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SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N 
TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2015 
 
1. JOHDANTO 

 
Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota kaikki alueen SAK:n 
ammattiosastot yhteistoimintaan palkansaajien hyvinvoinnin, 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä 
ammattiyhdistysliikkeen toimintavalmiuksien edistämiseksi ja keskusjärjestön 
asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. 
 
Paikallisjärjestön kotipaikka on Savonlinna ja toimialueena Itä-Savo. 
Toimintavuosi 2015 oli yhdistyksen 95. 
 
Paikallisjärjestön jäsenmäärä on jäsenosastojen ilmoituksien mukaan n.5200 
henkilöä. 
 
Paikallisjärjestön kotisivut: 
http://savonlinnan.paikallisjarjesto.fi/ 

 
2. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 

Paikallisjärjestön puheenjohtajana toimi Ritva Suomalainen PAM 719. 
  
Varsinaiset jäsenet: 
Aila Makkonen JHL 567 varapuheenjohtaja, Markku Valjakka Sähköliitto 077 
sihteeri, Esa Uotinen Metalli 17, Kari Laukkanen Puu 079, Lauri Tiainen AKT, 
Pirkko Piispa Savonlinnan vaatetustyöntekijät/TEAM, Markku Rautiainen 
SMU, Jussi Haikka PAM 719, Kimmo Natunen Puu 04 ja Teemu Karttunen 
Rakennus 160 
 
Varajäsenet: 
Hannu Kokki Sähköliitto 077, Kari Salkkola Metalli 17, Kare Kosonen Puu 079, 
Jarmo Kankkunen JHL 567, Markku Nikkonen AKT, Seppo Immonen SMU, 
Markku Kovanen Raksa 160, Raili Pulkkinen Savonlinnan 
vaatetustyöntekijät/TEAM 548 Marjut Loikkanen Puu 04, ja Pirkko Eronen 
PAM 719. 
 

Toiminnantarkastajat: Toiminnantarkastajat ovat Vesa Kuparinen ja Olli 
Sironen ja varalle Hannu Luostarinen 

 
3. EDUSTUKSET 

 
SAPSYT - Palkansaajajärjestöjen yhteistyöryhmässä (SAK, STTK, Akava): 
Paikallisjärjestöstä jäseninä Kari Laukkanen, Ritva Suomalainen ja Markku 
Valjakka.  
 
 

http://savonlinnan.paikallisjarjesto.fi/
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4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 
Paikallisjärjestön hallitus kokoontui seitsemän kertaa eri paikoissa.  
 
Sääntömääräisiä kokouksia 
 
Edustajiston kokouksiin jäsenosastoista valitaan yksi edustaja 50 jäsentä 
kohti 200: n jäseneen asti, jonka jälkeen valitaan yksi edustaja 200 jäsentä kohti. 
 
Kevätkokous oli ravintola Lypsyniemessä 16.3.2015. Kokouksessa hyväksyttiin 
edellisen vuoden tilit ja toiminta. Kokoukseen osallistui 22 henkilöä. 

 
Syyskokous oli ravintola Lypsyniemessä ravintola 12.11.2015. Kokoukseen 
osallistui 16 henkilöä. 
Edustajisto hyväksyi tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
Toimintavuoden painopiste on tulevissa sopimusneuvotteluissa sekä hallituksen 
toimiin varautumisessa. 
Savonlinnan Pesuosasto 162 ry ja PUU 04 hyväksyttiin paikallisjärjestön 
jäseniksi vuoden 2015 alusta lukien. 

 
5.  VARSINAINEN TOIMINTA 

 
Alkuvuodesta keskityttiin eduskuntavaaleihin. SAK avasi omalta osaltaan 
eduskuntavaalikampanjan teemalla ”Hyvää työtä Suomi”.  
SAK:lle oli tärkeää saada palkansaajat äänestämään ja erityisesti duunarin 
asialla olevia ehdokkaita.  
Pidimme hallituksen kokouksen Punkaharjulla Pankkotuvalla, jossa 
ryhmätyönä ideoitiin tulevien vaalien tapahtumia. 
Savonlinnan valtuustosalissa pidettiin helmikuussa teemailta, jossa 
keskusteltiin eduskuntavaalien sisällöstä ja tavoitteista.  
Ystävänpäivänä järjestettiin Kirkkopuiston kentällä rusettiluistelutapahtuma, 
joka oli paikallisjärjestön eduskuntavaalistartti. Savonlinnan taitoluistelijoiden 
SATU-ryhmä esiintyi taidokkaasti ja esitys palkittiin pienellä stipendillä 
seuralle.  
 
Soppatykkitilaisuuksia järjestettiin useita ja niissä kävi paljon kansalaisia. 
Paikallisjärjestö päätti tukea työväen ehdokkaita 500€/henkilö. Ehdokkaille 
ostettiin myös ruusuja jaettavaksi.  
Savonlinnasta ehdokkaina olivat Jouni Backman, Anna-Kristiina Mikkonen ja 
Esa Valkonen. 
Kaikesta ponnistelusta huolimatta vaalitulos oli palkansaajien kannalta surkea. 
Vaalien jälkeen Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset kokosivat 
hallituksen. Melko pian palkansaajat saivat jo tietoisuuden, minkälaista 
politiikkaa valtakunnan hallitus suunnitteli pienituloisille. 
Työmarkkinaosapuolia hallitus kehotti neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksen 
tai muuten hallitus on pakotettu säätämään lähinnä palkansaajia ja erityisesti 
pienituloisia naisia sortavia lakeja.  
Hallituksen toimet näyttävät lähes kautta linjan tulevan nopealla aikataululla ja 
täysin valmistelemattomina. Päätöksiensä vaikutusarvioita hallitus ei 
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myöskään tee etukäteen, josta moitteita on annettu runsaasti niin 
ammattiyhdistysliikkeen, kuin mm. lukuisten asiantuntijatahojen taholta. 
SAK:n tarjous vakautuksesta on saanut varsinkin palkansaajien sympatiat. 
 
Maan hallitus on joutunut perääntymään lukuisissa onnettomissa 
suunnitelmissaan voimakkaan kansalaismielipiteen ja poliittisen opposition 
painostuksen vuoksi. Kansa ilmaisi mielipiteensä hallituksen linjasta suuressa 
mielenilmaisussa 18.8. Helsingin Rautatientorilla. Savonlinnasta osallistui 
lähes linja-autollinen palkansaajia kyseiseen mielenilmaisuun. Lisäksi suuri 
joukko ihmisiä osallistui tapahtumaan jäämällä pois töistä omilla 
paikkakunnillaan. Tapahtuman osallistujamääräksi arvioitiin yhteensä n. 
300 000 henkeä.  
 
Jyry:n järjestämälle seitsemän viikon liikuntakurssille osallistui 
Paikallisjärjestöstä 12 henkilöä. Liikuntakurssi todettiin tärkeäksi ja jatko osaa 
suunnitellaan alkavaksi vuoden 2016 aikana. 
 
SAPSYT- palkansaajaseminaari pidettiin Savonlinnan Paviljongilla 25.3. 
Tilaisuudessa julkaistiin vuoden palkansaajat Savonlinnan, Mikkelin ja 
Pieksämäen seuduilta. 

SAK päivät 3-4.10. Jyväskylässä olivat todennäköisesti viimeiset tässä 
muodossa mahdollisen suur-keskusjärjestön syntymisen vuoksi. Väkeä 
tilaisuudessa oli runsaasti. Paikallisjärjestöstämme osallistuivat Aila 
Makkonen, Markku Valjakka, Ritva Suomalainen, Kimmo Natunen, Markku 
Nikkonen, Kari Laukkanen, Seppo Immonen ja Esa Uotinen. Matka tehtiin 
yhteisellä linja-autolla Joensuun kanssa. Keskustelupaneeli oli hyvä 
kokonaisuus ja Olli Koskella paneelin vetäjänä olivat asiat hyvin hallussa. 
Ryhmätyöskentely oli hyvä tapa toimia ja muutenkin koko tilaisuus oli hyvä 
kokonaisuus. Duunari-stipendi annettiin koneistaja Petri Ahokankaalle. 
Metallityöväen liiton nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Ahokangas oli 
mukana, kun toimikunta ryhtyi suunnittelemaan nollatyösopimuksia 
vastustavaa Operaatio Vakiduunia 
 
Vapputapahtumassa Kauppatorilla olivat puhujina Jari Nilosaari Puuliitosta ja 
SDP:n puhujana on puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen. 
Vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi jolloin ei järjestetty vappumarssia. 

Kevätkokous otti kantaa Kovil-keskusteluun julkilausumalla, jossa tuomittiin 
tehtaan lopetus ja irtisanomiset. Kannanotto julkaistiin Itä-Savossa ja 
Savonmaassa. 

SAK:n aluekokous oli 24.11.2015 Juvalla. 

Hyvinvointimessuilla OKL-hallilla 25.9 oli Paikallisjärjestön esittelypiste 
varustettu runsaalla määrällä ay-aktiiveja. Koululaisia kävi paikalla pienistä 
isoihin. Itse messuilla oli noin sata näytteille asettajaa. 

Suomessa on menossa keskusjärjestöjen yhdistymisneuvottelut, joista 
tuloksia kuullaan kesällä 2016. Keskustelun sävy on yhdistymiselle 

http://operaatiovakiduuni.fi/
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myönteinen. Neuvotteluissa on mukana 48 ammattiliittoa SAK:sta ja 
STTK:sta. 

Kevätkokouksessa keskusteltiin toiminnantarkastajien esteellisyyksistä ja 
todettiin, että toiminnantarkastaja ei ole esteellinen vaikka olisi edustajistoon 
valittu. 

Savonlinnassa on työllisyyden kannalta hyvää ja myös huonoa. Suuret 
työnantajat UPM ja Anditz palkkaavat lisää väkeä. 

Savonlinnan kaupunki on sulkemassa kolme päiväkotia ja samalla 
ulkoistammassa varhaiskasvatusta johon liittyy myös henkilöstö. Kaikki tämä 
tapahtuu liikkeenluovutuksena. Asian tiimoilta ei yt -neuvotteluja ole vielä 
vuoden 2015 aikana käynnistetty. 

Metsä Wood Punkaharjun Vaneri- ja Kertotehtailla alkoi loppuvuodessa  
YT-neuvottelut.  Vähennystarpeeksi työantaja ilmoitti 30 henkilöä.  

Sosterin ja kaupungin päättäjät hyväksyivät Sosterin yksityistämishankeen 
käynnistämisen. Aktiivisella asioihin vaikuttamisella saatiin hanke torpattua ja 
järki käteen.  

SAK:n aluetoimisto avustaa Mikkelin Ammattikorkeakoulun hankekoulutusta 
yli 30 vuotiaille työttömille. Koulutus on maakunnallinen. Rahoitusta tarvitaan 
287 000€ kahden vuoden aikana. Kehitteillä on SAK-työelämäpeli. Tähän 
hankkeeseen on myös Savonlinna osallistunut. 
 
Metalliliitto järjesti työpaikkakierroksen ”Ylivoimaviikko”, jonka tarkoitus oli 
tavata jäseniä ja jutella työnantajien kanssa. 
 
Kari Kokkola luovutti SAK-merkin Ritva Suomalaiselle ansioista ja tehdystä 
työstä SAK: laisen ammattiyhdistystyön hyväksi. 

 
6. TALOUDELLINEN TILANNE 

 
Jäsenmaksu oli 0,70€ / jäsen ja järjestön taloudessa elettiin lähes edeltävien 
vuosien tapaan. Jäsenten määrä on kuitenkin vähenemässä ja siten 
taloustilanne näyttää jatkossa haasteellisemmalta   
 
Kannustavaa tukea SAK:n aluetoimistolta saatiin 1550€. Tukea haettiin 
pääasiassa eduskuntavaalityöhön. 
Metalliliitolta saatiin 400€ tuki vaalityöhön 
 

7. YHTEISTYÖ 
 

Yhteistyö SAK:n Etelä-Savon aluetoimiston kanssa on ollut tiivistä ja 
monipuolista. Aluetoimiston rahallinen- sekä toiminnallinen tuki on ollut 
keskeistä asiantuntija-avun, koulutuksen ja aineellisten resurssien osalta. 
Järjestötyö kuormittaa pienenemässä olevaa toimijoitten määrää paikallisella 
tasolla.  SAK:n aluetoimikunnassa vaikuttivat hallituksen jäsenistä Kari 
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Laukkanen Markku Valjakka ja Jarmo Kankkunen  
Paikallisjärjestö liittyi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäseneksi ja samalla 
suositeltiin myös ammattiosastoja/yhdistyksiä tekemään päätöksen liittyä 
jäseniksi. 
Paikallisjärjestön tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat TSL:n Itä-Savon 
opintojärjestö, Suur-Savon Osuuspankin Savonlinnan toimipiste, Vakuutusyhtiö 
TURVA sekä Jyry.  

JÄSENET vuonna 2015 

Savonlinnan Autokorjaamotyöväen os. 234  207 jäsentä 
PAM Savonlinnan Hotelli- ja ravintola-alan osasto ry 719 632 jäsentä 
Savonlinnan Pesuosasto 162 ry   30 jäsentä 
Savonlinnan puutyöntekijäin ammattiosasto 4  640 jäsentä 
Rakennusliiton os. 160 Kerimäki   43 jäsentä 
Rakennusliitto os.343 Savonlinnan putkimiehet ja eristäjät 97 jäsentä 
Savonlinnan ja lähiympäristön sähkömiehet ry. os. 077 220 jäsentä 
Savonlinnan ja ympäristön automiehet ry. os. 032  275 jäsentä 
Savonlinnan seudun julkinen ala JHL ry os.567  1560 jäsentä 
Savonlinnan maalarit    26 jäsentä 
Savonlinnan metallityöväen ammattiosasto ry. n:o 17  1050 jäsentä 
Järvi-Savon Tietoliikenneammattilaiset osasto 118  74 jäsentä 
Savonlinnan vaatetustyöntekijäin os. 548   183 jäsentä 
SM-U Sisä-Suomen ammattiosasto ry   115 jäsentä  
Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. 184  20 jäsentä 
Punkaharjun Puutyöntekijät ry 079   573 jäsentä 
Jäseniä yhteensä    5745 
 

8. LOPPUSANAT 
 

Paikallisjärjestön tärkeimpiä tehtäviä ovat olleet Ay- ja yhteiskuntavaikuttaminen 
sekä järjestäytymisen edistäminen. 

 
Toimintaamme suunniteltaessa on tärkeää ottaa enemmän huomioon nuorten 
toimintatavat, joten saataisiin heitä paremmin mukaan toimintaan. Nuorten 
osallistuminen ammattiyhdistyksiin aktivoituu usein ensimmäisen kesätyöpaikan 
myötä. Tästä johtuen on tärkeää kertoa nuorille ammattiyhdistyksen tärkeydestä 

 
Ammattiosastoilla/yhdistyksillä on tärkeä rooli järjestäytymisen edistämisessä. 

 
Kuuluminen/osallistuminen seudulliseen Paikallisjärjestöön ja Paikallisjärjestön 
toimintaan on kaikille osastoille/yhdistyksille ja koko seutukunnalle tärkeä asia. 

. 
SAK:n ja Suomen yrittäjien välinen sopimus koskee 804 yritystä joilla ei ollut jäseniä 
minkään sopimuksen piirissä. Näissä yrityksissä on siis aika paljon 
järjestäytymättömiä työntekijöitä. 
 
 
SAK Savonlinnan seudun paikallisjärjestön hallitus 
 


