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lmuutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvdt toverit,

Kun minut valittiin AKT:n puheenjohtajaksi huhtikuussa2001, minulle annettiin
tehtiivti ylitse muiden: ettd minun on varmistettava, ettd AKT:n vahva
edunvalvontalinja sdiilyy kaikissa olosuhteissa ja valta AKT:ssa siiilyy jiisenist6llii.
Tiitii linjaa olen noudattanut joka ikinen tydpaiivai.

Kun aloitin puheenjohtajana liiton tyoilmapiiri oli huono. Se ktivi ilmi ennen
puheenjohtaja-aikaani tehdystti tyoilmapiiriselvityksest#i. Tiesin, ettd tydilmapiiri ei
ollut paras mahdollinen, olinhan tydskennellyt liitossa monta vuotta lakimiehend.

Koko minun aikanitydilmapiirin ongelmia on yritetty ratkaista useiden tahojen
avulla. Mukana ovat olleet tyoterveyshuolto, tyoterveyslaitos ja tydyhteisdkehittiijii.
T6ita on siis tehty kymmenen vuoden ajan. Tyoilmapiirissd olijo selvid
kohentumisen merkkejd, mutta valtataistelun noustessa pintaan tilanne alkoi
muuttua vaikeammaksi.

Selkeai kddnnekohta oli vuosi ennen vuoden 2ol}edustajakokousta. Olen
ddrimmdisen surullinen siitd, ettd kuluneiden vuosien aikana ilmapiiri ei ole
lukuisista yrityksistii huolimatta kohentunut. Puheenjohtajana kannan tiistd
vastuun.

Onko syy yksin minun, sen arvioivat muut kuin mindi.

Minulla olija on edelleen vahva usko siihen, ettd mitd avoimempi ilmapiiri niin sen
parempi. Sitii haluan toteuttaa myos tdnddn ja kayda ldpi kanssanne kaiken.

Olen keskittynyt puheenjohtajan tydssiini siihen, mikd on AKT:n ensisijainen ja
ainoa tarkoitus, miksi olemme olemassa:jdsenten edunvalvontaan. Olen tehnyt
parhaan i ed u nvalvon nan eteen, n iin tydehtosopimusneuvottelu issa ku in my6s
muilla rintamilla.

AKT uskaltaa sanoa asiat siten, kuin ne tydntekijdiden ndkdkulmasta ovat. Emme
ole kaivanneet pddnsilittelyd, vaan selvid tuloksia solidaarisemman ja tasa-
arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Viimeaikainen ty6urakeskustelu on
jiilleen kerran osoittanut tdmdn: me vastustimme jyrkiisti SAK:n hallituksessa
eldkeidn nostoa. Mekaanisen eldkeidn noston sijaan vaadimme parannuksia
ty6oloihin ja tydssai jaksamiseen. Halusimme puolustaa suomalaisen ty6ntekijiin
etua. Ja se tuottitulosta: tiilldi viikolla ty6markkinaosapuolet ilmoittivat
valtioneuvostolle, ettii eldikeiktiii ei tu le nostaa.



Hyvdit toverit,

AKT on ollut historiansa aikana mitd moninaisimpien vastustajien tdhtdimessd:
milloin avoimesti, milloin vdlikdsien kautta puskista ampuen. Eteldranta Kympin
yksi suurimpia unelmia lienee AKT:n tuhoaminen. Historian kuluessa meiddt on
erotettu kolme kertaa SAK:sta. Kaikissa olosuhteissa olemme seisseet aatteemme
takana suoraselkdisesti ja olemme pitdneet pintamme.

Moni taho tdissd yhteiskunnassa haluaisi ndihdd AKT:n kaatuvan.

AKT ei kaadu ulkoa kdsin. Jos me kaadumme, me kaadumme sisdisten riitojen ja
vallantavoittel u n seu rau ksena.

AKT:ssa on kdynnissd hanke, jossa valta yritetiiiin siirtdd pois jiiseniltti. Hanke on
ollut kdynnissd vuosia.

Noin vuosi ennen 2010 edustajakokousta alkoi toimiston sisdiltd minun
m ustamaalaam isen i j u lkisu uteen ja jiisen ist6n su u ntaan toden teol la.
Edustajakokouksen ldhestyessd alettiin toimiston sisiilt#i etsid keinoja minun
syrj iiyft ei m isekse n i p u hee nj ohtaj an pa i ka lta.

Minun virheeni puheenjohtajana on ollut, etten ole ajoissa tunnistanut hankkeen
syvyyttd, vakavuutta ja hankkeeseen ryhtyneiden ihmisten piittaamattomuutta
AKT: n tulevaisuudesta.

Ylimiiiiriiinen valtuusto kokoontui tiistaina 31. tammikuuta. Tuolloin kdvimme hyvin
monia asioita ldipi. Sain teiltd, hyvtit valtuutetut, Iuottamuksen jatkaa tehtdvdssdni
liiton puheenjohtajana. Kaikkia tdmd pdiiit6s ei miellyttiinyt.

V€ilittomiisti valtu uston yl imddrdisen kokouksen jiilkeen oli havaittavissa vahva
hanke luottamukseni saattamiseksi uudestaan kyseenalaiseksi, kun liittosihteerija
sihteeri esittivdt Kuljetusliittohankkeelle, ettd minut syrjaytetadn. Olen kokenut
tdmdn valtuuston pddtoksen vastaisen toiminnan hyvin raskaana.

Ylimddrdinen valtuusto antoi Iiiton hallitukselle toimeksiannon, joka kuului: "mikdli
on sisdisid ongelmia toimintatavoissa tai toiminta-organisaatiossa, tulee
hallituksen ryhtya toimiin asioiden kuntoon saattamiseksi." Ndin tapahtui. Hallitus
kutsui ulkopuolisen selvitysmiehen selvittdmddn liiton sisdisid ristiriitoja ja itse
sitouduin toteuttamaan hdnen ehdotuksensa.

Hyviit toverit,

Tdmii ty6 ja tdmd liike on ollut minulle eldmdntehtdvd. Olen juristin prototyyppija
totinen torvensoittaja monessa tilanteessa. Voidaan kysyd, olisiko tiihdn
eldmdntehtdvddni liiton puheenjohtajana pitdinyt kuulua enemmdn hymyti ja
naurua? Mind olen asettanut ykkdssijalle liikkeen ja jdsenistomme. Se on ollut
minun linjani ja valintani.

Puheenjohtajana vuonna 2001 linjasin, ettd haluan keskittiiii tarmoni siihen, mikd
on liikkeen kannalta tdrkeintd ja minkii parhaiten taidan: sopimuspolitiikkaan ja



AKT:n sisailtdkysymysten edistdmiseen kaikin tavoin, joilla liiton puheenjohtaja voi
sitEi tehdii. Tdmdn vuoksi esitin toivomuksen, ettd liiton henkilostopolitiikan ottaa
hoitaakseen I i ittosihteeri.

Viime aikoina AKT on joutunut ennenndkematt6man mediamyllytyksen kohteeksi.
Tdmd ei missddn nimessd ole hyvdksi liikkeelle. Jdsenid ja heidiin perheitddn on
uhkailtu. Ikdivid tosiasioita todistamaan joutuneet ihmiset eivdt uskalla tulla
nimellddn ulos kuin oikeudessa. Tdllainen on liikkeessdmme jiirkftavaiti.

OIen yrittdnyt hillitii julkisuuden kiiyttiimistd ddnitorvena keskustelussa, joka tulisi
kiiydei liikkeen sisiilld.

Nyt tarvitaan toimenpiteitd, jotka kokoavat tdmdn liikkeen entistd vahvemmaksi.

AKT:n on noustava entistd vahvempana. AKT:n vahvuus on
yhtentiisyydessdmme. Nyt on yritetty isked kirvestd jokaiseen vdliin, johon terdn
on suinkin saanut ujutettua. Tuhoa on jo syntynyt. Me emme saa antaa periksi
tdmdn liikkeen hajottamisyrityksille.

Nyt eldimme tilanteessa, jossa liikkeen hajottaminen on piiiissyt jo niin pitkdlle, ettd
sitd ei pysiiytetii kuin suurella voimalla. Koko liike tarvitaan marssimaan yhtd
jalkaa hajottamisen estdmiseksi ja liikkeen uuden voiman kokoamiseksi.

Peli on mennyt niin kovaksi, ettd tiitii taakkaa ei tule laskea hallituksen harteille,
eikd valtuuston harteille. Taakka ja vastuu on niin kova, ettd voidaanko valtuusto
asettaa toverituomioistuimeksi ratkaisemaan se? Voidaanko valtuustolta edellyttiiii
sellaista vastuuta, jonka seuraukset voivat olla tdysin hallitsemattomat?

Minun mielestdni liike on nyt sellaisessa tilanteessa, ettti ylimaidrdinen
ed ustajakokous on vdlttdmdt6n. Vain ylimddrdisen ed ustajakokouksen kautta
voimme varmistua siitd, ettd AKT:n koko jdsenistd on mukana p#iiittiimiissd AKT:n
suunnasta tiistd eteenpdin. Suunnan on oltava hallittu, ja sillii on oltava koko
jdsenkunnan laaja tuki.

Hyviit toverit,

Nyt seison tdssd edessdnne, jdlleen arvioitavananne. Kuluneet ajat ovat olleet
ddrimmdisen raskasta aikaa. Myllytyksen keskelld saamani luottamus ja tuki on
antanut voimaa.

Mindi uskon, ettd tdssd on se paikka, jolloin on todettava, ettti ylimdairdinen
edustajakokous saa pddttdti liiton suunnan. AKT on olemassa vain ja ainoastaan
jtiseniai varten. Jdsenten on saatava ratkaista ne askelmerkit, joista kiisin AKT
ldhtee uusin voimin kohtitulevia haasteita. Ollaksemme uskottava ammattiliitto, on
edustajakokouksen tehttivii suuret ratkaisut. Jdsenten on saatava pdtittiiii.

Kiitoksia.


