista palkansaajille. Työväenmuseo Werstaalta
olivat paikalla vappuaiheisesti Minna Karhunsaari
ja työväenkirjallisuuden päiville ammattiosastojemme väkeä kutsumassa Anna Isoaro. Suuren suosion saanut tapahtuma järjestetään jälleen Työväenmuseo Werstaan tiloissa ja Väinö Linnan aukiolla lauantaina 1.9.2012.
Yhdessä Tampereen Sosialidemokraattisen kunnallisjärejstön ja Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestön kanssa järjestetyt vappujuhlat kokosivat runsain mitoin väkeä aurinkoiseen, mutta viileään säähän. Marssirivistöt täyttivät Sorin aukion
ja juhlaväki Keskustorin Jugend-torilla sai kuulla
kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen
sekä PAMin puheenjohtaja Ann Selinin juhlapuheet. Avaussanoista vastasi kansanedustaja Ilkka
Kantola ja edellisvuosiin verrattuna hieman
rockimmasta musiikista Seismographics. Paikallisjärjestömme talkooporukka ja yhteistyökumppanit
saivat jälleen juhlan sujumaan letkeästi, Jaana Kivimäen juontamana. Väkeä oli koolla arviolta nelisentuhatta. Kiitokset tässä yhteisesti kaikille mukana olleille!
Tämän lehden täyttävät ilahduttavasti kunnallisvaalihenkiset kirjoitukset, jotka kaikki ovat paikal-
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Päivi Arhenius
lisjärjestömme osastojen jäseniltä. Ja lisää on luvassa syksyn Kenttäväessä. Vaaleihin valmistautuu tiiviisti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen,
eli YKV-ryhmämme, jossa suunnittellaan ainakin
toritapahtumia vaalien äänestysajan lähestyessä lokakuussa.
Vilkaisepa lehden takakanteen ja lähde mukaan
Valkeakoskelle Työväen musiikkitapahtumaan!
TaPJ järjestää kuljetuksen. Mukaan mahtuu kaksi
bussilastillista väkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hyvää kesää!
-PäiviUudet nettisivumme löydät osoitteesta
http://tapj.yhdistysavain.fi/
ja nyt myös Facebookissa saa tykätä ja avata keskustelua
www.facebook.com /
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö

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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Ulkokultainen Tampere

Jälleen kerran Tampere on valittu vetovoimaisimmaksi Suomen kaupungeista. Se on
tottakai hyvä asia, että maineemme on hyvä,
ja että tänne halutaan muuttaa.
Tampere on tehnyt vuosia töitä saadakseen ja pitääkseen tämän kunnian.
Tampere on investoinut voimakkaasti saadakseen kuvansa näyttämään hyvältä ja
houkutellakseen korkean teknologian yrityksiä Tampereelle. Lisäksi meillä on valtavat investointisuunnitelmat lähitulevaisuuteen.
Investointeja toki tarvitaan, mutta ne pitää
tehdä rahatilanteen mukaan ja miettiä, olisiko aika myös investoida tamperelaisiin.
Pitäisi tehdä rantaväyläntunnelia, Kunkunparkin tunnelia, parkkitiloja Tammelantorin
alle. Pitäisi tehdä Areenan kantta, pikaraitiotietä, jätevesipuhdistamoa ym. pienempää.
Sitten meillä olisi valtavasti korjaustarpeita
kaupungin eri toiminta-alueilla.
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Tiedossa on päiväkotien ja koulujen
kosteusongelmat ja niiden mahdollisesti
aiheuttavat terveysongelmat. Investoinnit niiden korjaamiseksi on pitänyt venyttää pitkälle eteenpäin.
Rahaa näiden kunnostamiseen nopeasti ei ole. Tiedämme kaikki kuinka teiden ja katujen ja kevyenliikenteenväylien kunto on heikentynyt.
Korjausinvestointeihin ei ole tarpeeksi
rahaa. Talvikunnossapitoa on heikennetty pikkuhiljaa yhä huonommaksi ja huonommaksi. Täytyy säästää, ei ole rahaa.
Tässä muutama esimerkki siitä kuinka
Tampere on muuttumassa ulospäin hyvältä näyttäväksi, mutta sisältä rempallaan olevaksi ulkokultaiseksi kaupungiksi.
Ilpo Sirniö
kaupunginvaltuutettu (sd)
Tampere

Kelle rahasi… eikun äänesi annat?
Tampereella kunnallisvero on 19 %. Se
tarkoittaa, että palkansaaja laittaa yhteiseen pottiin rahojansa vuodessa helpostikin parin kuukausipalkkansa verran. Tätä
rahaa käyttämään pitäisi lokakuussa valita
uudet, viisaat päättäjät, joiden vallassa on
se vietkö lapsesi päiväkotiin kulman taakse vai kilometrien päähän, menevätkö
isommat lapsesi usean sadan oppilaan
mammuttikouluun ja kuinka suuressa ryhmässä ja kuinka loppuun luetuista kirjoista
he yrittävät saada elämäänsä eväitä. Sekään ei ole aina pelkästään oma valinta
onko työpaikalle mentävä omalla autolla
vai pääseekö sinne jollakin julkisella kulkupelillä; ja ehtiikö ajoissa aamuvuoroon
ja pääseekö yövuorosta edes jotenkin kohtuuajassa pois.
Kunta päättää myös siitä saavatko monet
pientä palkkaansa tienaavat hoitajat, keittiöväki ynnä muut tuntea työpaikkansa
turvatuksi vai onko irtisanomiset tai työehtojen heikennykset vaanimassa aina kun
kilpailutettuja sopimuksia uusitaan. Kun
viimein olemme itse kukin raataneet neljäkymmentä vuotta ja vielä vähän ylikin, emmekä enää pysty huolehtimaan itse itsestämme, onko meillä niin paljon säästöjä,
että voimme ostaa varmasti arvokkaan
vanhuuden, vai onko meidän annettava
kunnan päättää kuinka usein ylityöllistetty
hoitajaparka ehtii tai saa vaippamme vaihtaa?

tunnelista, vedenpuhdistuslaitoksesta ja
mistähän vielä…
Ei ole helppoa olla kuntapäättäjä. Silti
valtuustoon meitä tyrkkyjä riittää. Lukekaa siis toverit tarkkaan lehtiä, muitakin
kuin sitä yhtä suurta paikallista. Surffailkaa netissä, käykää vaalimökeillä kahvilla
ja ahdistelemassa ehdokkaita kiperillä kysymyksillä. Tutkikaa ja vertailkaa. Etsikää
ehdokas, joka tietää millaista on duunarin
arki. Ennen kaikkea valitkaa viisaasti ne,
jotka päättävät miten miltei viidennes teidän kovalla työllänne tienatuista roposista
käytetään.

Kaikille olisi kiva antaa kaikkea, mutta
rahaa ei aina ole eikä sitä pysty määrättömästi lisää keräämään. Kevään mittaan on
saanut lukea lehdestä kuinka kunnan talous on painumassa pahasti miinukselle ja
kuinka juustohöylän olisi heiluttava ja
säästökohteita löydyttävä. Toisaalta pitkin
syksyä ja kevättä on valtuustossa keskusteltu uusista uljaista investoinneista: pikaratikasta, hallin kannesta, rantaväylän Ari Jalava
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Vappuhulinaa

Tori valmistautuu. Ensiesittelyssä paikallisjärjeston upouus toriteltta.

Kulkue valmiina lähtöön.

Vappujuhlien järjestäminen ei
ole aina yksinkertaista – oikeastaan, onkohan se koskaan?
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on tässä muutamien vuosien ajan järjestänyt yhteistyössä
Sosialidemokraattisen ja Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestöjen kanssa tätä työväen
vapputapahtumaa. Marssi on sujunut joka kerta mallikkaasti,
vaan ohjelmasta tuntuu saavan
aina vain palautetta.
Tänä vuonnahan ei ollut meidän tapahtumamme jälkeen VappuRockia nuorille, mutta meillä
oli sitten välimusisoijana tamperelainen rock – ja popyhtye SeismoGraphics. Onhan selvää, ettei
rokki miellytä kaikkia, mutta hyvin pojat mielestäni soittivat. Ainakin Kansainvälinen kuulosti
erilaiselta. - Myönnän, että ohjelmaa voisi suunnitella tarkemmin
ja ehkä välisoittoina olisi riittänyt parikin kappaletta, mutta
näin se nyt meni tällä kertaa. Ja
kyllä niitä tykkääjiäkin oli. Lisäksi kaikesta palautteestahan
koetamme ottaa oppia seuraavaan vuoteen.
Juhlapuheiden pitäjät tekivät
myös vaikutuksen yleisöön. Puheissaan molemmat hallituksen
edustajat kansanedustaja Ilkka

Puheita voi lukaista allaolevista linke
järjestäjille ja mukana olleille. Ensiv
kujein ja tarinoin.

http://www.ilkkakantola.net/
uutinen?article_id=7905&category_

http://www.minedu.fi/OPM/Puheet/K
www.minedu.fi/OPM/Puheet/Kulttuu

http://www.pam.fi/fi/uutiset/Sivut/
annselintoimivattyomarkkinatperus
Uljas marssirivistömme Hämeensillalla.
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Jugend-torilla
Kantola sekä urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki nostivat esiin mm. nuorison ja nuorisotyöttömyyden. Tärkeää asiaa
totta kai, tästä tuli kuitenkin jo
ensimmäistä palautetta, jonka
sain henkilökohtaisesti, että eihän vaan unohdeta eläkeläisiä,
joilta joissakin piireissä haluttaisiin pois jopa äänioikeus. Yllä
olevat muistivat puheissaan
myös edustamaansa puoluetta,
kuinkas muuten. Tosin molemmat muistivat kehua yhteistyötä,
ja sitä, mitä nykyisen hallituksen
vasemmistopuolueiden pitää
yrittää tehdä.

Toriyleisöä ja liput.

Palvelualojen ammattiliitto
Pamin puheenjohtaja Ann Selin
toi esiin mm. raamisopimuksen,
työpaikkakiusaamisen ja oikeudenmukaisuuden. Tulevan syksyn kuntavaalit saivat myös huomionsa juhlapuheissa. Äänestämisen tärkeyttä vasemmistopuolueiden kannalta pidettiin ensiarvoisena ja kehuttiinhan sitäkin
kuinka äänestysinto kohosi jo
eduskuntavaaleissa, joten nousu
on vain ylöspäin.

Jaana Kivimäki
SAK TaPJ:n puolesta juontajana
mukana lavalla ollut

Kansanedustaja Ikka Kantola pääsi ensimmäisenä ääneen.

eistä. Ja vielä kerran kiitokset
vuonna varmaankin sitten uusin

_id=122

Kulttuuriministerin_puheethttp://
uriministerin_puheet

stuvatluottamukseen.aspx

PAMin puheenjohtaja Ann Selinillä ja ministeri Paavo Arhinmäellä oli hauskaa.
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Työ ja oikeudenmukaisuus johtotähtenä
myös kunnallisvaaleissa
Taloudellisesti vaikeina aikoina ei ole yhdentekevää, millaisen arvomaailman pohjalta ratkaisuja
tehdään. Työ ja oikeudenmukaisuus ovat kaksi tärkeää periaatetta tässä.
Kun talouspoliittisia sopeuttamisratkaisuja on
jouduttu vaikean tilanteen vuoksi tekemään valtakunnan tasolla, on painotettu, että ne tehdään viisaasti siten, että ratkaisuilla tuetaan työllisyyttä.
Politiikan hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että ihmiset kokevat, että päätökset ovat reiluja.
Kun vaaditaan talkoohenkeä ja uhrautumista, on
myös hyväosaisten uhrauduttava. Niin ei saa olla,
että maksumiehiksi ja -naisiksi joutuvat aina vain
ne pienet ihmiset myös vähän isompien on kannettava kortensa kekoon.
Siksi on tärkeää, että nyt päätettiin mm. rikkaimpien solidaarisuusverosta, miljoonaperintöjen panemisesta lisäverolle ja suurimpien eläkkeiden veronkorotuksista. Samaan aikaan pienituloisimpien
verotusta kevennetään ja poistetaan mm. työmarkkinatuesta puolison tuloihin liittyvä tarveharkinta.
Vaikka valtio säästää pakon edessä monesta, satsataan lisää rahaa mm. nuorisotakuun toteuttamiseen. Nollatoleranssi nuorisotyöttömyydelle on
yksi arvovalinnoista. Myös harmaan talouden torjuntaan panostetaan lisää rahaa ja työllisyyttä tuetaan mm. lisärahoituksella kuntien rakennusten:
koulujen, sairaaloiden ja päiväkotien, korjaamiseen.
Edellä mainitut olivat esimerkkejä valtiontasolla tehdyistä painopistevalinnoista työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.
Suunta muuttui edellisen hallituksen linjaan
nähden, kun viime eduskuntavaaleissa kansa antoi
potkut oikeistohallitukselle.
Nyt edessä ovat kunnallisvaalit. Ja samat haasteet: taloustilanne on vaikea, joten päättäjien on
osattava tehdä oikeita arvovalintoja. Työ ja oikeudenmukaisuus sopivat hyvin johtotähdiksi myös
kunnallisille päätöksille.
Julkiset palvelut ovat yksi tasa-arvoisen yhteiskunnan peruskivistä. Siksi silloinkaan, kun rahaa
on vähän, ei niitä saa ajaa alas. Perusasiat ja ihmisten turvallisuus etusijalle. Esimerkiksi Tampereella
me sosialidemokraatit pidämme tässä tilanteessa
tunnelia tärkeämpänä sitä, että turvaamme riittävän
rahoituksen vanhusten palveluihin.
Kunnissa voidaan tehdä monia valintoja työn ja
oikeudenmukaisuuden puolesta. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä voidaan torjua myös kunnallisin toimin. Kunnan henkilöstön jaksamiseen pitää
panostaa. Ja pitää tukea toimia, joilla uusia työpaikkoja kuntaan voi syntyä.
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Oikeudenmukaisuutta edistetään, kun esimerkiksi torjutaan asuinalueiden eriarvoisuutta ja tuetaan lähiöiden palveluja ja monipuolisuutta. Koulujen eriarvoisuutta on tärkeää torjua niin valtakunnallisesti kuin kunnissakin. Periaatteeksi otettava, että niitä kouluja, joiden haasteet ovat isommat, tuetaan enemmän.
Joku tolkku on myös saatava nykyisin muodissa
olevaan ulkoistamisvimmaan. Tampereella olemme
vastustaneet mm. XL-ryhmittymän toteuttamia tietotekniikan ja Tampereen aterian ulkoistamistoimia.
Viime aikoina on käynyt niin, että kuntien kilpailutuksissa isot kansainväliset terveyspalveluja
tarjoavat pörssifirmat ovat vallanneet markkinoita
ja syöneet mm. kolmannen sektorin toimijoiden ja
pienten yritysten mahdollisuuksia.
Ikävä esimerkki tämän päivän markkinameiningistä paljastui, kun kävi ilmi, että näiden kansainvälisten pääomasijoittajien omistamien terveyspalvelufirmojen voittoja kierrätetään erilaisten järjestelyjen kautta maailmalla niin, ettei käytännössä
veroja voitoista juuri enää kotimaahan maksetakaan. Lopputuloksena veronmaksaja kustantaa
paitsi palvelun, myös yksittäisten firmojen voitot
ulkomaille liki nollaverolla. Näin ei saa olla.
Työ, oikeudenmukaisuus ja kohtuus kunniaan
siis. Kuntien palvelut ovat ihmisten elämän kannalta niitä läheisimpiä: päiväkoti, koulu, terveyskeskus & huolehditaan niistä!
Pia Viitanen
kansanedustaja
SDP:n varapuheenjohtaja

Paula perheiden puolesta
Olen lähdössä syksyn kunnallisvaaleihin sosialidemokraattisenpuolueen jäsenenä Tampereella.
Toimin Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön
toimikunnan jäsenenä. Olen Tampereen Kunnallisväen sosialidemokraattisen yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen johtokunta on tukenani vaalityössä.
Yhdistysaktiiviurani sijoittuu Tampereen hyvinvointipalvelut JHL ry 250:een, jossa olen hoitanut erilaisia toimijan tehtäviä reilut 30 vuotta.
Nykyisin olen Tampereen Yhteisjärjestö JHL
ry:n päivähoidon ja perusopetuksen sekä toisen
asteen koulutuksen tuotantoalueen kokoaikaisena luottamusmiehenä. Suurimman osan työurastani olen tehnyt lastenhoitajan tehtävissä, jossa
perheiden arki on tullut tutuksi.
Paula perheiden puolesta oli vaaliteemani
edellisissä kunnallisvaaleissa ja pysyttelen tässä
teemassa edelleenkin. Perheiden arki toimii julkisten palvelujen turvin, joita tehdään laadukkaasti omana työnä ja sopivasti täydennetään yksityisen hyvinvointipalvelujen turvin.
Palvelujen saatavuus, laatu ja kohtuullinen
hintataso ovat minulle tärkeitä asioita. Uskon,
että kunta työnantajana on turvallinen ja hyvä
työnantaja, jossa motivoituneet työntekijät viihtyvät ja tuottavat hyviä palveluita kuntalaisille
koko ihmisen elinkaaren aikana.

Taloudelliset säästötoimenpiteet eivät saa
kohdistua varhaiskasvatukseen, vaan perheille
tarjotaan vaihtoehtoisia palveluita. Esimerkiksi
avoin kerhotoiminta täydentämään päiväkotihoitoa, jolloin kotona oleva vanhempi voi käydä
ohjatussa kerhossa lapsensa kanssa.

➤

Pienet ryhmäkoot varmistavat varhaiskasvatuksen laadun ja turvallisen
oppimisympäristön niin päiväkodissa kuin koulussakin.

➤

Pienellä koululaisella on turvallinen ja virikkeellinen paikka, minne mennä
koulupäivän jälkeen
Varhaiskasvatuksessa on riittävästi ammattitaitoisia hyvinvoinnintyöntekijöitä
tukemassa vanhempia perheen arjessa.

➤

➤

Lapsuudessa luodaan peruskivijalka, joka kantaa yli nuoruuden karikoiden ja
työikäisten murheiden sekä tuo mukanaan ikäihmisten kunnioituksen.
Paula Virolainen
61-vuotias
lastenhoitaja Yhteisöpedagogi (AMK)
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Mistä saa puhua ja miten ei?
Mitä ihmiselle tapahtuu, kun rupeavat miettimään politiikkaa? keskustelemaan politiikasta tai heille alkaa
puhua politiikasta?
Ei mitään, kai?
Vastauksia kyllä satelee: hei, älä viitsi puhua, en
ole mikään poliittinen henkilö, vihaan politiikkaa,
yök, ei kiinnosta pätkääkään ym. fiksua. Heidän katseensa lasittuu ja he alkavat selaamaan kännykästä
naamakirjaa, mutta yhtä nopeasti selaus lakkaa ja katse nousee kännykästä;
“Taas oli aamulla tarhassa eri täti, siis ihan tuntematon, kun vein Petteriä tarhaan ja eilenkin mun mielestä
poika oli nälkäinen, kun hain hänet tarhasta, on se
kumma juttu, kun tarhan asioita ei saada kuntoon!! Ja
ajattele jouduin sunnuntaiaamuna lähteen puoli seitsemältä Jania kuskaamaan treeneihin, kun harjoitusvuoroja kaupungin salilla, ei ole junnuille kunnolliseen aikaan”
Niin, tämäkö ei ole sitten politiikkaa? Ei, tämä on
vain meidän perheeseen kohdistuvia arkipäivän juttuja.
Näitä asioita päättää/ hoitaa tietysti joku poliitikko, eikä kukaan niihin voi vaikuttaa.
Eräänä aamuna, ryhdyin henkevään keskusteluun,
aamubussissa.
Yleensä pitää nykyään varoa niitä poliittisia keskusteluja, ettei vaan loukkaa toista, tai minulla on jostain tällainen ajatus noussut esiin. No joka tapauksessa, ystävä heitti, hän äänestää aina Presidentin vaaleissa, okei, hyvä juttu, ei siinä mitään. Rohkaistuna tästä
poliittisesta avauksesta, aloitin keskustelun tulevista
muista vaaleista mm. kunnallisvaalit. Hän vastasi, ettei ole koskaan äänestänyt missään muussa vaaleissa,
hän pitää kunnia asiana äänestää vain Presidentin
vaaleissa. Hiljaisuus.. ajattelevatko ihmiset todella
tuolla tavalla?
Tämä on minun kokemus keskusteluista vaaleista
ja kunnan asioista, arjesta saa puhua, politiikasta ei.
Mikä tässä nyt ei täsmää?
Olenko törmännyt vain poikkeus tapauksiin vai
enkö sittenkään? Päätin ryhtyä kunnallisvaaliehdokkaaksi ja tehdä kaikkeni, että tämäkin tapaiset henkilöt äänestäisivät ja vaikuttaisivat.
Mietitään sitten, mistä se kunnantalous muodostuu.
Mikä ihmeen kuntatalous? - hei, “älä nyt taas ala
paasaan siitä politiikasta”
Kunnallisveroa peritään vain tuloista. Ansiotuloja ovat palkkatulot, kokous- ja opetuspalkkiot,
opintotuki, eläkkeet sekä äitiys- ja vanhempainrahat.
Kunnanvaltuusto joutuukin pohtimaan, mikä on
verojen oikea taso ja minkä suuruisia maksuja kerätään palveluista (mm. kunnan veroprosentista päättäminen) ja miten saadut tulot käytetään ja kohden-
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netaan. Meidän palkansaajien tilipussilla käy
ensimmäisenä
kunta.
Suurin meno
meidän veroprosentissa
on siis kunnallisvero,
joten minun
mielestä ei
ole
sama
kuka kunnan
menoista
päättää. Itse
haluaisin,
että arki näkyisi päätöksissä. Jokainen päivä pitää
sisällään yllättävän paljon jotain kunnallista päätöksen kädenjälkeä sekä nimenomaan se asiantuntijoiden/valtuutettujen näkemykset kunnallistaloudesta, esimerkkejä löytyy aivan tavallisesta arjesta. Meistä kuuluu pitää huolta vauvasta vaariin ja
kehdosta hautaan. Olen kohdannut itse, myös hyviä
päätöksiä, mistä olen vieläkin tyytyväinen ja muistelen ilolla asiaa. Olisi oikein laittaa hyvä kiertämään.
Olin yksinhuoltaja ja poikani oli juuri aloittanut koulun käynnin. Minä sain viedä pojan tarhaan aamulla,
sieltä hänet hoidettiin kouluun ja otettiin koulun jälkeen vastaan ja hain pojan työpäivän jälkeen kotiin
tarhasta. Muistan, kuinka läksyt oli tehty ja iltaa oli
vielä jäljellä leikkiä kavereiden kanssa. Tämä tapahtui joskus vuonna 94–95. Miten on nyt? En ole kuullut, että tämä olisi mahdollista. Toivon, että olisin tässä asiassa väärässä. Kunta siis vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi
hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa. Haluan uskoa, että me vielä välitämme lapsistamme ja tuollaisetkin asiat saatettaisiin
kuntoon.
Yleensä keskustelussa vielä kunnallisvaaleista,
käydään läpi, ettei äänestämällä voi vaikuttaa, aivan sama kuka siellä on, saisi ainakin puolet pistää
pois. Kysyn, tästä lähtien aina, oletko yrittänyt?
Siis äänestää?
Minua kiinnostaa, millainen valtuusto kuntiin saataisiin aikaiseksi, jos SAK:n ammattialoilla työskentelevät työntekijät joukolla äänestäisivät vaikka saman taustan omaavia ehdokkaita. Löytyisikö tulevista kunnanvaltuuston päätöksistä se arki, välittäminen
ja tunne, että ketään ei jätetä arjen ulkopuolelle.
Kirsi Tuomisto
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Kuntauudistus ?!
Jotain erikoista on tapahtunut puolueiden johdon
ja kentän välillä. Kentällä äänestäjät ja päättäjät
valtuustoissa pääosin vastustaa suurkuntia taloudellisilla perusteilla.
Terveet hyvin hoidetut kunnat ollaan lopettamassa ja yhdistämässä suurkunniksi jo muutenkin
vahvan taloudellisen taustan omaaviin suurkuntiin.
Pienet velkaiset kunnat ollaan yhdistämässä toisiinsa etenkin syrjäseuduilla ja kuvitellaan niiden
sitten pystyvän tarjoamaan kuntalaisille edullisemmin palveluja.
Itse olen asiaa pohdiskellut ja tullut siihen tulokseen, että suurkuntia pyritään perustamaan vain
palvelujen myymiseksi yksityisille tahoille. Kuntien omat palvelut ajettaisiin alas ja ostopalveluna ne
ostettaisiin yksityisiltä palveluntarjoajilta. Suuret
yksiköt, joissa palveluja olisi tarjolla sijaitsisivat
etäällä isosta osasta palvelun käyttäjiä.
Erilaiset palvelusetelit lisääntyisi ja ajan myötä
ne nostaisivat palvelujen hintoja niin kuin nyt jo
jossain on käynyt. Hoiva ja palvelualasta tulisi osa
nykyistä markkinataloutta, jossa maksaja unohtuisi
j vain voitto olisi tavoite, ei palvelun taso tai edullisuus.
Tampereen ympäristökunnissa ihmetellään hallituksen linjaa ja tässä asiassa. Ainakin työväenpuolueet tuntuvat löytäneen yhteisen linjan jolla
hanketta vastustetaan.
Vihreiden ja Kokoomuksen ajama metropolipolitiikka on tyhjentämässä elinvoimaisenkin maaseudun. Ihmisiltä viedään palvelut suuriin asutuskeskuksiin. Pankit lopettelee toimipisteitään syrjäkylillä, pankkiautomaatit siirtyy suuriin keskuksiin ja syrjäseutu autioituu. Vanhusten ja lapsiperheiden on vaikeaa kulkea pitkien matkojen taakse
palvelujen äärelle.
Nyt tarvitaan todella sitä työväenpuolueiden yhteistyötä kuntapalvelujen säilyttämiseksi kuntien

Pauli Schadrin

omana toimintana ja maaseudun pitämisenä elinvoimaisena.
Pauli Schadrin
Metallimies

TaPJ:n historiaa tarjolla ammattiosastoille
Puuttuuko ammattiosastoltanne vielä pala
tamperelaista ammattiyhristysten
historiaa?
Historiankirjamme Hyvät toverit vai.. sekä Työt ja
tekijät ovat yhdessä kattava paketti tamperelaisen
ammatillisesti järjestäytyneen työväenliikkeen historiaan ensimmäisistä järjestäytymisistä alkaen.
Kirjoja voi tiedustella sihteeriltä
Päivi Arhenius
p.arhenius@kolumbus.fi / 0400 762 833
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Auttakaa Päiviä saamaan
autonsa talliin, sillä kirjalaatikot
vievät sieltä suuren tilan!
(Taittajan huomautus.)

Työväen Musiikkitapahtumassa tarjontaa
Köyhälistön rumbasta Michael Monroehin
Valkeakoskella heinäkuun viimeisellä viikolla järjestettävä Työväen Musiikkitapahtuma on julkaissut ennakko-ohjelmansa. Jo 40 vuotta täyttävän
festivaalin ohjelmistoon mahtuu jälleen sekä tähtiartisteja, että mielenkiintoisia uutuuksia, näyttelyitä, lasten- ja nuorten ohjelmaa, yöyhteislauluja, lavatansseja ja työväenmusiikin helmiä. Tapahtumaa
vietetään viimeisen kahden kesän tapaan Myllysaaren museon ja Tervasaaren tehtaan alueella.

Festivaalin lavoille nousee jälleen kerran suuri ja
monipuolinen joukko artisteja
Tapahtuma lämmitetään käyntiin torstaina 26.7.,
kun festivaalin lavoille nousevat illan aikana
Apulanta sekä Arttu Wiskari. Perjantaina 27.7.
tapahtumassa nähdään niin ikään kotimaisia
huippuartisteja, kuten Jukka Poika, Pariisin
Kevät, Erin, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani sekä SF Blues, jonka 10v. juhlakiertueen kokoonpanossa nähdään kivenkova kolmikko Silvennoinen, Lindholm ja Ahlqvist. Perjantain esiintyjiin lukeutuvat myös muun muassa
Pirulainen, Posteljoona & Ystävät, Tundramatiks sekä Yhdysvalloista festivaalille saapuva
The Petrojvic Blasting Company.
Festivaalin värikästä lauantaita 28.7. tähdittävät muun muassa Pertti Kurikan Nimipäivät,
Katri Helena, Afrocola, Jaakko Laitinen &
Väärä Raha, Haloo Helsinki! Tumppi Varonen, sekä Michael Monroe. Festivaalin juhlakonsertissa Köyhälistön Rumba? esiintyy Koiton Laulu yhdessä Los Elementoksen kanssa.
Tapahtuma päättyy sunnuntaina 29.7., jolloin
seikkailupuistossa vietetään koko perheen KumKumMaa-rockseikkailua.
Useat ammattiliitot ovat Työväen Musiikkitapahtumassa näkyvästi esillä ja tukevat myös jäsentensä osallistumista festivaaleille. Tapahtumassa nähdään tuttuun tapaan myös ammattiliit-

tojen omaa ohjelmaa. Puuliitto ja Ammattiliitto
Pro viettävät kesäpäiviään tapahtumassa lauantaina 28.7. Festivaalin pääyhteistyökumppanit
ovat Ammattiliitto Pro, Turva sekä Valkeakosken
kaupunki.

Festivaali soi solidaarisesti, vihreästi sekä monilta
osin ilmaiseksi
Työväen Musiikkitapahtumaa vietetään historiallisessa museo- ja tehdasmiljöössä, mutta katseet on suunnattu vankasti tulevaisuuteen; jäteasioissa on kunnostauduttu ja tapahtumassa virtaa vihreä energia. Keski-ikäiseksi varttunut festivaali tukee kesällä myös näkyvästi kehitysyhteistyötä tarjoamalla asiakkaillensa mahdollisuuden ostaa tapahtuman rannekkeita myös solidaarisena versiona. Kahden euron vapaaehtoiseen lisähintaan ostajat saavat hyvän mielen lisäksi “Hyvä tyyppi” ? rintamerkin tunnukseksi
osallistumisesta kampanjaan. Solidaarisuusrannekkeella kerätään varoja kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuuden toimintaan.
Työväen Musiikkitapahtuma sisältää tänä
vuonna myös erityisen paljon maksutonta ohjelmaa. Ilmaiseksi tulevana kesänä tapahtumassa
pääsee seuraaman muun muassa lukuisia konsertteja, avajaisia, yöyhteislauluja, säestettyä mykkäelokuvaa sekä erilaisia keskustelutilaisuuksia.
Alaikäiset pääsevät festivaalille täysin ilmaiseksi alkuiltaan asti, jonka jälkeen festivaalin maksullinen alue muuttuu sallituksi vain täysi-ikäisille. Maksuttomalla ohjelmalla halutaan tarjota
mahdollisimman monelle tilaisuus osallistua festivaalille.
Tapahtuman ennakko-ohjelma on luettavissa
kokonaisuudessaan
verkkosivustolla
www.valmu.com, myös tapahtuman rannekkeet
ovat tulleet myyntiin. Festivaalin ohjelmistoa
tullaan vielä tarkentamaan kevään ja kesän kuluessa.
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