
Työttömien toiminnan monet kasvot;

Vaikeuksia ja valmiuksia
riittää Tampereenkin alueella
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Aukeaman kuvat: Tam-
pereen työttömien 
nälkälakosta syksyllä 
1982. Kuvat: Veikko 
Koivusalo

Tampereen työttömi-
en tiedotustoimikunta 
perustettiin vuonna 
1976. Jos jotain koke-
muksista oppii, niin 
ainakin kaksi on ylitse 
muiden: työttömien 
mukaanvetaminen on 
paljon vaikeampaa 
kuin työttömyyden 
luominen tähän maa-
han. Ja toiseksi: aina 
on tapahtunut kun 
toiminnalla on ollut 
aktiivisia vetajiä.

Nikkarin Matti, aikanaan 
Lokomolta saneerattu metal-
limies suuttui irtisanomises-
taan siinä määrin, että alkoi 
vetomieheksi. Matin aikana 
Tampereen alueen työttömi-
en työ – ja itse työttömyys – 
alkoi näkyä ja kuulua. Tuon 
ajan näyttävimpiin tempa-
uksiin kuului osallistuminen 
Rukkasmarssiin. Tampereel-
takin tallusteli kottikärryjä 
Helsinkiin työntäen toista-
kymmentä työtöntä. Mukana 
oli myös nuori yksinhuolta-
jaäiti, joka rukkasten lisäksi 
työnsi Helsinkiin kaksi las-
taan vaunuissa.

Jo Nikkarin Matin ”kau-
della” alkoi pitkä kamppailu 
maakaasuputken vetämiseksi 
Pirkanmaalle asti. Tämä ky-
symys on ollut työttömien 
toimeentuloturvan parantam-
sen lisäksi yksi keskeisimpiä 
kamppailukohteita jo vuosia.

No, Matti Iähti opiske-
lemaan ulkomaille. Syntyi 
tyhjiö ja toiminta heikkeni, 
kunnes...

Topi astui remmiin
Rakennustyöläinen Toivo 
Koivisto Tampereen Här-
mälästä on ehtinyt omalla 
kohtalollaan ilmentää tiiviis-
tetysti suomalaisen vanhan 
perustyöläisen elämänrataa. 
Topi on käynyt Ruotsissa mo-
net työmaat, kierrellyt kym-
menet raksamestat, vähän 
aikaa työtä, taas työttömyyttä. 
Hän on ollut aktiivinen järjes-
töihminen niin ay-sektorilla 
kuin mm. rauhanpuolustajien 
työssä.

Työttömien tiedotustoi-
mikunnan vetäjäksi Topi jou-
tui vuoden 1981 lopussa. Ly-
hyetkin rakennuskeikat olivat 
harventueet, sitten loppuneet. 
Topi oli tyypillinen pitkäai-
kaistyötön.

”Hiljaa ei 
aiota olla”
Työttömieh toiminta elpyi. 

Topi sanoi useassa yhteydes-
sä, että työttömyys on sellai-
nen juttu, että hiljaa siitä ei 
olla.

Hiljaisuutta tällä alueel-
la riittää liian kanssa niiden 
keskuudessa, jotka työttö-
myyttä aiheuttavat – kapita-
lisit – ja niiden, joiden pitäisi 
tehdä jotain työpaikkojen 
säilyttämikseksi ja työttö-
myyden uhriksi joutuneiden 
hädänalaisen aseman paran-
tamiseksi.

Eikä sitten oltu hiljaa. 
Kerran, viimaisessa räntä-
sateessa 20 hengen kulkue 
marssii Tampereen työvoi-
matoimistosta Keskustorille. 
Ei ollut paljon väkeä. ”Mutta 
ei kanssa lannistuta... ei ole 
kuule työttömän helppo läh-
tee kadulle näyttämään mihin 
on joutunut... ja tän varaan ne 
voit herrat perkele laskeekin”, 
Topi sanoi.

Ja oli päättänyt, että 
jo jumalauta tässä maassa 
pitää työttömyyden kasvot 
nähdä sellaisena kuin ne on 
tilastoissa olemassa. ”Joka 
keskiviikko kokoonnutaan 
seiskan toimistossa... siellä 
kuulee monelaista kohtaloa... 
ei kai se niin voi olla, että me 
työttömät vaan keskenämme 
vaihdetaan mielipiteitä ja ko-
kemuksia...” Topi miettii.

Nälkälakko
Tiedustelutoimikunta ryhtyi 
monen mielestä epätoivoa 
ilmentävään yritykseen: näl-
kälakkoon.

Viisi työtöntä toteutti ai-  
keensa. Tampereen Keskusto-
rille ilmestyi eräänä lokakuun 
aamuna, pimeässä ja sateessa, 
asuntovaunu, jonka kadun-
puoleista kylkeä koristi pal-
jonpuhuva tekstitetty kangas 
”Nälkälakko”.

Ohikulkijat ihmetteli-
vät, epäilivät... yöksivaunu 
siirrettiin pois. Yöt vietettiin 
Keskustalon kerhohuoneessa, 
syömättä, aamuviiddeltä taas 
takaisin. Yöllä tehtiin seuraa-
van päivän lenkkiä, joka päi-
välle omansa.

Vaunun kylkeen ilmes-
tyi joka päivä uusi luku. Näl-
kälakko 2. päivä... 3:s, 4:s, 
5. päivä... Ihmiset alkoivat 
kiinnostua. Ihmiset alkoivat 
hätääntyä... ette kai te kuiten-
kaan syömättä... eikös se ole 
vaan bluffia...

6. päivä, seitsemäs. 
Nuoret ihmiset väsyivät, mut-
ta jatkavat, ihmisiä, sähkeitä 
alkaa virrata, asuntovaunusta 
alkaa tulla Tampereen ydin-
keskustan sydän, ihmiset 
unohtavat talouspolitiikan 
kirkuva vastalause.

Kahdeksas, yhdek-
säs päivä. Lakkolaiset ovat 
näännyksissä. He eivät vain 
ole syömättä vaan tekevät 
pyöreitä päiviä lentolehtisten 
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kanssa, vastaavat vähitellen 
heräävän lehdistön ja yleis-
radion toimittajien kysymyk-
siin.

Työpaikoilta alkaa tulla 
tukea. Esiintyy mielenosoi-
tuslakkoja. Pidetään tori-
kokous. Työpaikat keräävät 
talousellista tukea työttömien 
toiminnalle.

Kymmenes, yhdestoista 
päivä... ettekö te jo lopeta.  
”Ei olla vielä satu tarpeeksi... 
jotain on tässä maassa tapah-
duttava työpaikkojen luomi-
seksi”, lakkolaiset vastaavat. 
SKDL:n eduskuntaryhmältä, 
SAK:n kd-toimitsijoilta tulee 
tukea.

Ulkomaankauppami-
nisteri Laine vierailee esi-
telmöimässä läheisella Suo-
malaisella klubilla... sinne 
rynnätään... herra ministeri... 
milloin saadaan maakaasu-
putki Tampereelle?”

Kahdestoista, kolmas-
toista lakkopäivä. Sadoittain 
ihmisiä on jättänyt terveh-
dyksensä asuntovaunun 
vieraskirjaan. Lakkolaisten 
terveys horjuu, väsymys on 
sietämätön.

Neljästoista päivä, 
tori- kokemus asuntovaunun 
edustalla, Koiviston Topi pi-
tää elämänsä vaikuttavimman 
puheen: ”Näiden neljäntoista 
päivän aikana Suomessa on 
sadoilla lounailla puhuttupal-
jon ja kauniisti työllisyyden 
parantamisen tärkeydestä... 

mutta mitä tulee tapahtu-
maan... me ollaan ihmiset 
oltu 14 päviää syömättä... 
neljätoista päivää toverit, se 
on perkeleen paljon... ryh-
tykää rohkeammin tappele-
maan hyvät ihmiset, ei anneta 
potkia itseämme...”

Nälkälakko päättyi. It-
kut purkaantuivat, tuli uni ja 
huomisen epätietoisuus.

Topi lähtee,  
Rainer tulee
Ei saanut Koiviston Topi 
Tampereelta töitä. Helsinkiin 
piti mennä. Sieltä on jotain 
löytynyt. Kävi niinkuin jos-
kus ennen, tiedustoimikun-
nan työ lamaantui. Sitten 
astui remmin päähän Rainer 
Sydänmäki, joka sai toimin-
nan taas nousuun.

Niinpä kokoonnutaan 
jälleen keskiviikkoisin Me-
talli 7:n tiloissa. Joka viikko, 
klo 13.00 alkaen. 

Viime syksynä on 
järjestetty tenttilaisuudet 
kansanedustajille ja pariin 
kertaan hernekeittojakelut 
Koskipuistossa.

Työn painopiste on ol-
lut kamppailussa maakaasun 
saamiseksi Tampereen 
alueelle. Asiassa on liikeh-
delty lähetystöjen muodos-
sa ja keskustelutilaisuuksia 
suunnitellen.

Toimintaan ovat ter-

vetulleita kaikki työttömät. 
Tämä sanottakoon, vaikka 
vetäjät kokemuksesta tietä-
vät, että mukaantulolle on 
suuria kynnyksiä. Mutta ker-
tokaa joku muu ratkaisu täs-
säja nyt.

Lasse K.
Tampere

Tamperelaiset kulttuurityöntekijät 
tukevat työttömien kamppailua

Toimintamuotoihin ovat  
kuuluneet vetoomukset 
SAK:lle osallistumiset ja 
esiintymiset työttömien ti-
laisuuksissa sekä mm. Tam-
pereella paikallisen KTL:n 
yhdistyksen järjestämä 
tukikonsertti työttömien 
tiedotustoimikunnan työn 
tukemiseksi. Konsertti pidet-
tiin Tampereella vuoden -83 
toukokuun 9. päivä. Puhdas 
tuotto, noin 2000 markkaa 
meni lyhentämättömänä 
työttömien työn järjestämi-
seen.

KTL:n yhdistys piti 
vuosikokouksensa Tampe-
reella maaliskuun 17. päivä. 
Toimintasuunnitelmaan kir-
jattiin jälleen tukikonsertin 
pitäminen. Ajankohta on 
toukokuussa. Näin kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Risto Tanner:

– En minä usko, että 
taiteilijat toimillaan suora-
naisesti työpaikkojen luomi-
seen tai säilyttämiseen pys-
tyvät. Olennaista on se, että 
tukitoimillamme osoitamme 
mielemme sitä välinpäitä-

mättömyyttä vastaan, mikä 
tässä maassa työttmyyden 
aiheuttamiin ongelmiin yk-
silön kohdalla vallitsee, hän 
kertoo.

– Työttömyys on räikeä 
ihmisoikeuden loukkaus, 
ihminen jätetään ongelman 
kanssa yksin, sysätään ul-
kopuolelle. Me taitelijat 
haluamme nostaa ihmisen 
korkealle, innostaa häntä 
taistelemaan ja kehittymään. 
Ymmärrämme tämän työn 
tätä kautta. Niinkuin myös 
sen, että toiminta työttömien 
järjestämiseksi kamppailuun 
vaatii myös rahaa. Työttö-
myysavustuksista ei paljon 
toimintarahastoja kartutella, 
Tanner, Tampereen musiik-
kiopiston opettaja ja tunnettu 
saksofonisti sanoo.

Työttömyyden korkea aste ja työttömien oman 
toiminnan kasvu, näkyvyys, on ravistellut myös 
maamme edistyksellisten taiteilijoiden omaa-
tutoa; taiteilijoiden keskuudessa on viritelty 
toimintamuotoja, joilla tulettaisiin työttömien 
kamppailua.

Kaasua 
Tampereelle!
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Maakaasuputki Pir-
kanmaalle! Näin 
kuuluu tiiviinä työt-
tömien pitkäaikainen 
vaatimus hallituk-
selle ja Tampereen 
kaupungin johdol-
le Tämä on myös 
alueen kymmenien 
ammattiosastojen, 
kansalaisjärjestö-
jen ja eri poliittisten 
suuntien järjestöjen 
vaatimus.
Lisäksi pontta maa-
kaasuliike sai muuta-
ma vuosi sitten, kun 
kaupunginisät kaa-
vailivat kivihiilellä 
käyvän kaukolämpö-
voimalan 
rakentamista Epi-
länharjun kupeeseen 
länsi-Tampereel-
le. Lähinnä alueen 
asukkaiden toimesta 
perustettiin kansa-
laistoimikunta, joka 
ryhtyi ajamaan maa-
kaasuvaihtoehtoa.
Pian kaupungin virkamiehet 
alkoivat perääntyä kivihii-
livaihtoehdosta. Kivihiilen 
ympäristöhaitat ovat sellaisia, 
että Tampere joutuisi outoon 
valoon, jos se samaan aikaan 
ryhtyisi kivihiilen käyttöään 
lisääväksi kun kansainväliset 
suositukset edellyttävät rikki-
päästöjen huomattavaa vähen-
tämistä.¨

Kivihiilen sijaan virkamie-
het kallistuivat turvevaihtoeh-
don kannalle. Maakaasu ei löm-
mittänyt heidän ajatuksiaan, 
puhumattkaan tamperelaisten 

kodeista ja teollisuudesta.
Kansalaisliike on ollut 

kuitenkin sitkeä. Maakaasu-
vaihtoehdon puolesta puhuu 
paitsi sen ylivoimaiset ominai-
suudet ympäristöyhstävällisim-
pänä energiamuotona, myös 
sen käyttöhelppous ja ennen-
muuta sen oston lisäämiseen 
liittyvät työllisyysnäkökohdat.

Kauppa tasapainoon
Neuvostoliiton kauppa on pit-
kään ollut Suomelle huomat-
tavan ylijäämäinen Neuvosto-
liiton taholta on jo toistuvasti 
korostettu neuvostotuonnin ta-
son nostamisen tärkeyttä vien-
titason säilyttämikeksi.

Pirkanmaan talousalueel-
la kaikki sen merkittävimmät 
teollsiuudenhaarat käyvät 
huomattavaa Neuvostoliiton 
kauppaa.

Paperi- ja metalliteollisuu-
dessa Neuvostoliiton viennin 
osuus koko viennistä on suu-
remmissa yrityksissä 25–50 
prosenttiin. Tekstiili- ja vaate-
tusteollisuudessa on vieläkin 
suurempi. Jalkineteollisuudelle 
Neuvostoliiton vienti on eli-
nehto.

Työttömät kaasusta
Pitkällä tähtäyksellä maakaasu-
putki merkitsee siis, jos ei vä-
littömästi uusia työpaikkoja, 
niin kuitenkin työllisyyden ja 
työpaikkojen pysyvyyttä, jota 
ei Tampereella pitäisi aliarvioi-
da. Täällä on nimittäin vajaassa 
10 vuodessa menetetty jo noin 
7000 teollista työpaikkaa.

Viime kuukausien aikana 
yksistään on annettu ilmoituk-
set kokonaisten tehtaiden lo-
pettamisista joiden yhteydessä 
menee noin 1200 työpaikkaa.

Kaasua Tampereelle, sano-
vat myös Tampereen työttömät.
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