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Kutsu ja esityslista julkaistaan Kenttäväkilehdessä 1/2012 sekä
verkkosivuilla osoitteessa www.sak-paikalliset/tampere.
Tampereella 15.2.2012
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 25.4.2012
1.

AVAUS
1.1 Osallistujien toteaminen
1.2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
1.3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
1.4 Kokousvirkailijoiden valinta
1.4.1 Kokouksen puheenjohtaja
1.4.2 Kokouksen sihteeri
1.4.3 Kokouksen pöytäkirjan tarkistajat (2)
1.5 Kokouksen katsaukset

2.

PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
Toimintakertomus vuodelta 2011 on luettavissa Kenttäväki-lehdestä 1/2012 sekä
verkkosivuiltamme www.sak-paikalliset/tampere viimeistään viikkoa ennen
Edustajiston kokousta.
2.1 Toimintakertomuksen hyväksyminen

3.

PAIKALLISJÄRJESTÖN TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ
TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2011
3.1 Tuloslaskelman ja taseen esittely sekä toiminnantarkastajien lausunto.
3.2 Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2011.

4.

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA
VASTUUVELVOLLISILLE VUODEN 2011 TILEISTÄ JA
HALLINNOSTA
4.1 Toiminnantarkastajien lausunto
4.2 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

5.

JÄRJESTÖASIAT
5.1 Muutokset jäsenosastoissa
5.2 Jäsenosastojen esitykset
5.3 Paikallisjärjestön sääntöjen uudistaminen

6.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7.

ILMOITUSASIAT

8.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Pääkirjoitus

Karkauspäivänä 2012
Nyt on se ylimääräinen päivä! – siis erinomaista aikaa kirjoittaa alkuvuoden tekemisistä järjestössämme. Hyvällä meiningillä on
alkanut paikallisjärjestömme 106. toimintavuosi. Hallitus kokosi rivinsä järjestäytymiskokoukseen Turvan tiloihin tammikuussa ja
helmikuun puolivälissä hallituksen kokouksessa SAK:n toimitilojen seinät lähestulkoon
pullistelivat väen määrästä. Aktiivisuus on
siis mallillaan ja ennen kaikkea keskustelu
käy kokouksissa vilkkaana.
Järjestäytymiskokouksessa vahvistettiin
hallituksen kokoonpano, jonka löydät kokonaisuudessaan tämän lehden sivuilta. Paikallisjärjestömme 1. varapuheenjohtajaksi
valittiin Juhani Jara, joka edustaa teollisuuden toimialaa, 2. varapuheenjohtajaksi
Markku Jousmäki kuljetuksen toimialalta ja
sihteeriksi Päivi Arhenius yksityisen palvelualan eli PAMilaisten porukasta. Taloudenhoitajana jatkaa Eila Airo, PAMilaisia myöskin - ja puheenjohtajana toimii Markku Kivistö, joka on julkisen toimialan eli JHL:n jäseniä.
YKV- eli yhteiskunnallisen vaikuttamisen
ryhmä starttasi uudistetulla konseptilla ja
ryhmän vetäjäksi valittiin Kai Kaarlampi.
YKV-ryhmä onkin jo vauhdikkaasti saanut
alkuun suunnitelmat kuntavaaleihin liittyen.
Ennen syksyn varsinaista vaalipäivää riittää
työtä meidän duunareiden äänen kuuluviin
saamiseksi. Tähän työhön YKV-ryhmä satsaa toden teolla ja toivon kaikkien ehdokkaaksi lähtevien TaPJ:n osastojen jäsenten
ilmoittautuvan mukaan myös SAK:laisena
vaikuttajana. Kenttäväki-lehden kevään ja
syksyn numerot julkaistaan vaaliteemalla,
eli pääosassa saatat olla juuri SINÄ! Ehdokkaiden kirjoitukset ovat tervetulleita – ke-

No: 1/2012 13.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere

Päivi Arhenius

vään lehteen ehtii mainiosti, kun kirjoittaa
ennen vappujuhlia!
1.5. pamahtaa ainakin muutama ilmapallo ja
kuohuviinin korkki sekä perinteinen Tampereen yhteinen vappujuhla joka alkaa
marssilla Sorin aukiolta Keskustorin Jugendtorille. Torilla kuullaan juhlapuheet sekä
musiikillista ohjelmaa. SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö sekä Kenttäväki onnittelevat perinteisesti vappumarssia tahdittavaa
Tampereen Työväenyhdistyksen soittokuntaa, joka täyttää tänä vuonna upeat 125
vuotta!
Kevään voi jo melkein kuulla..
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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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry (TaPJ)
www.sak-paikalliset.fi/tampere

Toimintakertomus 2011
Vuonna 2011 SAK:n Tampereen paikallisjärjestön
toiminnassa alkuvuonna näkyivät vahvasti eduskuntavaalit. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
panostettiin erilaisten tapahtumien kautta ja vaaleihin ehdolle lähteneitä ay-henkisiä ehdokkaita tuettiin.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry:n toiminta-alue käsittää Tampereen seutukunnan. Jäsenyhdistyksiä paikallisjärjestöllämme oli vuoden lopussa 53. Näiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli
50 000 ja olemme osastojen jäsenten lukumäärällä
laskettuna Suomen suurin paikallisjärjestö. Jäsenosastoissa tapahtui yhdistymisiä julkisella toimialalla ja yksi teollisuuden toimialan ammattiosasto
erosi paikallisjärjestöstä.
Hallinto
Toimintavuoden 2011 aikana pidettiin sääntömääräiset Edustajiston kevät- ja syyskokoukset. Johtoryhmä
tapasi aktiivisesti ja hallitus kokoontui vuoden aikana
yhdeksän kertaa. Hallituksen järejstätytymiskokous
nimesi toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Perkiöniemen. Varapuheenjohtaja Markku Kivistö hoiti puheenjohtajan tehtäviä Päivi Arheniuksen jäätyä äitiyslomalle. Syyskokous myös valitsi Kivistön tulevalle
kaudelle puheenjohtajan tehtävään.

Omia tapahtumia ja osallistumista
TaPJ:n edustajat osallistuivat monenlaisiin tapahtumiin ja yhteistyökumppanien järjestämiin tilaisuuksin. Vuoden aikana muistettiin myös juhlia viettäneitä
osastoja sekä jäseniä ja yhteistyökumppaneita.
Eduskuntavaaleja edeltäneitä tapahtumia olivat Hernesoppaa 5.2. Tampereen Jugend-torilla,
Ruusuja ja kuumaa mehua 8.3., SAK:n päätapahtuma 12.3. Keskustorilla, Kahvitus Etapissa 14.4.
sekä Ravintola Tillikassa järjestetyt PUNABILEET
8.4.
TaPJ:n hallituksen ja jäsenten koulutuspäivät
1. – 2.4. pidettiin Ähtärin Mesikämmenessä. TSL:n
kanssa järjestetyssä koulutuksessa perehdyttiin
verkkoviestintään ja Yhdistysavain-kotisivujen tekoon.
19. yhteiset Vappujuhlat järjestettiin perinteiseen tapaan yhdessä Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien Tampereen kunnallisjärjestöjen kanssa Keskustorin Jugentorilla.
Yhteistyökumppaneiden järjestämistä tapahtumista mainittavia olivat mm. SASKin Solidaarisuuspäivät 22. – 23.1. Hämeenlinnassa, SAK:n
Edustajakokous 6. – 8.6. Tampere-talossa sekä
Tasa-arvopäivät Lappeenrannassa 22. – 23.10.

TUKEA EHDOKKAILLE KUNNALLISVAALEISSA 2012
Oletko lähdössä ehdokkaaksi syksyn kunnallisvaaleissa?
Jos vastasit myönteisesti, olet oikeutettu tukeen vaalityössäsi kun
- olet paikallisjärjestöömme kuuluvan ammattiosaston jäsen ja
- ilmoittaudut henkilökohtaisesti maaliskuun 2012 loppuun mennessä
mielellään sähköpostilla p.arhenius@kolumbus.fi tai puh. 0400 762 833.
Ehdokkaiden kirjoituksia julkaistaan Kenttäväki-lehden kevään ja syksyn
numeroissa ja paikallisjärjestömme Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä
järjestää tapahtumia vaaleihin liittyen. Muista tukimuodoista TaPJ:n hallitus
päättää erikseen.
KUNNALLISVAALIT
vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012
ennakkoäänestys 17.-23.10.2012
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SAK:n TAVOITTEET KUNTAVAALEIHIN
Palvelut kaiken lähtökohta
• Palvelujen saatavuus, laatu ja kohtuuhintaisuus taattava
• Palvelut tuotettava pääsääntöisesti omana työnä, yksityinen sektori täydentää
• Toimiva palvelukonsepti edellyttää riittävää kuntakokoa,
aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä hyvin hoidettua kuntataloutta
Kunnan oltava hyvä työnantaja
• Kuntauudistuksessa henkilöstön oltava mukana alusta lähtien
• Palvelujen tuotantotapamuutokset eivät saa johtaa henkilöstön työehtojen
heikentymiseen
• Määräaikaisia työsuhteita edelleen liikaa kunnissa
Demokratia kunnallishallinnon kivijalka
• Kunnan päätökset pidettävä kunnan omissa käsissä
• Ulkoistamiset, yksityistämiset ja yhtiöittämiset vähentävät demokraattista
päätöksentekoa
• Jokaisella kuntalaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa

SAK ON MUKANA KUNTAVAALITYÖSSÄ KOSKA
• Kunnallisilla asioilla/palveluilla suuri merkitys palkansaajille ja
heidän perheilleen
• Juuri nyt suuri murros meneillään kunnissa, muun muassa kuntauudistus
• Palkansaajien ääni saatava kuulumaan kunnallisessa päätöksenteossa

ASETU SINÄKIN EHDOKKAAKSI!
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Tuurissa ”tuurilla toimeentuloa”
No, joo, ehkei otsikko nyt täysin
kuvaa näiden kahden päivän aiheita, joita olimme kuulemassa
Länsi-Suomen yhteisseminaarissa talvihyisenä viikonloppuna
13.–14.1.2012. Aiheena oli kuitenkin EU, rauhan vai rahan
unioni? Hajoaako euromaiden
rintama? Kuka pelastaa? ja
alussa käsiteltiin melko syvällisestikin euromaiden hyvinvointia ja toimeentuloa.
Vaasan toimipisteen Raija
Kuusisto avasi tilaisuuden ja johdatteli viestintäpäällikkö Reijo
Paanasen puhumaan ay-liikkeen
ajankohtaisista edunvalvonnan
asioista EU:ssa. Vaan, jotta seminaarista ei päässyt tulemaan vain
kuunteluviikonloppua, intoutui
joukostamme yksi osallistuja
heti alkumetreillä kyseenalaistamaan Paanasen esiintuomaa Nikolas Elomaan kirjoittamaa kirjaa ”Ulkopuolisen työvoiman
käytöstä” (ks. SAK sivut 4.1.201,
kirjassa käsitellään mm. vuokratyötä, alihankintaa, yksityisyrittäjiä ja ulkomaista työvoimaa.).
Tämähän aihe koskee moniakin
työpaikkoja ja mehän tietysti ihmettelimme ääneen, miksi ei pal-

Raija Kuusisto avasi tilaisuuden.
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Länsi-Suomen yhteisseminaarin yleisöä.
kata vakituisia työntekijöitä,
vaan käytetään näitä kirjassakin
käsiteltyjä työvoimia.
Tästä pääsimme sujuvasti ns.
ryhmätyön pariin. Paananen kirjasi fläppitaululle meille tärkeitä
asioita, kuten alihankinta, vuokratyövoima, itsensä työllistäminen, tilaajavastuu, minimipalkka, ulkomainen työvoima, työ-

suojelu, työurien jatkaminen, talouskriisi, liikennepolitiikka,
koulutus ja tämä kaiken kattava
harmaa talous. Ja tietenkin tärkeä
asia meille on tämä ay-toiminta ja
järjestäytyminen. Tästä viimemainitusta saimmekin sitten katsella ja kuunnella eri maiden järjestäytymisasteita ja miksi näin
missäkin maassa on.
Meillä Suomessa työehtosopimukset ovat lakiin rinnastettavia
asioita, kun joissakin maissa ne
ovat varsinaisia lakeja. Meillä
työehtosopimuksia valvoo (tai
pitäisi valvoa..) luottamusmiehet,
kun joissakin maissa valvonta tulee lakien kautta. Järjestäytymisastekin on erilainen verrattuna
Suomeen. ”Esimerkiksi Itävallassa alle 30 % kuuluu liittoihin. He
sanovat, että 98 % on sopimusten
piirissä. Itävallan ammattiyhdistystoiminta on järjestetty ns. työläiskammareitten kautta, samalla
tavalla kuin työnantajilla ja ne
rahoittaa valtio. Itävallan ammattiyhdistysliikkeen konttori on
Itävallan suurlähetystössä, missä
on myös työnantajaorganisaatio.
Ne ovat valtion sateenvarjon alla
toimivia, työntekijöiden suojeluun ja työnantajien neuvotte-

Viestintäpäällikkö
Reijo Paananen.
luun perustuvia organisaatioita täysin valtion rahoituksella.”
Niin tässäpä voi miettiä, millaiseksi voimme luonnehtia oman
maamme järjestäytymisasteen ja
– toiminnan.
Ja jotta aihe ei menisi kovin
pitkäveteiseksi, otti eräs läsnäolija esiin politiikan; miten politiikka, varsinkin vasemmisto –
demaripainotteisuus työmaailmassa ja liitoissa, vaikuttaa eri
toimintoihin. Tähänpä Paananen
ei kuitenkaan suoranaisesti vastannut, vaan kertoili muiden maiden poliittisista vaikutteista, kuten ”kristillisyys” tai ”oikeistolaisuus” ja ”vasemmistolaisuus”,
että useinkin muissa maissa aytoiminta on enempi vaikuttimena
äänestyksiin, kuin varsinainen
oma puoluekanta.

Reijo Paananen jatkoi eläkevakuuttamiseen liittyen: Onko
pelkona nyt, että vakuutusyhtiöt
haluavat työeläkevakuutukset itselleen? Mitä jos ostaisimme itsellemme yksityisen vakuutuksen, emmekä maksaisikaan työeläkemaksuja? Ja miten työnantaja suhtautuu näihin asioihin.
Tässäpä miettimistä, miten tulevaisuudessa käy eläkesaamisemme, saammeko mitään kaiken
ahertamisen ja maksamisen jälkeen..?? Ja miten toimia, kun on
työvoimaliikkuvuutta maasta
toiseen, seuraako eläkekertymä
perässämme? Paljon on kysymyksiä tässäkin asiassa, joten pitää olla koko ajan ajanhermolla
ja katsoa mihin suuntaan meitä
työläisiä viedään.
Paananen puhui myös minimipalkan ja minimitulon erosta. Minimipalkka on se mikä maksetaan käteen ja minimitulo taas se
mikä erilaisten tulonsiirtojen jälkeen on käytössä. Tämä asia ei
tunnu olevan täysin selvillä kaikilla europarlamentikoilla. EU:n

tuomioistuimessa mietitään suuressa viisaudessa myös neljää vapaasti kulkevaa asiaa; tavarat = ei
tulleja, työvoima, pääoma ja palvelut. Tässä voisikin olla mielenkiintoista, kun esimerkiksi latvialaisen firman työntekijä rakentaa
koulua Ruotsissa latvialaisin
työehdoin.
Paljon asiaa pienessä ajassa eli
tuhti katsaus tämän hetken EUvaltaiseen työvoimapolitiikkaan. Miten käy pikkuisen Suomen meidän omien työehtosopimustemme kanssa? Jatkuvatko
työurat tosiaan hamaan hautaan
saakka, vai pääseekö sittenkin
viettämään niitä ansaitsemiaan
eläkepäiviä hyvillä mielin, ansaittu eläke plakkarissa? Maailma näyttää, mutta pidetään me
pintamme, jotta voimme nauttia
työn ahertamisesta kotimaassamme.

Jaana Kivimäki,
SAK aluetoimikunta, Tampere

Kuka maksaa eläkkeeni, vai
maksaako kukaan
Toisena päivänä saimme kuulla
TELAN tiedottaja Heikki Raittilan
mietintää mihin rahat riittävät näinä ankeina aikoina. Pitäisikö ottaa
oppia esimerkiksi Japanista, jossa
käytetään kotimaista velkarahaa.
Hehän käyttävätkin pääasiassa
oman maan tuotteita, siispä isänmaalisuus kunniaan. Työurien pidentäminen ja eläköityminen tuntuvat edelleen olevan se päivän
teema, tästä aiheesta saa kukin kuitenkin olla omaa mielipuoltaan.

Tiedottaja Heikki Raittila (TELA).
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
www.sak-paikalliset.fi/tampere

Vuosikertomus 2011
Vuonna 2011 SAK:n Tampereen paikallisjärjestön toiminnassa alkuvuonna näkyivät vahvasti
eduskuntavaalit. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen panostettiin erilaisten tapahtumien kautta
ja vaaleihin ehdolle lähteneitä ay-henkisiä ehdokkaita tuettiin. Paikallisjärjestömme tukemista
ehdokkaista Vasemmistoliiton Anna Kontula
pääsi uutena läpi eduskuntaan ja Sosialidemokraattien kansanedustajana jatkaa Pia Viitanen.
Tampere sai myös pitkästä aikaa “oman ministerin” kun Jukka Gustafsson nimitettiin opetusministeriksi.
Isojen asioiden äärelle kokoontui kesäkuun
alussa Tampereelle myös SAK:n Edustajakokous.
Kokouksessa linjattiin keskusjärjestön tulevaisuutta ja valittiin SAK:n valtuusto viisivuotiskaudeksi. Useita paikallisjärjestömme aktiiveja oli liittojensa nimeäminä kokousedustajina keskustelemassa ja päättämässä SAK:n tulevaisuudesta mm.
tavoiteohjelman muodossa. Päätöslausumassaan
kokous tuomitsi kaikenlaisen syrjinnän.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry:n toiminta-alue 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 oli vuoden lopussa 53. Näiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 50 000 ja
olemme osastojen jäsenten lukumäärällä laskettuna Suomen suurin paikallisjärjestö. Jäsenosastoissa tapahtui yhdistymisiä julkisella toimialalla
ja yksi teollisuuden toimialan ammattiosasto
erosi paikallisjärjestöstä.
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ylläpitää
verkkosivuja ja julkaisee Kenttäväki -lehteä, jotka olivat pääasialliset viestintäkanavamme . Hallituksen viestintä tapahtuu pitkälti sähköpostin
välityksellä ja viestintäkoulutusta järjestettiinkin yhdessä TSL:n kanssa.
Toimintavuoden 2011 aikana pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Paikallisjärjestömme johtoryhmä tapasi aktiivisesti ja hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.
Hallituksen järejstätytymiskokous nimesi toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Perkiöniemen.
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Varapuheenjohtaja Markku Kivistö hoiti puheenjohtajan tehtäviä Päivi Arheniuksen jäätyä äitiyslomalle.
Toimialat paikallisjärjestötyön perustana
Julkinen-, kuljetus-, teollisuus- ja yksityinen
palveluala
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallinnon rakenteen toimialapohjaisuus luotiin vuonna 1990. Hallituksen paikkajakauma (varsinaiset
ja varat) määräytyy 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 2011
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön Edustajiston kevätkokous pidettiin 19.4. ja syyskokous
22.11. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksissa on käyty ajankohtaisten asioiden esittelyja keskustelukierros.
Kevätkokous pidettiin Työväenmuseo Werstaalla, jossa museon edustaja Minna Karhunsaari
kertoi Werstaan vapusta sekä todettiin että yleisöllä on jatkuvasti vapaa pääsy Werstaan näyttelyihin. Toisena alustajana kokouksessa Raimo
Ahoniemi kertoi 27.8. järjestettävästä Työväenkirjallisuuden päivästä.
Syyskokous pidettiin perinteiseen tapaan
TSOP:n tiloissa. Alkuun kuultiin TSOP:n Mervi
Kallion puheenvuoro pankin eduista yhdistysten
jäsenille.
Jorma Säynäväjärvi kertoi Työsuojelulautakunnan toiminnasta. Tampere kuuluu osana Pirkanmaata Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen. Työsuojelulautakunnat on perustettu kolmikantaisesti ja ne
ovat työsuojelua koskevien periaatekysymysten
käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä
varten olevia elimiä. Säynäväjärvi toivoi jäseniltä yhteydenottoja työsuojeluasioihin liittyen, tueksi ja tiedoksi toiminnassaan työsuojelulautakunnan jäsenenä.

Syyskokouksessa valittiin TaPJ:lle uusi hallitus kaudelle 2012 – 2013. Hallituksen kautta
päätettiin samalla pidentää yhdellä vuodella,
mikäli paikallisjärjestöjen sääntömuutokset
tulevat suunnitellusti voimaan ja valinnat tehtäisiin jatkossa aina parillisina vuosina. Syyskokous valtuutti hallituksen täydentämään kokoonpanoaan järjestäytymiskokouksessa sekä
nimeämään kauden aikana avukseen asiantuntijajäseniä.

SASKin teemana tällä kertaa oli Decent Work,
Kunnon työ - Ihmisarvoinen työ.

Omia tapahtumia ja osallistumista!

19. yhteiset Vappujuhlat

Toimintavuoden 2011 aikana TaPJ:n edustajat
osallistuivat monenlaisiin tapahtumiin ja yhteistyökumppanien järjestämiin tilaisuuksin. Vuoden aikana muistettiin myös juhlia viettäneitä
osastoja sekä jäseniä ja yhteistyökumppaneita.

Kahvitus Etapissa 14.4.

Vappujuhla 2011 järjestettiin perinteiseen tapaan yhdessä Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien Tampereen kunnallisjärjestöjen kanssa
Keskustorin Jugentorilla. Torille vappukulkue
saapui Sorin aukiolta TTY:n soittokunnan tahdittamana. Marssille osallistui runsaasti väkeä. Sorin aukiolla sekä Jugend-torilla paikallisjärjestömme edustajat jakoivat vappukansalle SAK:n
sekä kunnallisjärjestöjen ilmapalloja.
Juhlassa tervehdyspuheen piti Nina Heikkilä
(TaPJ), juhlapuheet pitivät Pia Viitanen (sd) sekä
Sirpa Puhakka (vas). Musiikkiosuudesta vastasi
Ilmo Korhonen säestäjänään Pekka Juntunen.
Juhlan juontajana toimi Jaana Kivimäki. Perinteisen vappujuhlan jälkeen Kulttuurinuoret järjestivät Vappurock-tapahtuman ja Vapun jatkoille
kutsuttiin väkeä Werstaalle. Vappumarssilla ja
tapahtumia oli seuraamassa yhteensä tuhansia ihmisiä.
TaPJ:n vapputalkoolaisille järjestettiin yhteinen ruokailu 6.6. Fransmannissa. Juhlien todettiin onnistuneen odotusten mukaisesti. TaPJ:n ja
kunnallisjärjestöjen sopimus yhteisten vappujuhlien järjestämisestä on voimassa vielä seuraavan vapun 2012.

Paikalla Etapin väen ja asiakkaiden kanssa keskustelemassa oli myös kansanedustajaehdokkaita.

SAK:n Edustajakokous 6. – 8.6. Tampere-talossa

PUNABILEET 8.4.

Keskusjärjestömme Edustajakokous teemalla
“Oma työ – yhteiset oikeudet” keräsi Tampereelle satoja osallistujia päättämään yhteisen tulevaisuutemme linjoista.

Eduskuntavaalitapahtumia
Hernesoppaa 5.2. Tampereen Jugend-torilla
Yleisölle tarjottiin hernesoppaa tykistä ja paikalla oli myös kansanedustajaehdokkaita.
Ruusuja ja kuumaa mehua 8.3.
Kansanedustajaehdokkaat ja paikallisjärjestön
edustajat jakoivat naistenpäivän kunniaksi ruusuja Tampereen keskustassa.
SAK:n päätapahtuma 12.3. Keskustorilla
SAK:n valtakunnallisten tapahtumien (yhteensä
noin 40) toteuttamiseen osallistuimme Tampereen Keskustorilla.

Ravintola Tillikkaan järjestettiin yksityistilaisuus 150 hengelle. Kansanedustajaehdokkaita
kutsuttiin paikalle ja he saivat antaa pääsylippuja haluamilleen henkilöille. Tilaisuudessa ehdokkaat esiintyvät YKV-ryhmän vetäjä Jaana Kivimäen haastattelemina. Illan pääesiintyjä oli
Pelle Miljoona ja toisena esiintyjänä paikalla oli
Kiti Neuvonen.

TaPJ:n hallituksen ja jäsenten koulutuspäivät
1. – 2.4. Ähtärin Mesikämmenessä
TSL:n pilottina pääsimme aloittamaan paikallisjärjestöille suunnattua Yhdistysavain-koulutusta. Mukana oli sekä hallituksen jäseniä, että asiasta kiinnostuneita osallistujia osastoista.

Tasa-arvopäivät Lappeenrannassa 22. – 23.10.
Paikallisjärjestömme edustajia osallistui SAK:n
tasa-arvopäiville, jotka järjestettiin Lappeenrannassa 22. – 23.10. Päivien teemana oli “Matalat
palkat – korkeat palkkaerot”.

Omia ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä
tapahtumia
SASKin Solidaarisuuspäivät 22. – 23.1. Hämeenlinnassa
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Uudistuva työväenkirjallisuus Werstaan vetonaulana
Työväenmuseo Werstaalla ja Väinö Linnan aukiolla 27.8.2011 Tampereella järjestetyssä
Työväenkirjallisuuden päivässä pääsi ääneen uudistuva työväenkirjallisuus. Monipuolinen tapahtuma
keräsi 1200 kulttuurinnälkäistä osallistujaa.
Teksti ja kuvat: Ulla Koskivirta
Millaista on työväenkirjallisuus tänään? Kenelle
sitä kirjoitetaan? Ketkä näemme työväenkirjailijoina? Nämä kysymykset toivat toista kertaa yhteen
yhteiskunnallisen ja kantaaottavan kirjallisuuden
tekijät ja lukijat.
Kesäisen lauantain aikana punottiin yhteen työväenkirjallisuuden historiaa, nykypäivää ja tule-

Kuka kertoisi minulle? Päivän tähtivieras Aulikki
Oksanen pohti suhdettaan päivän teemaan.
Haastattelijana toimi Mikko Lehtonen.

Työväenkirjallisuuden uudistajat –paneelissa
keskustelijoina Janne Kuusi, Milla Peltonen,
Tuomas Kyrö ja Jani Saxell, puheenjohtajana
Seppo Puttonen.
vaisuutta sekä esiteltiin erilaisia yhteiskunnallisen
kirjallisuuden muotoja. Tapahtumassa pohdittiin
muun muassa esseen, runon, feministisen kirjallisuuden ja sarjakuvan voimaa yhteiskunnallisena
vaikuttajana, musiikkia ja erityisesti sävellettyjä
runoja unohtamatta.
Tapahtumaan osallistui lähes 30 näytteilleasettajaa myyntitiskeineen. Lapsille oli järjestetty
omaa runo-ohjelmaa.

Elävän Kirjallisuuden Yhdistyksen riveistä kootun
lauluyhtye Elki-propin ohjelmistoon oli koottu
sävellettyjä versioita työväenrunouden helmistä.
Ilta-ohjelmassa Hellitä hiukan –jatkoklubilla
Ravintola Telakalla kuultiin Savukeidas-kustantamon runoilijoita Ville Hytönen ja Juha Kulmala,
Mika Rassi esitti Majakovskia ja Matti Johannes
Koivu tulkitsi Irwin Goodmanin lauluja.
Työväenkirjallisuuden päivän pääjärjestäjinä
toimivat Työväen Sivistysliitto TSL ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL tukijoinaan muun muassa
Turva, useat ammattiliitot ja -osastot sekä SAK.
Ensi kesänä yleisösuosion saanut ilmaistapahtuma
on tarkoitus järjestää jo kolmannen kerran.

Teltantäyteinen yleisö kuunteli keskittyneesti
esiintyjiä ja esitti myös vilkkaasti kysymyksiä.
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Lisätiedot: http://tyovaenkirjallisuudenpaiva.com/
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Työurien pidentäminen
Työurien pituus, eläketurvan taso ja eläkkeiden rahoitus liittyvät yhteen
Työeläke karttuu ja kustannetaan työn tuloksista. Työtä tekemällä työntekijä tienaa sekä palkkaa
että eläkettä. Työeläkettä onkin osuvasti nimetty
jatkopalkaksi.
Jokainen ansaittu ja työeläkevakuutettu euro
kartuttaa työeläkettä. Työeläkkeen tasoon vaikuttaa palkan ohella työvuosien määrä ja se, miten yhtenäinen työhistoria on. Mitä useampina vuosina ja
mitä vähemmin katkoksin työntekijällä on mahdollisuus tehdä palkkatyötä, sitä paremman työeläkkeen hän saa kartutetuksi. Työntekijällä on siis
myös eläketurvansa takia syy tavoitella pitkää ja
mahdollisimman ehyttä työuraa.

Työeläketurvan rahoitukselle parantuvat työllisyysasteet ja pitemmät työurat ovat sekä vahvistus
että haaste. Jos yhä useampi Suomessa asuva on
palkkatyössä ja jatkaa työuraansa, myös palkkasumma nousee ja sen perusteella maksettava työeläkemaksutulo kasvaa. Näin ollen lyhyellä aikavälillä työeläkerahoitus vahvistuu.
Toisaalta pidentyvät työurat merkitsevät tekijöilleen myös parempia eläkkeitä, ja aikanaan siis
myös kasvavia eläkemenoja. Jos työntekijät laajassa mitassa pystyvät jatkamaan työuraansa täytettyään 63 vuotta, se siten nostaa pitkällä aikavälillä
työeläkemaksujen kustannuksia ja nousupainetta.

Työurat pitenevät, kun työtä on tarjolla
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Tärkein edellytys työurien pitenemiselle on se, että
työtä on tarjolla mahdollisimman monelle työikäiselle. Työurien pidentäminen ja työikäisten työllisyysasteen nostaminen ovat itse asiassa sama asia.
Korkea työllisyysaste ja pitemmät työurat vahvistavat muun muassa julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitusta: mitä useampi työllinen, sitä enemmän kertyy verotuloja ja sosiaalivakuutusmaksuja.
Hyvä työllisyys ja pidemmät työurat ovat siis
sekä työntekijöiden että julkisen talouden etu. Jos
työmahdollisuuksia on kaikille ja jos työhön osallistumisen aika elinajasta lisääntyy, kuntien ja valtion taloutta on helpompi pitää tasapainossa.

********

********

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus aloitti
viime kokouksessaan myös keskustelun työurien
pidentämisestä ja tähän liittyen erityisesti eläkeiän
nostosta. Esille ovat puheenvuoroissa nousseet alojemme töiden fyysisyys ja kova kuormittavuus verrattuna laajasti esimerkiksi STTK:laisiin ja AKAVAlaisiin töihin.
Hallitus jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessaan.

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 alkaen vuodesta 1917.
Kirjoja voi tiedustella sihteeriltä
Päivi Arhenius
p.arhenius@kolumbus.fi / 0400 762 833
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SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallitus 2012 – 13
varsinaiset ja varajäsenet toimialoittain
Julkinen toimiala (JHL)
Markku Kivistö (003)

Jukka Viita (012)

Harri Rinkineva (523)

Pentti Herranen (587)

Tuula Pohjola (177)

Armi Järvinen (249)

Tapani Peltomaa (120)

Eija Parkkali (250)

Yksityinen palveluala (PAM)
Terttu Lämsä (503)

Raimo Nieminen (608)

Päivi Vuorinen-Vilen (503)

Juhani Latvala (503)

Sirkka-Liisa Vartinen (003)

Eino Nieminen (003)

Lilli Kilpinen (705)

Luis Vallin (705)

Ritva Koljonen (839)

Riitta Kulonen (030)

Juhapekka Lindfors (660)

Päivi Arhenius (003)

Kuljetusala
Markku Jousmäki (PAU 155)

Mauri Patala (AKT 006)

Timo Törmä (VML)

Hannu Vuorenmaa (AKT 006)

Teollisuuden toimiala
Juhani Jara (Metalli 80)

Harri Jouhki (Rakennus 236)

Markku Julkunen (Metalli 149)

Keijo Moilanen (Metalli 149)

Kai Kaarlampi (Metalli 195)

Marko Sarjanoja (Metalli 195)

Leo Lahtinen (Metalli 402)

Jukka Launis (Metalli 402)

Rauno Lehtinen (Metalli 7)

Kirsi Tuomisto (Metalli 7)

Jukka Närhi (Paperi 4)

Kai Kolho (Paperi 4)

Johanna Puro (TEAM 7029)

Kari Lintunen (TEAM 7029)

Kauko Kuusniemi (Rakennus 10)

Nina Lahti (Rakennus 10)
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