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PAIKALLISJÄRJESTÖ 100 VUOTTA
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry 100 vuotta juhlavuoden päätteeksi pidetään yhteistyökumppaneiden kanssa 30.10. klo 18.30 tilaisuus heti Edustajiston syyskokouksen jälkeen.
Ohjelmaosuudesta vastaa juhlapuheen pitäjänä Palvelualojen ammattiliiton
puheenjohtaja Ann Selin, jonka jälkeen yhdessäoloa ja tarjoilua.

SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS
Aika
Maanantaina 30.10. 2006 klo 17.30. Sisäänpääsy klo 17.15
Paikka Tampereen seudun Osuuspankin tilat, käynti
Pellavatehtaankadun puolelta, 5. kerros
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Jäsenyhdistyksen kokoukselle tarkoittamat esitykset tulee lähettää 16.10. mennessä järjestön hallitukselle osoitteella
tapj@pp.sak.fi tai Vuolteenkatu 11, 33100 Tampere.
Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajistoon edustajia sääntöjen
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Tampereella 27.5. 2006
Jouko Toivonen
puheenjohtaja
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Erkki Helenius
sihteeri

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
Painopisteet 2007-08
Paikallisjärjestön strategia 2008-2010
Yhteiskunta

SAK 100 vuonna 2007

Edustuksellinen vaikuttaminen
Eduskuntavaalit
Kunnallisvaalit

Seminaariristeily 27.-28.1.
100 vuotta juhla 8.3.
Juhlaviikonloppu 13.-15.4.
Vappujuhla 1.5.
Nuorisojuhla 8.-10.6. Lahdessa
Aluejuhla 22.-23.9. Vaasassa

Työelämäosaaminen
Teemaryhmät ja Studia generalia
Teemaviikko ja -seminaarit
ICCEF -konferenssi
Työelämähankkeet

Verkostoyhteistyö
Työmarkkinatoimijat

Työllisyyden hoito
Kaupunkiseudun työpolitiikka
Työllisyysfoorumit
Työllistämishankkeet

Jäsenosastot ja toimialat
Edustajiston kokoukset
Palkansaajayhteisöt
Paikalliset palkansaajakeskusjärjestöt
Elinkeinoelämä

Yhteiskuntatakuu pitkäaikaistyöttömille
ja nuorille

Julkiset toimijat

Työpajatoiminta
Talvi- ja kesätapahtumat
Hyvinvointihankkeet

Kunnalliset työllistämisyksiköt
Julkinen työvoimahallinto
Valtion piirihallinto

Kulttuurinuoret CULT

Koulutusalan toimijat

Nuoret taitelijat -näyttely
Bandage -klubit
Nimirunoilija-illat
Shout Against Racism

Tao, Amk:t ja Takk

Viestintä
Kenttäväkilehti
SAK Pirkanmaa lehti
Verkkosivut ja -julkaisut

Hyvinvointi-, liikunta- ja
sosiaalialan toimijat
Tampereen Työllistämisyhdistys ry
Tul:n Tampereen piiri ry

Kansalaisjärjestötoimijat
Rasismin vastainen työn tuki ry
Eurooppalainen Tampere ry
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Pääkirjoitus

Työelämäosaamisen edistäminen
Tämän lehden teemana on työelämäosaamisen edistäminen,
joka on yksi paikallisjärjestön
strategisista painopistealueista.
Pirkanmaalla toimii poikkitieteinen ja monimuotoinen
verkosto-organisaatio, joka
keskittyy työelämäosaamisen
ennakoivaan parantamiseen
työorganisaatioissa. Toiminta
perustuu kaksi vuotta kestäneelle kartoitus- ja kokoamistyölle.
Verkosto-organisaatio jakaantuu Oppimisverkostoon ja Yritysverkostoon. Verkostot yhdistävät uudella tavalla (”nelilehtiapila”)
työelämäosaamista
edustavat eri tahot.
Työelämäosaamisen vahvistaminen ja parantaminen profiloi Pirkanmaan ”työelämäosaamisen maakunnaksi” lisäten samalla maakunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Verkosto-organisaatio kokoaa, siirtää
ja edelleen jalostaa jo olemassa
olevaa ja jatkossa syntyvää yhteisöllistä asiantuntemusta, tietoa ja koulutusta, joka edistää
työelämää, työorganisaatioita ja
työntekoa. Huomioon otetaan
työelämän laadulliset ja rakenteelliset uudistumistarpeet lähitulevaisuudessa.

Paikallisjärjestö 100
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön 100 vuotta teemavuotta
on juhlistettu monin eri tavoin.

No: 3/2006 7.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere
tapj@pp.sak.fi

Jouko Toivonen
puheenjohtaja

Vuosi alkoi työllisyys- ja työvoimafoorumilla risteilyseminaarin muodossa. Teemavuosi
päätetään 30.10. järjestettävään
juhlaan, jossa juhlapuheen
käyttää liittopuheenjohtaja Ann
Selin.

SAK 100
Huhtikuun 15. päivä 2007 tulee
kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun
joukko ammattiyhdistysaktiiveja kokoontui Tampereelle perustamaan maamme ensimmäistä palkansaajakeskusjärjestöä.

Julkaisija:
SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry
Päätoimittaja:
Jouko Toivonen,
0400 512 907

Ay-aktiivisuus oli virinnyt vuosisadan taitteessa siten, että joitakin paikallisjärjestöjä sekä
useita ammattiosastoja ja -liittoja oli perustettu aikaisemmin ja
keväällä 1907 aika oli kypsä
kattojärjestön perustavalle kokoukselle.
SAK järjestää vuonna 2007
useita tapahtumia 100-vuotistaipaleensa kunniaksi. Juhlavuosi on SAK:n ja ammattiliittojen yhteinen hanke, jonka sisällölliset teemat tulevat SAK:n
17. edustajakokouksen linjauksista. Tarkoitus on muistaa ja
kunnioittaa mennyttä, mutta
suunnata katse vahvasti tulevaisuuteen.
Juhlavuoden yksi keskeisimmistä tavoitteista on se, että
mahdollisimman moni pääsisi
osalliseksi juhlasta. Vuonna
2007 järjestetään mm. työpaikkojen aktiiveille suunnattu seminaari ja risteily sekä syksylle
ajoittuvat viisi alueellista juhlaa.
SAK:n hallitus päätti kannustaa ammattiosastoja järjestämään kahvitarjoiluja työpaikoilla perjantaina 13.4.2007.
Näin syntymäpäivätunnelma
saadaan ulotettua sinne, missä
SAK:laisen liikkeen perusväki
on, ja maamme suurimman palkansaajaliikkeen juhla näkyy
kymmenillä paikkakunnilla samanaikaisesti.

Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2006
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Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla
Pirkanmaalla toimii poikkitieteinen ja monimuotoinen verkosto-organisaatio, joka keskittyy työelämäosaamisen ennakoivaan parantamiseen työorganisaatioissa. Toiminta perustuu kaksi vuotta
kestäneelle kartoitus- ja kokoamistyölle. Verkostoorganisaatio jakaantuu Oppimisverkostoon ja Yritysverkostoon. Verkostot yhdistävät uudella tavalla (”nelilehtiapila”) työelämäosaamista edustavat
eri tahot.
Verkosto-organisaation yhteistyön tuloksena
muotoutuu pysyvä koordinointiorganisaatio, joka
on verkottunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Verkosto ohjelmoi yritys- ja työelämälähtöistä toimintaa, kehittää uusia, innovatiivisia koulutuksellisia tuotteita ja toimintatapoja sekä käynnistää ajankohtaisia kehittämishankkeita.
Verkosto-organisaation Imago on Työelämäosaamisen edistämisen kumppani.

Keskeiset tavoitteet
Verkoston yleisenä tavoitteena on etsiä ja testata
kehittämismalleja,
– joissa työyhteisöjen ja työorganisaatioiden
toimivuus liittyy kiinteästi itse työn
kehittämiseen
– jossa henkilöstö on aloitteellinen ja ottaa
vastuuta kehittämisestä
– joka mahdollistaa organisaation oppimisen ja
uuden, myönteisen, kannustavan ja luottamuksellisen työkulttuurin syntymisen työorganisaatioissa.
Työorganisaatioiden kehittämisestä halutaan näin
luoda itse työstä, työn organisoinnista, työelämän
laadusta ja työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta muodostuva kokonaisuus, johon liitetään
kiinteästi organisaatioiden toiminnallisen ja liiketaloudellisen osaamistarpeen ennakointi ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

köjen keskinäistä yhteistyötä, tyydyttää osaamistarpeita ja levittää hyviä tietoja ja käytäntöjä. Siten
verkosto-organisaatio lisää tasa-arvoa, ammattitaitoisen työvoiman saantia, työllistymismahdollisuuksia, hyvinvointia, yritystoimintaa ja sen kannattavuutta eri alueilla.
Vastavuoroisesti verkosto-organisaation toiminta aikaan saa tarpeen ylläpitää korkeaa työelämävastaavuutta oppilaitosten toiminnassa ja opetuksessa sekä huolehtia opettajiensa työelämäosaamista. Verkostojen toiminnan myötä valmistuvat lisensiaatin työt ja väitöskirjat lisäävät osaltaan dialogia työelämän ja oppilaitosten välillä.

Verkosto-organisaation näkymä vuoden 2007
lopussa
1. Kansallisesti että kansainvälisesti verkottunut
koordinointiorganisaatio (leimallista proaktiivisuus, yhteinen hyöty ja yhteisöllisyys),
2. Verkosto - organisaation neuvottelukunnasta
asiantuntijaelin ja lausunnonantaja,
3. Reaktiivinen ja monitaitoinen työelämäosaajien joukko (leimallista työelämälähtöisyys ja
strateginen kumppanuus),
4. Suomenkielinen ja helppokäyttöinen työelämäosaamisen tiedon tuottamisen portaali (tietopankista saatavilla päivitetyt sekä hyvät tiedot
että hyvät käytännöt),
5. Uudet käytännönläheiset toimintamallit ja
koulutustuotteet (toimiva dialogi),
6. Yhteistyöorganisaatiot tavoitteellisesti parantavat työelämäosaamistaan ja tulevat sisäiseltä
toimivuudeltaan sujuviksi ja tuloksekkaiksi,
7. Työelämäosaaminen sisäistetään opettajakoulutuksessa, opinto-ohjelmissa, oppilaitosten
toiminnoissa (korkea työelämävastaavuus) ja
henkilöiden työurassa.

Osallistujat

Pirkanmaasta työelämäosaamisen maakunta
Työelämäosaamisen vahvistaminen ja parantaminen profiloi Pirkanmaan ”työelämäosaamisen maakunnaksi” lisäten samalla maakunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Verkosto-organisaatio kokoaa, siirtää ja edelleen jalostaa jo olemassa olevaa
ja jatkossa syntyvää yhteisöllistä asiantuntemusta,
tietoa ja koulutusta, joka edistää työelämää, työorganisaatioita ja työntekoa. Huomioon otetaan työelämän laadulliset ja rakenteelliset uudistumistarpeet lähitulevaisuudessa.
Verkosto-organisaatio edistää kansainvälistä
toimintaa sekä alueen koulutus- ja tutkimusyksik-
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Verkosto-organisaation toimintaan ovat sitoutuneet keskeisimmät pirkanmaalaiset oppilaitokset,
opistot ja useat tutkimus- ja koulutusyksiköt, viranomaiset, paikallisjärjestöt, kansainvälisiä yhteistyölaitoksia sekä kymmeniä oman toimintansa
ja henkilöstönsä kehittämisestä kiinnostunutta ja
vastuuta kantavaa yksityistä yritystä ja julkista työorganisaatioita. Lundin Työelämäkorkeakoulu ja
Narvan ammatillinen koulutuskeskus mukaan lukien verkosto-organisaation yhteistyötahojen kokonaismäärä on tällä hetkellä yhteensä 66.
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Tutkimus- ja
koulutusinstituutit

Järjestöt

2007

Koordinointi
Viranomaiset
KANSALLINEN TASO
EU-TASO
KANSAINVÄLINEN TASO
Teemaryhmät

YDINVERKKO
Toiminnan testaus
Mallintaminen

2006

IV
II

YTY-HANKE
Mallintaminen

I
III

2005

Tietoaineiston
tuotanto
Työhyvinvointi

OPPIMISVERKOSTO työorganisaation
YRITYSVERKOSTO työvälineenä

Jatkoselvitys
Kokoaminen
TYKES
6 kk

TYÖELÄMÄOSAAMISEN
TIEDON TUOTTAMINEN

PORTAALI

Opettajien
työelämäosaaminen

TYKES
Turvallisuusjohtamisen opetuspaketti

2004

Perusanalyysit

Alustava selvitystyö
Pirkanmaalla

2003

© Olavi Manninen 2004 (S.S. & O.M./2)
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Tule meille. Pääset kotiin.
On monia syitä olla OP-ryhmän asiakas. Yksi syy voi olla se, että
me olemme kiinnostuneita asiakkaidemme taloudellisesta menestyksestä. Niin kiinnostuneita, että olemme luoneet koko joukon
tuotteita, jotka tekevät raha-asioiden hallinnan eri elämäntilanteissa
entistä helpommaksi. Tule juttelemaan Osuuspankkiin. Soita ja varaa
rauhallinen neuvotteluaika numerosta 010 254 6011. Kun sinä
pärjäät, myös me pärjäämme.

op.fi OP 0100 0500
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Kulttuurinuoret innolla syksyyn!
Vaikka kuuma kesä on ohi, Sak:n Kulttuurinuoret ei
jää laakereilleen lepäämään. Mietintöjen jälkeen
olemme päätyneet laajentamaan tapahtumiamme
musiikista laajemmin muihin taiteiden lajeihin.

Puistoelokuvateatteri
Cult järjestää jotain mitä ei ole ennen Tampereella
nähty. Perjantaina 1.9. Vanha kirjastotalon puisto
täyttyy elokuvien ystävistä. Paikalle hinataan videotykki ja jättiscreeni, missä yhteistyössä Pirkanmaan
Elokuvakeskuksen ja videotykki Oy:n kanssa
näytämme leffoja koko illan. Alkuilta on varattu
koko perheen viihdykkeille ja yöhön mennessä
kankaalle eksyy myös rankempaa tavaraa.
Ota siis paras kaverisi sohvalta mukaasi ja viettäkäämme huippu ilta yhdessä Vanhan kirjastotalon
puistossa elokuvaelämysten parissa.

ki vain on hieman erilainen. Tamperelaiset vaikuttajat ja runoilijat sekä rap-artistit esittävät lavalla
omia ja muiden runoja ja taideteoksia. Tullaanpa illan aikana näkemään jokunen performanssikin. Sinäkin, runosielu, voit tulla mestoille purkamaan
oman sisäisen salaisen arkkusi runojen muodossa.
Runosuoni paras suoni. Tabermann ei valitettavasti
pääse paikalle, mutta ei me ulkopaikkakuntalaisia
tarvitakaan.

Bandage-klubit
Bandage-klubit jatkavat musiikillista tarjontaansa koko
pitkän syksyn ajan. Tarkempaa tietoa bändeistä ja meiningeistä saat osoitteesta www.bandageklubi.net. Jos itse
malta ikärajattomaan klubailuun tulla mukaan, tuo
tai vie edes lapsesi. Näissä illoissa on kaikilla kivaa
ja ketään ei kiusata! Lisätietoja saa myös allekirjoittaneelta. Ota kädestä tai vedä hihasta.

Runoyö

Virikkeellistä syksyä kaikille!

Heti seuraavana viikonloppuna, lauantaina 9.9.
sama puisto jatkuu kokoontumispaikkana. Meinin-

Joonas Lepistö

Hyvät yhteistyökumppanit!
Professori Katrin Hansen Gelsenkirchenin korkeakoulusta Saksan Liittotasavallasta luennoi aiheesta Erilaisuuden johtaminen (Managing Diversity). Aihe on
erittäin ajankohtainen ja merkittävä sekä henkilöstön työhön liittyvien voimavarojen
ylläpitämisen, osaamisen edistämisen että työorganisaatioiden tuloksellisen toiminnan
parantamisen kannalta.
Luentotilaisuus pidetään torstaina 7.9.2006 kello 13.00 Tampereen ammattikorkeakoululla (auditorio D2, Teiskontie 33, Tampere). Luento kuuluu Studia Generalia - luentosarjaan, jonka laaja Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla verkosto-organisaatio yhteistyökumppaneineen järjestää.
Tervetuloa!
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