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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 19.3.2009 klo 17:00
NORDEAn koulutustilat, Kuninkaankatu 26 B 6.krs, Tampere.
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Pääkirjoitus

Hyvät ammattiosastojen edustajat ja yhteistyökumppanimme
Tämä on Kenttäväki-lehtemme kymmenes vuosikerta.
Eräänlainen virstanpylväs
ollaan siis saavuttamassa kuluvan vuoden aikana. Lämmin kiitos teille kaikille niin
tästä koko ajasta oman lehden lukijoina, kuin myös kuluneesta toimintavuodesta
2008. Tämän lehden sivuilta
näette toimintakertomuksen
muodossa pienen läpileikkauksen siitä, mitä kaikkea paikallisjärjestössämme on tapahtunut. Kaikkea sitä ajatustyötä ja yhteisiä pohdintatuokioita ei millään näin pieneen ja viralliseen tilaan saa
mahdutettua, vaikka niistä
juuri parhaat palat saattaisivat löytyä.
Vuotta 2008 värittivät
kuntavaalit, jotka myös meidän jäsenistömme piirissä
näkyivät aktiivisina kampanjoina ja yhteisenä tekemisenä. Lisää valtuutettujen mietteitä on luettavissa myös tässä numerossa.
Toimintasuunnitelma tälle
vuodelle on hyväksytty
Edustajiston syyskokouksessa ja Kevätkokous pidetään
19.3. Nordean tiloissa. Nämä
kun kirjoittaa samaan lauseeseen, huomaa, että vuosi kuluu yllättävän nopeasti. Kun
tekemistä ja omaksumista on
paljon, jotain saattaa jäädä
vähemmällekin huomiolle..
Älä ruoki lamaa – hokemasta on jo saattanut tulla

No: 4/2009 10.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere
tapj@pp.sak.fi

Eteenpäin kaikesta huolimatta ollaan matkalla ja kuten yleensäkin, minulla on
jäsenosastoille jälleen yksi
pyyntö:
Saadaksemme kaikkien
jäsenosastojen tiedot ajan tasalle rekisterissämme ja nettisivuillemme, pyydän jokaisen osaston puheenjohtajaa/
sihteeriä toimittamaan seuraavat ajantasaiset tiedot
osastosta:

Päivi Arhenius
puheenjohtaja

myrkkyä osalle meistä. Miten on mahdollista, että lama
iski kuin ensilumi. Tiedossahan toki on, että ikuista kasvua ei ole keksitty ja ihan
tutkijavoimin on todettu, että
taloudet toimivat aaltoliikkeessä. Vuoroon on nousukausia ja toisinaan taas heikompia aikoja. Kaikesta selittelystä huolimatta meneillään oleva maailmanlaajuiseksi äitynyt, ennätysmäinen
laskukausi yllätti meidät.
Epävarmuus tulevasta tässä
pahinta taitaa olla. Ennekin
on selvitty huonommista
ajoista ja sinnitelty vähemmällä työllä ja tuloilla – ihmisluontoa vain koviten koettelee epätietoisuus ja tässä
ajassa se, kauanko huonompaa aikaa kestää ja miten syvään sukelletaan.
Julkaisija:
SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry
Päätoimittaja:
Päivi Arhenius,
p.arhenius@kolumbus.fi

– osaston koko nimi ja numero, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
– sähköpostiosoite, johon
osastolle voi lähettää postia
ja vielä ihan
– perinteinen postiosoite
Hallituksen voimin olemme keskustelleet tiedottamisen monipuolistamisesta ja
nopeuttamisesta siten, että
saisimme kaikille jäsenosastoille kulkemaan tietoa tapahtumista ja ajankohtaisista
aiheista kätevästi myös lehtien ilmestymisen välillä. Parhaana kanavana tähän todettiin sähköposti – ja kirjehän
avataan aina!

Aurinkoisia,
keväisiä päiviä!
toivottelee Päivi
p.arhenius@kolumbus.fi
Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2009
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Valtuutetun vinkkelistä Anna Kontula

Kunnallisbyrokratiassa elää myytti, että kilpailutuksessa on otettava halvin. En tiedä, mistä uskomus on peräisin. Eivät yrityksetkään valitse yksiselitteisesti halvinta, vaikka ovat samojen säännösten piirissä. Miksi? Koska hintahaitarin alimmalla tasolla vian ja filungin riski kasvaa kohtuuttomaksi.
Kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin noin
15 miljardia euroa vuodessa. Monet näistä tuotteista valmistetaan niin sanotuissa halvan työvoiman maissa, joissa hinnan selittää ihmis- ja työelämän oikeuksien polkeminen. SASKin vuoden
2006 lopulla julkaisemassa FinnWatchin selvityksessä yksikään haastateltu julkinen hankintayksikkö tai osto-organisaatio ei ollut asettanut
tarjouspyyntöihin eettisiä vaatimuksia ja kriteereitä koskien työoloja, ay-oikeuksia ja palkkoja.
Siis tiivistäen: työläisten oikeudet eivät kiinnosta suomalaisia kuntia.
Ostojen lisäksi halvan työn ongelma näkyy
myös niin päin, että julkisia (ali)hankintatöitä
teetetään lakia kiertäen. Vuoden 2007 aikana
työsuojeluviranomaiset tarkastivat uuden tilaa-
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javastuulain noudattamista 67 kunnan alueella.
Kaikista tehdyistä tarkastuksista peräti 87 prosentissa ilmeni puutteita. Lisäksi paljastuneiden
yksittäistapauksien perusteella on syytä epäillä,
että esimerkiksi julkisesta rakentamisesta osa tapahtuu kokonaan pimeästi ja alle kaikkien työn
minimiehtojen.
Ei ole lainkaan yhdentekevää, millaisia tuotteita ja palveluita julkisilla hankinnoilla tuetaan. 91 prosenttia suomalaisista haluaa, ettei
julkisilla varoilla tueta lapsityövoiman hyväksikäyttöä tai työntekijöiden oikeuksien polkemista. Veronmaksajien toiveen ja toteutuneiden käytäntöjen välillä on huikea ero.
Kyse on kuntapäättäjien välinpitämättömyydestä. Myytti kilpailutuksen velvoitteista on selittelyä. Uuden hankintalain mukaan hankintayksikkö voi yksiselitteisesti asettaa hankinnoissa sosiaalisia tai ympäristökriteereitä. Kunta voi
esimerkiksi suosia Reilun kaupan kriteerit täyttäviä tuotteita, vaikka tuotteilta ei voikaan suoraan
edellyttää Reilun kaupan merkkiä. Tilaajavastuulaki puolestaan suorastaan edellyttää työehtojen tiukkaa valvontaa.
Myöskään tiedonsaannin vaikeuteen ei voi
vedota. On totta, että pienen kunnan virkamies ei
voi kiertää maailmalla tarkastamassa tuotantoolosuhteita, mutta ostopäätösten helpottamiseksi on luotu kohtuullisesti toimivia standardeja.
Esimerkiksi Reilu kauppa takaa oikeudenmukaisemman korvauksen kehitysmaiden työntekijöille, ja tuotannossa noudatetaan kansainvälisiä ihmis- ja työelämän oikeuksia. Merkin saamiseksi
osa myyntituloista on käytettävä yhteisön elinolojen parantamiseen, kuten koulujen rakentamiseen. Tuotantoa valvova Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) vierailee tiloilla
vuosittain. Monessa Euroopan maassa julkisille
hankinnoille on asetettu jo pitkään sosiaalisia
kriteereitä. Isossa-Britanniassa ja Ranskassa on
jo satoja Reilun kaupan kuntia.
Suomessa ensimmäinen Reilun kaupan kaupungin arvonimi luovutettiin kotikaupungilleni
Tampereelle toukokuun 9. päivä. Jos se nyt tästä
lähtisi?

Anna Kontula
Anna.Kontula@uta.fi

Tampereen kunnallispolitiikkaa

Tampereen pormestariksi valittiin sama, jo aiemmin
tehtävää hoitanut. Apulaispormestarit vaihtuivat
kaikki neljä. Heidän toimiaikansa on neljä vuotta.
Valtuuston puheenjohtajistokin uusiutui kokonaan. Kaupunginhallitus ei ihan kokonaan uusiutunut mutta aika paljon kuitenkin. Työväenpuolueiden edustajia valittiin siten, että meillä on valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan paikka. Kau-

punginhallituksessa meillä on sama määrä kuin aiemminkin eli Sosiaalidemokraateilla kolme paikkaa ja Vasemmistoliitolla yksi paikka. Kaupunginhallituksen sekä valtuuston puheenhohtajien toimiaika on kaksi vuotta. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto, SKP ja Perus Suomalaiset ovat tehneet keskenään sopimuksen niin sanotusta teknisestä vaaliliitosta. Tämä tarkoittaa, että luottamuspaikkojen jaossa meidät laskettiin yhteen. Sopimus
ei koske asiakysymyksiä.
Maailman laajuisesta taantumasta, joka Suomessa on lama, johtuen on Tampereen kaupunkikin
joutunut etsimään tänä vuonna kohteita joista voidaan säästää. Tampereen kaupungin verotulot ovat
vähentyneet ennakoidusta. Yritysten maksamat yhteisöverot ovat suorastaan romahtaneet. Säästöjä
tälle vuodelle pitää löytää 27 miljoonaa euroa. Virkamiehet tekevät asiasta esitykset joita sitten ryhmien puheenjohtajat yhteisessä kokouksessaan
pohtivat. Sieltä ne tulevat kaupunginhallitukseen
ja lautakuntiin sekä edelleen kaupunginvaltuustoon. Mistä ja miten säästetään, ei ole tätä kirjoittaessa tiedossa. Mutta kun säästöistä puhutaan, niin
silloin yleensä ei ole kellään kivaa.
Esitin kaupunginhallituksen kokouksessa
9.2.09 ponnen, jota Anneli Kivistö kannatti, Tampereen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.
Tampereen kaupunki maksoi viime vuonna lähes
10 miljoonaa euroa sakkoa siitä, ettei työllistänyt
pitkäaikaistyöttömiä. Tekemäni esitys kuitenkin
hylättiin äänin 7-4. Ponsi kokonaisuudessa nettisivuillani www.jariheikkila.fi

Jari Heikkilä
pääluottamusmies
Tampereen kaupunginhallituksen jäsen

VAPPU
Perinteinen Tampereen Vappujuhla Keskustorilla 1.5. klo 12:00
Lähde mukaan järjestelyihin – suunnittelemaan ja toteuttamaan!
Ilmoittaudu Päiville p.arhenius@kolumbus.fi.

Järjestysmiehet hoi!
jos olet vapaaehtoinen, ilmoittaudu Markulle
markku.kivisto@tampere.fi
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Valtionyhtiöt merkittäviä kansantaloudelle
Teksti ja kuvat: Ulla Koskivirta
Nordea Tampereen pankinjohtaja Jani Vilpponen
totesi avaussanoissaan Tampereen Komediateatterissa pidetyssä Nordean palkansaajaillassa, että
Nordea on Pohjoismaissa ja Itämeren alueella
suurin finanssikonserni. Sillä on laaja verkosto
eli 1300 konttoria ja 10 miljoonaa asiakasta.
Tampereen seudulla markkinaosuus henkilöasiakkaista on 45 prosenttia. Kansainväliset markkinat ovat olleet todellisessa myllerryksessä. Yhdysvalloista lähtenyt luottokriisi on heijastunut
vahvasti rahamarkkinoille, joskin luottamus on
pikku hiljaa palautumassa.
Kansanedustaja Eero Heinäluoma aloitti valtion omistajapolitiikkaa ruotineen alustuksensa
vitsillä, joka ei ole lainkaan vitsi, vaan totisinta
totta; Yhdysvalloissa on sosialisoitu pankkeja ja
kiinalaiset kommunistit lainasivat siihen rahat.
Monimutkaisten riippuvuuksien ketju nojaa
luottamukseen. Euroopassa ja USA:ssa on tehty
massiiviset tukipäätökset ja koko maailma varautuu heikompiin kasvulukuihin.
Tässä tilanteessa valtion on kannettava suurempaa vastuuta kuin kotitalouksien, totesi Heinäluoma. Pelkät veroratkaisut eivät hänen mukaansa pidä Suomen taloutta pinnalla. Pitää panostaa rakentamiseen, teihin, ratahankkeisiin ja
asuntotuotantoon. Tarvitaan myös kuntien taloudellista tukemista. Elvytyspolitiikan aika on juuri nyt.
Valtionyhtiöitä eli yrityksiä, jotka ovat kokonaan tai pääosin Suomen valtion omistuksessa,
on eri toimialoilla 56. Markkinoilla niistä toimii
36 ja niissä on yhteensä 200 000 työntekijää.
Valtionyhtiöillä on ollut suuri merkitys sodanjälkeisessä hyvinvoinnin rakentamisessa.
Historiallisista syistä johtuen jonkinlainen ideologinen jännite valtionyhtiöitä kohtaan on edelleen olemassa. Valtionyhtiöiden tehtävänä on pääasiassa ollut huolehtia kansakunnan turvallisuudesta, huoltovarmuudesta ja liikenteestä. Ne ovat
Suomeen vahvasti sitoutuneita yrityksiä. Vahvoja
valtionyhtiöitä tarvitaan myös jatkossa.
Muissakin Pohjoismaissa valtion omistuksessa ovat energia- ja lentoyhtiöt, Suomessa myös
metalliteollisuutta kuten Outokumpu ja Rautaruukki. Suomessa valtionyhtiöt toimivat pitkäjänteisesti, ja niiden keskituotto on 5,8 prosenttia eli korkeampi kuin pörssiyhtiöiden keskimääräinen 4 prosenttia.
Voiko valtio sitten ohjata omistamiaan yhtiöitä, jotka toimivat myös pörssissä, kysyi Heinäluoma ja vastasi saman tien, että kyllä voi, kuitenkin avoimesti toimien. Yleisesti ottaen val-
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tion omistajaohjauksen lähtökohtana on oltava
hyvä henkilöstöpolitiikka ja ympäristövastuu,
totesi hän lopuksi.
Maajohtaja Staffan Sevon Nordea Investment
Managementista vastaa instituutioiden varallisuuden hoidosta. Kokonaisarvoltaan tämä on 90
miljardia euroa, josta ammattiliittojen omistus on
vajaat kymmenen prosenttia. Muita omistajia
ovat muun muassa työeläkerahastot, muut rahastot ja erilaiset säätiöt.
Valtionyhtiöiden arvo on noin kolmannes

Suomen markkinoiden sijoituksista vastaava
maajohtaja Staffan Sevon Nordea Investment
Managementista esitteli asiantuntevasti ja
vauhdikkaaseen tyyliin valtionyhtiöitä sijoituskohteena
Suomen valtion budjetista eli 16 miljardia euroa.
On erilaisia valtionyhtiöitä ja niillä erilaisia
haasteita. On puhtaita salkkusijoituksia ja toisaalta perinteisiä kansalliseen turvallisuuteen
liittyviä tehtäviä tai välttämättömiä palveluita,
joissa markkinaehtoisuus ja tuloksellisuus ei voi
toteutua. Nordean Suomi-osakkeiden suosikit
ovat Neste Oil, Fortum ja Metso. Pitkällä aikavälillä myös Rautaruukki, Outokumpu ja Sampo
ovat suosikkilistan kärjessä.
Nordean palkansaajaillassa oli varattu aikaa
myös yleisökysymyksille. Asiantuntevien alustusten ja keskustelun päätteeksi kutsuvierasyleisö sai nauttia myös buffet-pöydän antimista.
Artikkeli on julkaistu myös SAK Pirkanmaa -lehdessä 1/2009

Lamasta irti järkevällä elvytyksellä
Teksti: Juhani Jara
Kuva: Ulla Koskivirta
Puhutaan monenlaisista ilmiöistä talouden
mennessä huonompaan suuntaan. On talouden
hidastumista, taantumaa, lamaa. Ajankohtaisella
ongelmalla on varmasti muitakin nimityksiä.
Talouden asiantuntijoilla on kyllä selvä käsitys
siitä, mikä tarkoittaa mitäkin. Yhteistä kuitenkin
näille kaikille ilmiöille on se, että ne lisäävät
työttömyyttä.
On aina suuri ongelma työntekijälle, jos joutuu
työttömäksi tai lomautetuksi. Nyt kun ihmisiä joutuu “kilometritehtaalle” kiihtyvällä vauhdilla, on
se vieläkin suurempi ongelma. Tämä sen vuoksi,
että vielä työssä olevien veroeuroilla ei pystytä
pyörittämään hyvinvointivaltion peruspalveluja.
Näitä ovat mm. terveydenhoito hammashuoltoineen, kirjastot, uimahallit, sivukylien kuljetukset,
päivähoito ja monet muut. Kertyy tietysti yrityksiltäkin veroeuroja jonkin verran, mutta palkansaajilta kertyy ylivoimaisesti suurin osa. Jotta kunnan
pystyisivät velvollisuuksiaan hoitamaan, otetaan
käyttöön tai lisätään omavastuuta palveluista, nostetaan veroäyriä jne. Toisin sanoen kurjuus lisää
kurjuutta. Tämä koskettaa varsinkin pienituloisia.
Heihin kuuluu myös suuri osa eläkeläisistä.
Nykyinen oikeistolainen hallitus ei myöskään
kohtele pienipalkkaisia “silkkihansikkain”, vaikka
se niin yrittää vakuuttaa. Tuorein yritys tällä sektorilla on esitys uudesta 650 euron kansalaispalkasta
vuonna 2011. Asiantuntijat kuitenkin sanovat, että
kansaneläkkeen indeksi ym. nostoperusteet kohottaisivat sen joka tapauksessa lähelle 650 euroa. Hyvää vaalipropagandaa Keskustapuolueelta ja hallitukselta jo tässä vaiheessa seuraavia eduskuntavaaleja vuonna 2011 ajatellen!
Elvytyksestä puhutaan kaikissa tiedotusvälineissä.
Tupo on kielletty sana tai käsite vaikka se on periaatteessa aivan sama asia. Elvytyksessä vaan ei ole muita
osapuolia kuin hallitus. Tupoon taas osallistuvat
kaikki merkittävät osapuolet, kuten hallitus, EK, SAK
ja liitot. Mielestäni ainoa oikea ja järkevä vaihtoehto
on tupo tai miksi sitä sitten sanotaankin.
Yksi valttikortti meillä on muuhun maailmaan
verrattuna. Ainakaan minä en tiedä vastaavaa muualla tai sitten se ei ole merkittävä. Kyseessä ovat nimittäin eläkerahastot. Niiden varat (noin 125 miljardia euroa) ovat suomalaiset maksaneet. Rahat on
tuottavasti sijoitettu globaalitalouteen mm. osakkeisiin, obligaatioihin ja korkorahastoihin. Myös
kotimaiset yritykset voivat ottaa edullista lainaa
suomalaisista eläkerahastoista.

Juhani Jara
pääluottamusmies
Metalli 80:n (Tampereen Autokorjaamotyöväen
ammattiosasto) puheenjohtaja
Rahastoilla pystyttäisiin maksamaan Suomen
ulkomainen velka ja vielä jäisikin. Olisi hyvä, mikäli löytyisi yhteisymmärrys “tupoon”, jolla voitaisiin hoitaa nykytilannetta. Tällöin kaikki se valtion velan korko, joka nyt menee ulkomaille, tulisi
suomalaisille korkohyötynä, jos rahastoja käytetään suoraan kotimaan hyväksi. Ei haittaa, vaikka
korko olisi korkeampikin, koska raha jäisi kotimaan hyvinvointia ylläpitämään ja parantamaan.
Työttömät eivät juurikaan rahastoja kartuta. Töissä
olijat sen tekevät ja rahastoilla voitaisiin Suomea ja
suomalaisia auttaa.
Rahastojen hyödyntäminen kotimaan tarpeisiin
vaatisi vain rohkeutta ja poliittista tahtoa. Niitä ei
nykyhallituksella valitettavasti ole. Mielestäni tässä tilanteessa myös poliittinen oppositio olisi syytä
ottaa tasavertaiseksi neuvotteluosapuoleksi kansantaloudellisia ratkaisuja etsittäessä. Eläkevaroja
ei kuitenkaan saa hukata kasinotalouden syövereihin. Eläkkeet nimittäin ovat pitkällä aikavälillä
kerrytettyä palkan osaa, joka on jokaiselta palkansaajalta työeläkemaksun muodossa lainmukaisesti
pakkoperitty. Nyt on korkea aika käyttää eläkerahastoja elvytyksen välineenä.
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry

Toimintakertomus kaudelta 2008
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry toimintaalue käsittää Tampereen seutukunnan. Suurimpien
toiminta-alueen kaupunkien ja kuntien Tampere,
Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä ja
Vesilahti yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 325
000. Jäsenyhdistyksiä paikallisjärjestöllämme on
62. Niiden jäsenmäärä on yhteensä noin 54 000 ja
olemme jäsenmäärällisesti Suomen suurin paikallisjärjestö.
Toimintavuotta 2008 voidaan kuvata uuden
ajan aluksi. Uusi puheenjohtaja ja hallitus saivat
vuoden aikana miettiä uusia toimintamuotoja ja
yhteisiä tekemisen malleja järjestölle laaditun strategian pohjalta. Paikallisjärjestön johtoryhmä tapasi aktiivisesti ja hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi pidettiin sääntömääräiset
kevät- ja syyskokoukset.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ylläpitää
verkkosivuja ja julkaisee Kenttäväki –lehteä, jotka
ovat pääasialliset viestintäkanavamme.
Edustajiston syyskokous 2007 hyväksyi paikallisjärjestön toimintastrategian 2008 – 2011 toimintamalliksi tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkentamiseen.

PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTASTRATEGIA
2008 – 11
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.
Luottamus
Perusta on järjestön edustajien keskinäinen luottamus ja avoimuus, joka merkitsee tehtyihin
tavoitteisiin sitoutumista ja päätösten kunnioittamista.
Tavoitteellisuus
Järjestössä asetetaan yhteisiä tavoitteita sekä seurataan niiden saavuttamista ja niiden vaikuttavuutta.
Yhteistoiminta
Yhteistoiminta on osallistumista, vaikuttamista ja
päätöksentekoa, joka suunnataan kaupunkiseudulla työelämän ja toimintaympäristön kehittämiseen.
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Strategiset painopisteet, kriittiset menestystekijät
Yhteiskuntavaikuttavuus
Edustuksellisuus
Vaalit
Työelämäosaaminen
Työelämäkorkeakoulu
Työelämähankkeet
Työllisyydenhoito
Kaupunkiseudun työpolitiikka
Työllistämishankkeet
Kulttuurinuoret
Bandage -klubit
Teemat
Viestintä- ja yhteiskuntasuhteet
Fyysiset ja verkkojulkaisut
Verkostotoiminnan muodot
Toimintavuoden 2008 aikana toiminnan keskeisiä, vakiintuneita osa-alueita olivat toiminnan uudistaminen, yhteiskunnallisuus, viestintä, verkostoyhteistyö sekä tapahtumat.
Kaikki toimintaan liittyvä materiaali on usean
vuoden ajan jaettu pääsääntöisesti sähköpostilla
hallinnon jäsenille. Verkkosivut toimivat tiedotuskanavana jonka kautta mm. Paikallisjärjestön
Kenttäväki-lehti on luettavissa sen lisäksi, että se
toimitetaan kaikille jäsenosastoille.
Yhteiskunnallisuus
TE-Keskuksen Pirkanmaan työllisyyskatsauksen
12/2008 mukaan työttömyys alueellamme nousi
lomautusten seurauksena jyrkästi loppuvuodesta
2008. Työttömyysaste oli Pirkanmaalla 9,7 % ja
koko maassa 8,8 %. Vastaavat luvut vuosi sitten olivat Pirkanmaalla 9,0 % ja koko maan osalta 8,4 %.
Paikallisjärjestön edustajat Tampereen kaupunginvaltuustossa ovat olleet alla mainituissa lautakunnissa. Järjestö on käyttänyt heitä osa-alueensa
asiantuntijoina
Jari Heikkilä, jari.heikkila@m-real.com
Kaupunginhallitus
Sirpa Koivisto, sirpa.koivisto@kotikone.fi
Osaamis- ja elinkeinolautakunta
Anna Kontula, anna.kontula@uta.fi
Lasten- ja nuorten lautakunta
Joonas Lepistö, joonas.lepisto@gmail.com
Lasten- ja nuorten lautakunta
Ilpo Sirniö, ilpo.sirnio@gardnerdenver.fi
Yhdyskuntalautakunta
Syksyllä 2008 käytiin kuntavaalit, joissa ehdokkaina oli myös runsaasti SAK:laista väkeä toiminta-alueellamme. Paikallisjärjestön hallitus päätti
myöntää vaalitukea jäsenosastojensa jäseninä oleville aktiivisille ehdokkaille. Tuettavia ilmoittautui määräaikaan mennessä 15 ja heidän kirjoituksi-

aan julkaistiin kahdessa Kenttäväki-lehden numerossa. Näistä Tampereen kaupunginvaltuustoon
paikkansa uusivat Jari Heikkilä, Sirpa Koivisto,
Anna Kontula, Joonas Lepistö ja Ilpo Sirniö.
Historian kirjojen kolmas osa työn alle
Historian kirjojen kolmannen osan toteuttaminen
käynnistettiin alkuvuodesta. Ensimmäinen osa Työt
ja tekijät julkaistiin 1999 ja toinen osa Hyvät toverit,
vai… vuonna 2003. Kolmas valmisteilla oleva osa on
itsenäinen jatko toiselle osalle ja käsittää TaPJ:n lähihistorian nykypäiviin vuodesta 1975 alkaen.
Historian kirjan toimituskuntaan valittiin Erkki
Helenius, Markku Kivistö, Marja Elomaa, Timo
Lahtinen, Päivi Arhenius ja Risto Holopainen. Toimituskunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.
Kirjan kirjoitustyöstä vastaa kahden ensimmäisen osan tapaan Tuomo Koivisto ja taiton tekee
Markku Ylenius.
Työelämäosaamisen edistäminen
www.worklifeability.fi tai www.tyoelama.fi.
Vuonna 2005 Paikallisjärjestö allekirjoitti yhteistyösopimuksen Työministeriön Tykes -ohjelman
Työelämäosaamisen edistämisen hankkeen edustajien kanssa. Sen oppimisverkoston poikkitieteinen
toiminta on toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Saatu myönteinen palaute myös osoittaa, että
tämänkaltainen asiantunteva uudenlainen verkostomainen yhteistyö on tarpeellista ja tervetullutta.
Verkoston itsensä järjestämien tilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi verkoston edustajat ovat osallistuneet Tykes -ohjelman järjestämiin tilaisuuksiin ja muutamien
muiden kotimaassa käynnissä olevien Tykes -ohjelman
rahoittamien oppimisverkostojen ja koulutusorganisaatioiden tapaamisiin ja koulutustapahtumiin.
Vuoden 2008 lopulla päättyi projekti, jossa Tampereen Paikallisjärjestö ry oli aktiivisena osallistujana.
Kulttuurinuoret
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Kulttuurinuorten toiminta on alkanut jo loppuvuodesta
2005 ja vuonna 2006 Kulttuurinuoret saivat SAK:n
kulttuuriapurahan ja kannustavaa toimintatukea.
Paikallisjärjestö on tukenut budjetissaan Kulttuurinuorten toimintaa ja tilaisuuksia ja sponsoroimalla joitakin tapahtumia. Kulttuurinuoret ovat rekisteröityneet Tampereen Kulttuurinuoret CULT ry
-nimellä. Useat CULT:n tapahtumat ovat pääsymaksullisia tilaisuuksia.
Vuonna 2008 jatkettiin edellisvuoden tapaan
Vappu Rockin järjestämistä sekä erilaisia nuorille
suunnattuja tilaisuuksia.
Viestintä
Kenttäväkilehden 9. vuosikerta
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö julkaisi toimintavuoden aikana kolme Kenttäväkilehden numeroa

fyysisenä- ja verkkoversiona pdf -muodossa. Julkaisulla hoidetaan jäsenosaosastoille suunnattu sisäinen tiedottaminen. Kenttäväkilehden formaatti on
B5 -koon nelivärijulkaisu. Lisäksi julkaistiin yksi
numero jäsenyhdistyksen teemanumerona.
SAK Pirkanmaa –lehden 20. juhlavuosikerta
SAK Pirkanmaa –lehti täytti 20 vuotta ja juhlanumero
ilmestyi syksyllä. Myös Tampereen Paikallisjärjestön
aktiiveja on mukana lehden toteuttamisessa.
Verkkosivut, www.sak-paikalliset.fi/tampere
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on ylläpitänyt
verkkosivuja 1990-luvun lopulta. Pysyviä osia
ovat luettelo jäsenosastoista, hallituksen kokoonpano ja Kenttäväkilehden pdf -versiot.
Verkostoyhteistyö
Julkinen-, kuljetus-, teollisuus- ja yksityinen palveluala
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallinnon rakenteen toimialapohjaisuus luotiin vuonna 1990.
Hallituksen paikkajakauma (varsinaiset ja varat)
määräytyy suoritettujen jäsenmaksujen suhteessa
seuraavasti: julkinen ala 4+4, kuljetus 2+2, teollisuus 8+8 ja yksityinen palveluala 6+6. Vuodesta
1997 toimialapuheenjohtajat ovat pitäneet toimialakokouksia erityiskysymysten merkeissä.
Edustajiston kevät- ja syyskokoukset 2008
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Edustajiston
kevätkokous pidettiin 24.4. ja syyskokous 27.11.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksissa on
käyty ajankohtaisten asioiden esittely- ja keskustelukierros. Kevätkokoukseen osallistui kansanedustaja Tero Rönni. Kevätkokouksessa oli jaossa PiNOSTE materiaalia. Syyskokouksessa vieraili
SAK:n aluejohtaja Teuvo Pernu ja keskustelussa oli
erityisesti Työvoimatoimikuntien uudistus.
Pirkanmaan aluekokous 2008 sekä Aluetoimikunta
Paikallisjärjestön edustajina SAK:n Pirkanmaan
aluekokouksiin kaudelle 2008 – 2009 nimettiin
Jari Heikkilä, Päivi Arhenius, Markku Kivistö,
Erkki Helenius ja Lilli Kilpinen. Yleisvaroiksi Tapani Peltomaa ja Mauri Patala.
Tampereen Paikallisjärjestön edustajiksi SAK:n
Pirkanmaan aluetoimikuntaan kaudelle 2008 –
2009 valittiin Päivi Arhenius, Jari Heikkilä, Erkki
Helenius, Arvi Tuominen, Airi Leponiemi, Juhani
Jara, Helena Nieminen ja Markku Kivistö. Yleisvarajäseniksi valittiin Tapani Peltomaa ja Jorma Viitanen.
SAK:n aluetoimikunta käsittelee viranomaisiin
liittyvät edunvalvonta-asiat ja siihen kuuluu kaikkiaan puheenjohtajan (Tarja Pietilä, Vammalan
Jatkuu sivulla 14.
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Minkä näistä vakuuttaisit
ensimmäisenä?

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Monilla asiakkaillamme auto- ja kotivakuutusasiat ovat mallillaan, mutta henkilökohtaisen vakuutusturvan
laita on vähän niin ja näin. Aika merkillistä, koska viime kädessä on kyse siitä, että kun sinä vakuutat itsesi
tapaturman, sairauden tai kuoleman varalta, turvaat myös läheistesi taloudellisen hyvinvoinnin. Kun nyt
tulit ajatelleeksi asiaa, kysy meiltä lisää vakuutuksista, jotka auttavat lainan takaisinmaksussa sekä antavat
taloudellista turvaa vakavan sairauden, tapaturman tai kuoleman kohdatessa. Lisätietoja saat Osuuspankista,
osoitteesta op.ﬁ/turvaa tai soita ja varaa neuvotteluaika numerosta 010 254 6011.
Vakuutussopimukset solmitaan Genworth Financialin ja/tai OP-Pohjola-ryhmän kokonaan omistaman OP-Henkivakuutus Oy:n
kanssa. Osuuspankki toimii vakuutusyhtiöiden asiamiehenä.
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apj, varapj Jari Heikkilä) lisäksi 15 varsinaista ja
neljä varajäsentä.

pereella 29.–30.3.2008. TaPJ:n edustajina osallistuivat Helena Nieminen ja Ulla Koskivirta.

Palkansaajatoimijat – Kolmen kopla
Paikallisten palkansaajakeskusjärjestöjen säännöllistä yhteistyötä on toteutettu vuodesta 1985, jolloin allekirjoitettiin sitä koskeva yhteistyösopimus. Vuoden 2008 aikana Tampereen Paikallisjärjestön edustajat ovat osallistuneet Kolmen koplan
kokouksiin.

16. yhteiset Vappujuhlat
Vappujuhla 2008 pidettiin perinteiseen tapaan yhdessä kunnallisjärjestöjen kanssa Keskustorin Jugentorilla, jonne vappukulkue saapui Sorin aukiolta
TTY:n soittokunnan tahdittamana. Sorin aukiolla
paikallisjärjestömme edustajat, mukana myös Oriveden paikallisjärjestön puheenjohtaja, jakoivat vappukansalle SAK-ilmapalloja yli 400 kappaletta.
Juhlassa tervehdyspuheen piti Tampereen Paikallisjärjestön puheenjohtaja Päivi Arhenius , juhlapuheet pitivät
Matti Ahde ja Sirpa Puhakka. Musiikkiosuudesta vastasi
Mia Leivo säestäjänään Pekka Juntunen.
Perinteisen vappujuhlan jälkeen paikallisjärjestön Kulttuurinuoret järjestivät Vappurock-tapahtuman, jossa esiintyivät Renoise, Essentia ja Heijaste.
Tapahtumia oli seuraamassa tuhansia ihmisiä.

Julkiset toimijat
Työvoimatoimiston työvoimatoimikunta
Tampereen työvoimatoimiston työvoimatoimikunnassa edustajinamme kaudella 2006–08 ovat olleet
Marjo-Riitta Hell ja Reijo Sumanen, 1.11. alkaen
Hannu Palonen ja varalla Marja Elomaa ja Markku
Kivistö. Tampereen ympäristökuntien työvoimatoimistojen yhdistyttyä Keski-Pirkanmaan työvoimatoimistoksi on sen työvoimatoimikunnassa
edustajanamme Kirsileena Nurmikolu.
Syksyllä 2008 keskusteluun nousi Työvoimatoimikuntien työn ja organisaation uudistaminen.
Vuoden 2009 alusta aloittaviin uusiin työllisyyden
edistämisen toimikuntiin TaPJ:n syyskokous esitti
paikallisjärjestömme edustajia seuraavasti: Tampereen TE-toimikuntaan Markku Kivistö ja MarjoRiitta Hell sekä Keski-Pirkanmaan TE-toimikuntaan Kirsi-Leena Nurmikolu.
Työelämään tutustuttaminen
Tampereen koulujen yläasteen oppilaiden työelämään tutustuttamista ohjaa TET -toimikunta. Se hakee paikkoja
9. luokkalaisten sijoittamiseksi työelämään kahden viikon jaksoiksi ja palkitsee yrityksiä hyvin hoidetusta tutustuttamisesta. Edustajanamme TET -toimikunnassa
maaliskuulle 2008 saakka on toiminut Ritva Lähteenmäki ja maaliskuun viimeisenä päivänä pidetystä kokouksesta alkaen Helena Nieminen.
Hyvinvointi-, sosiaali- ja liikuntajärjestöt
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
www.trety.org
Paikallisjärjestö ja 25 muuta jäsenyhdistystä ovat
Etapin kannattavia yhteisöjäseniä. Se työllistää
vuositasolla parisataa tukityöllistettyä ja sillä on
15 hengen henkilökunta. Etapin toiminnan vaikuttavuus on kolminkertainen muihin vastaaviin toimijoihin nähden. Työllistämisyhdistyksen toteuttamien hankkeiden kautta paikallisjärjestö ja muut
paikalliset palkansaajatoimijat muun muassa toteuttavat seutukunnallista työpoliittisen toimintaohjelman sitoumustaan.
Tapahtumat
Tasa-arvoa tosissaan
Tasa-arvoa tosissaan -viikonloppu järjestettiin SAK:n
naistoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden merkeissä Tam-
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Suomen Sosiaalifoorumi Tampereella 17. – 18.5.
TaPJ:n edustajia osallistui yhdessä SAK:n aluepalvelukeskuksen kanssa Suomen Sosiaalifoorumiin
paneelikeskustelussa Miten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikoilla?
Alustajana SAK:n työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa. Kommenttipuheenvuorot työpaikoilta. Keskustelun pohjana on työmarkkinajärjestöjen tuottama ”Mahmoud, Mertsi ja Maija - Monimuotoinen
työyhteisö ja syrjimätön arki” -koulutusaineisto.
Valtakunnalliset SAK-päivät Porissa 20. – 21.9.
Valtakunnallisille SAK-päiville Porissa osallistui
kuusi TaPJ:n edustajaa. Viikonlopun teemana oli
“Tulevaisuus on lähellä”. Tulevaisuus nousi vahvasti
esille neljässä teemaseminaarissa, joiden aiheita olivat
Aluetoiminnot etulinjassa, Maahanmuuttajat työelämässä, Kuntavaalit – Palkansaajilla paljon pelissä sekä
Tulevaisuushanke – SAK tulevaisuutta tekemässä.
Tasa-arvoryhmän musikaalimatka Lahteen 18.10.
TaPJ:n Tasa-arvoryhmä järjesti 18.9. matkan Lahteen katsomaan Cats-musikaalia.
Muistamiset
–Tarja Pietilä, Pirkanmaan Aluetoimikunnan pj, 50 v
–Pirkanmaan erityisalojen yhdistys
JHL osasto 820, 30 v
–Ritva Lähteenmäki eläkkeelle
–Paperi os 4, 100 v
–JHL os 177, 60 v
–Tampereen jalkinetyöväen ammattiosasto,
Kemia 201, 120 v
–Erkki Helenius, TaPJ:n sihteeri, 60 v
–Tampereen autokorjaamotyöväen ammattiosasto
no 80, 70 vuotta
–Osallistuttiin Ylen Hyvän Nenäpäivän
Haastekampanjaan

TULe 2009 kutsuu kesäkuussa
Elämysten juhlaan Tampereelle
TULe 2009 on kutsu kaikille liikkujille ja urheilijoille tulla Tampereelle ensi kesäkuussa. Suomen
Työväen Urheiluliitto juhlistaa 90-vuotista taivaltaan järjestämällä 11. liittojuhlan 5.-14.6. Juhlasta
on tulossa tämän vuosikymmenen suurin suomalainen liikuntatapahtuma, sillä Tampereelle ja sen
naapurikuntiin odotetaan jopa 100 000 osallistujaa.
TULe 2009 koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa 5.-7.6. on saanut nimekseen Starttiviikonloppu ja sitä seuraa Tapahtumien viikko. Huipennuksena on 12.-14.6. toteutettava Liittojuhlaviikonloppu.
Starttiviikonloppu on suunnattu erityisesti ayväelle. Useissa lajeissa on mm. lajin ay-mestaruuskilpailuja. Liikkeelle startataan perjantaisilla avajaisilla, iskelmätansseilla ja lauantaisella koko perheen jumppatapahtumalla. Pyynikin kentällä on
tiedossa ohjattua jumppaa, kuntoilijoiden juhlalenkki, Sorin sirkuksen temppukoulu ja lasten
temppurata. Lauantai-iltana järjestetään myös
Reissumies Tapsan jalanjäljissä –yhteislaulutapahtuma sekä Startti-rock – viralliset ay-jatkot. Lasten
kulttuurikeskus Rullassa on lasten työpaja ja Werstaalla aukeaa TUL:n juhlanäyttely.
Starttiviikonlopun monipuolisessa lajitarjonnassa on mukana sekä perinteisiä että hieman uudempia lajeja. Jalkapallossa pelataan Old Boys –
turnaus, golfissa ay-väen SM-kisa, salibandyssä aysäbää ja beach wolleyssa ay –mestaruuskilpailut.
Uutta eksoottista lajia pompanheittoa pääsee kokeilemaan lauantaina SAK:n järjestämässä kisassa,
jossa tavoitteena on uusi maailmanennätys.
Tesoman jäähallin maastossa tarkkuussuunnistetaan sunnuntaina 7.6. ja tässä kisassa on myös kunto-sarja, johon kaikki halukkaat pääsevät mukaan.
Kaikkiaan starttiviikonloppuna kisataan eri 16 lajissa.

Lasten ja nuorten leiri Härmälässä
TULe 2009 –leiri järjestetään tapahtumien viikolla
Härmälän leirintäalueella. Leiri on perinteinen telttaleiri, jonka ohjelmassa on useita lajeja, liikuntaa
ja kulttuuria. Ohjelmassa on mm. melontaa, soutua,
uintia, taekwondoa, rullakiekkoa ja frisbee-golfia.
Yksi päivä on omistettu soveltavan liikunnan päiväksi, jonka lajeja ovat mm. maalipallo ja puhallustikka. Leirin huipennuksia on päivä Särkänniemessä, rockkonsertti perjantaina ja juhlakulkue ja pääjuhla sunnuntaina.

Tapahtumien viikkoon kuuluu leirin lisäksi monipuolista kilpailu- ja liikuntatoimintaa. Kansainväkisen työläisurheilujärjestö CSIT:n nuorten lentopallo- ja aikuisten tennis-turnaukset käynnistyvät maanantaina ja viikonloppuna alkanut shakin
SM-turnaus jatkuu koko viikon. Kuntoilijoille tarjotaan mm. maastopyöräilyä, perhepatikkaa ja
suunnistusta. Kulttuuria edustaa Telakalla järjestettävä runokaraoke ja näytöslajeiksi on valittu rullakiekkoa, pesäpalloa ja ratagolfia. Ohjelmassa on
näin sekä vanhoja tuttuja että tuntemattomampia
lajeja.

Elämysten kaupunki rakentuu Ratinaan
Liittojuhlaviikonlopun ja koko juhlan huipennus
on lauantaina Tampereen stadionilla Ratinassa järjestettävä pääjuhla ja sitä edeltävä juhlakulkue
halki Tampereen. Juhlan teema on Elämysten kaupunki ja se on ainutlaatuinen, yllätyksellinen ja
unohtumaton kokemus niin juhlan tuhansille esiintyjille kuin katsojillekin. Pääjuhlan ohjelmassa on
yhteensä kahdeksan kenttäohjelmaa, joiden harjoitukset eri puolilla Suomea ovat käynnistymässä, lisäksi mukana on urheilijoita, sirkuslaisia ja musiikkia. Ilta jatkuu vielä Eteläpuistossa, jossa ohjelmatarjonnasta vastaavat Katra, Jim Beats ja Jani & Jetsetters.
Starttiviikonloppuna alkanut lajikirjo vielä lisääntyy pääjuhlaviikonloppuna niin, että kaikkiaan TULe 2009 -tapahtumassa kilpaillaan, kuntoillaan tai tutustutaan 50 eri urheilulajiin. Suurin lajeista on jalkapallo, jossa järjestetään perjantaina
12.6. käynnistyvä Särkänniemi-cup. CSIT:n mestaruuskisojen ohella on SM-kilpailut mm. alle 17vuotiaiden painonnostossa ja ratagolfissa ja TUL:n
mestaruuskisoja junioreiden koripallossa, uinnissa,
nuorten yleisurheilussa, salibandyssä ja ryhmätanssissa.
TUL2009 on kaikille avoin liikuntatapahtuma.
Lisätietoja ilmoittautumisesta, osanottomaksuista,
majoituksesta ja kaikesta muusta saa nettisivulta
www.tule2009.fi.
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