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Juhlavuoden päätapahtumat
14.1.
Juhlavuoden avaus Helsingissä Finlandia-talossa
SAK:n jäsenliittojen päättävien elinten yhteiskokous,
jossa käsiteltiin työllisyyskysymyksiä ja julkistettiin
keskusteluaineisto "Ammattiyhdistysliike ja työllisyys".
1.2.-30.4.
Valokuvauskilpailu paikallisjärjestöille
1.2.-10.5.
Paikalliset tapahtumat
1. Paikallisjärjestöjen omat tapahtumat
2. Yhteiset vappujuhlat
9.2.
"Oikeus turvattuun työhön" -kampanja 40 paikkakunnalla
11.2.

"SAK 75 vuotta" -mitali luovutettiin tasavallan
presidentti Mauno Koivistolle. Mitalin suunnitteli
kuvanveistäjä Erkki Kannosto.
14.3.
Ruotsinkielisten 75-vuotisjuhla Vaasan kauppaoppilaitoksessa.
15.3.-4.4.
Työaiheinen kirjoituskilpailu ja teemaviikko
1. Yleis- ja erikoisammattikouluissa 15.3.-23.3.
2. Peruskouluissa yhdeksäs- ja kymmenesluokkalaisille
22.3.-4.4.
15.4.
SAK:n (SAJ:n) perustamispäivä
1. Kunniakäynnit edesmenneiden SAK:n puheenjohtajien haudoilla
2. Kunniakäynti kansalaissodassa kaatuneiden muistomerkillä Helsingissä
3. Juhlavastaanotto Helsingissä SAK:n toimistossa
4. SAK:n valtuuston juhlakokous Helsingissä HTY:n
talossa. Kokouksessa julkistettiin SAK:n juhlavuoden
sävellyskilpailun tulokset, jaettiin SAK:n kulttuurirahaston apurahat ja SAK:n solidaarisuusrahaston
avustukset.
Kokouksessa käytiin myös keskustelua SAK:n
tavoitteista demokratian ja tasa-arvon laajentamiseksi
ja julkistettiin keskusteluaineisto "Ammattiyhdistysliike ja demokratia" sekä tavoitteisto "Tasa-arvoa
työelämään".
5. SAK:n 75-vuotisjuhlakonsertti Helsingissä Kulttuuritalossa. Esitettiin kantaesityksenä juhlavuoden
sävellyskilpailun voittanut Jarmo Sermilän teos
"Labor" ja Arvo Turtiaisen sanoittama "Leivän
Sampo".

huhti-toukokuu
Järjestökampanja Helsingissä ja Uudellamaalla,
toteuttajina paikallisjärjestöt, Auto- ja Kuljetusalan
Työntekifäliitto, Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan
Liitto, Liiketyöntekijäin Liitto, Metallityöväen Liitto
ja Maaseutuväen Liitto.
22.5.
SAK:n rauhankokous Rovaniemellä Korkalovaaran
yläasteen koulussa. Kokoukseen osallistuivat SAK:n
rauhanvaltuuskunta ja liittojen ja ammatillisten
paikallisjärjestöjen edustajat, yhteensä^ 600 henkeä.
Kokoukseen osallistui myös edustajia Ruotsista,
Norjasta, Tanskasta ja Neuvostoliitosta. Kokouksessa
käsiteltiin aseidenriisuntaa, taksvärkkiä ja solidaarisuutta.
Pääalustuksen piti EAY:n puheenjohtaja Wim Kok.
12.6.

Tapahtumat Helsingissä ja Vantaalla
1. Liittojen tapahtumat
2. SAK - TUL -tapahtumat
- SAK - TUL -kutsuseminaari Helsingissä
- Ay-keilailu "SAK:n 75-vuotisjuhlakilpailu"
Vantaalla Tikkurilan Keilahallissa
- Keskuspuistohölkkä Helsingissä
- Ay-lentopalloturnaus Helsingissä
3. SAL-tapahtumat
- SAL-lomapaikkanäyttely Helsingissä Mäntymäellä
- SÄL-kiertoajelut ja vesibussiristeilyt Helsingissä
4. "SAK 75 vuotta" -nuorisotapahtumat
- Nuorisotapahtuman avajaiset Helsingissä HTY:n
talossa
- Kulttuurikatselmus Helsingissä Kulttuuritalossa
- Puistokonsertti Helsingissä Kaisaniemessä
- Rock-konsertti Helsingissä UK-hallissa
5. Iltajuhla ja juhlakonsertti Helsingissä UK-hallissa
13.6.
SAK:n 75-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma Helsingissä
1. Juhla- ja mielenosoitusmarssi Hakaniemestä Olympiastadionille
2. Pääjuhla Olympiastadionilla
14.6.-23.6.
EAY:n nuorten kesäkoulu Murikassa
syksy 1981 - syksy 1982
Ay-perinnekeräys
22.11.

SAK:n historian "Yhdessä elämä turvalliseksi" I osan
"SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehitys vuoteen
1930" julkistamistilaisuus
1.1.-31.12.
Keräys Pohjolan Opiston tukemiseksi ja kehittämiseksi
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Oikeus
turvattuun ja
mielekkääseen
työhön
juhlavuoden
tärkein tavoite
SAK:n valtuusto hyväksyi SAK:n juhlavuoden
ammattiyhdistyspoliittisiksi tavoitteiksi oikeuden turvattuun ja mielekkääseen työhön, demokratian edistämisen työssä, talouselämässä ja
yhteiskunnassa, tasa-arvon edistämisen työssä,
vapaa-aikana ja ammattiyhdistysliikkeessä sekä
kansainvälisen yhteistyön voimistamisen.

Täystyöllisyys mahdollista saavuttaa
SAK:n jäsenliittojen päättävät elimet käsittelivät juhlavuoden yhteisessä avajaiskokouksessa työllisyyttä. SAK
asetti täystyöllisyystavoitteen etusijalle ja totesi, että se
on mahdollista saavuttaa kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli kaikki mahdolliset keinot otetaan käyttöön.
Taloudellinen kasvu helpottaa huomattavasti täystyöllisyyden saavuttamista. Julkisen vallan taloudelliset mahdollisuudet elvyttävään politiikkaan on käytettävä täysimääräisesti hyväksi, samoin julkisen puolen omat työllistämismahdollisuudet. Näitä mahdollisuuksia on vielä paljon käyttämättä.

Uusia toimia ja ajatuksia
työttömyyden vähentämiseksi
Pitkään jatkunut työllisyystilanne on nostanut esiin myös
uusia toimia ja ajatuksia työttömyyden vähentämiseksi.
Näitä ovat muun muassa työn jakaminen uudelleen työaikaa lyhentämällä sekä taloudellisen demokratian lisääminen hyödyntämällä ja parantamalla yhteistoimintamenettelyä työllisyyskysymyksissä.

Toimista ja menettelytavoista sovittava
Runsas työllisyys on välttämätöntä. Tästä vallitsee yhteiskunnassa laaja yksimielisyys. Työllisyyden lisääminen
edellyttää kuitenkin, että kaikki päätöksentekijät toimivat myös käytännön työssään tämän tavoitteen mukaisesti.

Ammattiyhdistysliike edellyttää, että julkinen valta,
etujärjestöt ja elinkeinoelämä sopivat sellaisista käytännön toimista ja menettelytavoista, joilla työllisyystilannetta voidaan nopeasti parantaa.

Työttömyys edellyttää päämäärien huolellista
punnitsemista
Lisääntyvä työttömyys, erityisesti suuri nuorisotyöttömyys, on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Se edellyttää myös ammattiyhdistysliikkeeltä oman toimintansa ja
päämääriensä huolellista punnitsemista. Tätä mieltä oli
tasavallan presidentti Mauno Koivisto puhuessaan 13. 6.
1982 SAK:n 75-vuotisjuhlavuoden pääjuhlassa Olympiastadionilla. Presidentin mukaan helppoja ratkaisuja työllisyyden hoitamiseksi ei ole. Meidän on suhtauduttava varauksellisesti tavaratuotantoon kohdistuvien investointien
yleisluonteiseen vauhdittamiseen, koska se saattaa johtaa
vain pääomapanoksen kasvuun ja työpanoksen vähenemiseen tuotannossa.
Työttömyyden vähentäminen on niin keskeinen talousja yhteiskuntapoliittinen tehtävä, että yhteiskunnan kaikkien tahojen on oltava siinä mukana. Ammattiyhdistysliike ei voi yksin tätä ongelmaa ratkaista. Se voi kuitenkin merkittävästi vaikuttaa maamme talouden ja samalla
työllisyyskehityksen muotoutumiseen tulevina vuosina.

Demokratian laajentaminen
Poliittisen demokratian toimivuutta haittaa eniten yksityisomistuksen perusteettoman voimakas suojelu. Myös
sen tulkinta, mitkä lait on säädettävä perustuslaillisessa
järjestyksessä, on jarruttanut demokratian toteutusta.
Käytännössä ammattiyhdistysliike on saanut kokea nämä
vaikeudet sopimustoiminnassa muun muassa siten, että
hallituksilla on ollut vaikeuksia saada tarvittavat hintasäätelyvaltuudet.
Siksi ammattiyhditysliike vaatii, että määräenemmistösäännökset uudistetaan vastaamaan parlamenttarismille
ominaisia demokraattisia käsityksiä. Erityisen tärkeätä on
mahdollistaa verolakien säätäminen normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä.
TALOUDELLINEN DEMOKRATIA
Eduskunta ja hallitus eivät pysty riittävästi vaikuttamaan
talouselämään.
Taloudellinen valta on harvojen käsissä, ja kehitys kulkee kohti yhä suurempaa keskittämistä. Palkansaajien
mahdollisuudet vaikuttaa päätöksiin työelämässä ovat
täysin riittämättömät.

Yhteiskunnallisesti merkittävät yritykset on valtiollistettava ja valtion yritystoiminnalle annettava enemmän
liikkumatilaa. On lisättävä yhteiskunnan mahdollisuuksia
vaikuttaa päätöksiin pankeissa ja vakuutusyhtiöissä.
Sopimusjärjestelmää on kehitettävä niin, ettei säädellä
vain palkansaajien palkkoja vaan koko tulonmuodostusta, myös pääomatuloja. Yhteiskunnan antaessa tukea
yrityksille tuki on kytkettävä jonkinlaisiin velvoitteisiin,
esimerkiksi työllisyyttä tukeviin.
DEMOKRATIA TYÖELÄMÄSSÄ
Suomi on jäljessä yritysdemokratian kehittämisestä. Yhteistoimintalaki on vasta ensimmäinen askel tällä tiellä.
Kaikki työelämän tärkeät päätökset tekee yrityksen
johto. Se on päätöksistään vastuussa omistajille, mutta
ei yhteiskunnalle eikä työntekijöilleen.
Tähänastiset kokemuksemme yhteistyöstä yrityksissä
ovat sekalaisia. Aivan liian usein asia ei kiinnosta työnantajia. Ammattiyhdistysliike on sitä mieltä, että yhä useampia kysymyksiä on käsiteltävä yhteistoimintalain mallin
mukaisesti.
Työelämän uudistaminen ja demokratisointi ovat ammattiyhdistysliikkeen keskeisimpiä tavoitteita. Palkansaajilla on oltava oikeus olla mukana tekemässä niitä päätöksiä, jotka koskevat heitä itseään. Kaikilla, jotka osallistuvat palkansaajien puolesta jonkinlaiseen yritysdemokraattiseen päätöksentekoon, on oltava turvattu
asema, niin että työnantaja ei voi heitä painostaa.
DEMOKRATIA
AMMATTIYHDISTYSLIIKKEESSÄ
Ammattiyhdistysliikkeen järjestörakenne ja päätösprosessi ovat vanhastaan demokraattisia.
Kuitenkin ammattiyhdistysliikkeessä on syntynyt ongelmia. Suurten, edustuksellisen demokratian periaatteella
toimivien järjestöjen tavoin myös ammattiyhdistysliikkeessä liian harvat osallistuvat aktiivisesti toimintaan, ja
jäsensuhteesta uhkaa kehittyä asiakassuhde.
SAK:n juhlavuoden keskeisimpiä keskustelunaiheita oli
demokratia ammattiyhdistysliikkeessä: miten demokraattista itse asioiden valmistelu on, tehdäänkö päätökset
aina demokraattisessa järjestyksessä, noudatetaanko päätöksiä ja miten päätösten toteutumista valvotaan?
SISÄINEN DEMOKRATIA OSA SUUREMMASTA KOKONAISUUDESTA
Ammattiyhdistysliikkeessä voidaan kehittää demokratiaa.
Ensisijaisesti on aktivoitava yhä useampia jäseniä toimin-

taan. Toimintamuodot on saatava kiinnostavammiksi ja
päätöksentekojärjestelmiä kehitettävä niin, että yhä useampi tietää, että hänellä on mahdollisuus olla mukana
tekemässä tärkeitä päätöksiä.
Ammattiyhdistysliikkeen on vakavasti pohdittava, onko
sopimusjärjestelmää kehitettävä siten, että osa kysymyksistä voidaan ratkaista paikallisesti.
Mitä enemmän työnantajien nykyisestä vallasta voidaan siirtää palkansaajille yritysdemokraattisten uudistusten avulla, sitä suurempia vaatimuksia se asettaa työntekijöille. Työntekijöiden osallistuminen ammattiyhdistysliikkeen työhön on tällöin entistä tärkeämpää, jottei solidaarisuus unohtuisi ja muuttuisi ryhmäitsekkyydeksi.

Työtä tasa-arvon saavuttamiseksi työelämässä
Syrjintää on työelämässä monin muodoin. Lainsäädännössämme on tältä osin monia puutteita. Työsuojelulainsäädännössä ei esimerkiksi kiinnitetä huomiota naisten
ongelmiin.
Työympäristön tekninen kehitys ja toisaalta sukupuolten tasa-arvon hyväksyminen yhteiskunnan yleiseksi periaatteeksi ovat muuttaneet olennaisesti naiseen kohdistuvan erityislainsäädännön tarvetta. Työympäristön kemiallistumisen mukanaan tuomaa pitkävaikutteista myrkkyjen
riskiä on pidettävä ongelmana, joka tulevan sukupolven
turvaamiseksi vaatii lainsäädäntötoimia.
SAK:n valtuuston hyväksymässä tasa-arvotavoitteistossa käsitellään työelämässä ilmenevää syrjintää, jota on
muun muassa työhönotossa, koulutuksessa ja palkkauksessa. Työ tasa-arvon saavuttamiseksi on ammttiyhdistysliikkeen keskeisimpiä tehtäviä. Tehtävä toteutetaan muun
muassa tasa-arvoa edistävillä työehtosopimusmääräyksillä
ja poistamalla palkkauksen eriarvoisuus.
TYÖRYHMÄ JATKAA TYÖTÄÄN
SAK:n hallituksen asettama "Tasa-arvo työelämässä" työryhmä jatkaa työtään seuraavaan edustajakokoukseen
saakka seuraamalla sitä, kuinka tavoitteisto toteutuu
omassa organisaatiossa ja työelämässä. Työryhmä seurasi
tasa-arvolain valmistelua tiiviisti koko vuoden osallistumalla muun muassa seminaareihin ja SAK:n lakiluonnoksesta annetun lausunnon valmisteluun.

Sillanrakennustyö rauhan turvaamiseksi
Ammattiyhdistysliike ajaa ja puolustaa rauhan oloissa
työskentelevien ihmisten etuja. Ay- ja ihmisoikeudet
sekä kansanvalta sanan poliittisessa ja taloudellisessa
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mielessä ovat mahdollisia vain rauhan vallitessa. SAK
ja maailman ammattiyhdistysliikkeet korostavat jatkuvasti rauhantyön ja aseistariisunnan välttämättömyyttä.
SAK:n peruslähtökohta on muuttumaton: sillanrakennustyö liennytyksen edistämiseksi sekä Euroopan ja maailman rauhan turvaamiseksi jatkuu.
KANSAINVÄLINEN TYÖ JÄSENTEN ETUJEN VALVOMISTA
Ammattiyhdistysliikkeen kansainvälinen toiminta on yhä
selvemmin jäsenten etujen suoranaista valvomista. Monikansallisten yhtiöiden vallan kasvu, siirtolaisuuden moninkertaistuminen ja suuresti lisääntynyt työttömyys ovat
haasteita, joihin ammattiyhdistysliikkeen on vastattava.
Työ joukkotyöttömyyttä vastaan sekä reaaliansioiden ja
sosiaaliturvan säilyttämisen puolesta on myös kansainvälistä.
Ilman ammattiyhdistysliikkeen kansainvälistä yhteisesiintymistä ei miljoonien ja taas miljoonien työttömien
jono lyhene.
Ammattiyhdistysliikettä kiinnostaa aivan erityisesti uusi
kansainvälinen talousjärjestys, oli sitten kysymys kehitysyhteistyöstä, maailmankaupasta tai uudesta työnjaosta.
POHJOISMAAT NEUVOTTELEMAAN
YDINASEETTOMASTA POHJOLASTA
SAK:n juhlavuoden rauhankokous vetosi pohjoismaihin,
jotta ne ryhtyisivät neuvottelemaan ydinaseettomasta
Pohjolasta. Kokous tuomitsi kaikkien uusien asejärjestelmien kuten keskipitkän matkan ydinohjusten ja euro-ohjusten sijoittamisen Eurooppaan.
Ydinaseeton Pohjola olisi askel kohti laajempaa ydinaseetonta vyöhykettä Euroopassa.
SUOMEN ON OLTAVA AKTIIVINEN
Suomen on oltava aktiivinen myös aseidenriisunnassa.
Asteittaisen aseidenriisunnan on oltava maamme vilpitön
pyrkimys.
Toiminta rauhan, liennytyksen ja aseidenriisunnan
edistämiseksi on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen.
SAK PERUSTI RAUHANPALKINNON
SAK:n perustama rauhanpalkinto myönnetään tunnustuksena suomalaiselle yksityishenkilölle tai yhteisölle,
joka on toiminut erityisen tarmokkaasti ja hellittämättömästi rauhan hyväksi. 10 000 markan palkinto jaetaan
ensimmäisen kerran vuonna 1983.

Taloudellinen kehitys 1982
Vuonna 1980 esitetyt ajatukset siitä, että ns. toisesta öljykriisistä voitaisiin selvitä edellistä kriisiä kivuttomammin, ovat osoittautuneet vääriksi. Taloudellisen kehityksen odotettiin merkittävästi elpyvän vuoden 1982 aikana.
Näissä toiveissa petyttiin sekä kansainvälisellä tasolla että
Suomessa. OECD:n talouspoliittinen sihteeristö joutui
useaan otteeseen vuoden aikana alentamaan kasvuennusteitaan.
Suomessa tuotannon kasvu hidastui vuoden 1982 aikana edelleen. Kun vuoden 1981 taloudellinen kasvu oli
1,6 %, ovat arviot viime vuoden kehityksestä alle 1 %:n.
Taloudellisesti kasvoi pääasiassa julkinen toiminta. Sen
arvioidaan vuonna 1982 kasvaneen 3,5 %. Palveluelinkeinojen tuotanto kasvoi noin 2 %. Sitä vastoin rakennustoiminta ja tehdasteollisuuden tuotanto supistuivat. Rakennustoiminta supistui noin 2 %. Valtion lainoittamia
asuntoja rakennettiin 46 000 eli 2 500 edellisvuotista vähemmän.
Viennin kasvu hidastui edelleen. Suomen ja Neuvostoliiton kaupan ylijäämä rajoitti itäviennin kasvua. Länsiviennin määrä aleni.
Tavaravienti supistui määrältään melkein kaikilla
aloilla. Poikkeuksena tästä kehityksestä ovat ainoastaan
metalliteollisuus, jonka vientitoimitukset Neuvostoliittoon
lisääntyivät edelleen, sekä kemian teollisuus. Tavaravienti kasvoi määrältään 0,5 %. Erittäin suuria vaikeuksia oli paperiteollisuuden ja mekaanisen puunjalostusteollisuuden viennissä. Metsäteollisuuden vientimäärät alenivat 5 % vuonna 1982.
Taloudellisen kasvun hidastumisen vuoksi julkisen talouden suuntaa on muutettu vuoden 1982 aikana varovasti elvyttäväksi. Valtion rahoitustarve pysyi menneen
korkeasuhdanteen aikana verraten suurena ja lisääntyi
vuoden 1982 aikana. Valtiovelan nopea kasvu lisäsi samalla velanhoitomenoja, jotka rasittavat valtiontaloutta
tulevina vuosina. Toisaalta merkittävä osa lainoista on
voitu ottaa ulkomailta, mikä on pitänyt kotimaan rahamarkkinoita edelleen keveinä.
Näillä toimenpiteillä on toisaalta pyritty ylläpitämään
ja elvyttämään taloudellista kehitystä, mutta toisaalta ne
kaventavat finanssipolitiikan liikkumavaraa tulevaisuudessa. Vuoden 1982 finanssipolitiikka oli lievästi taloudellista
kehitystä elvyttävää.
Kuluttajahinnat nousivat 9,3 % vuonna 1982. Näin ollen hinnat kehittyivät suurin piirtein siten, kuin Pekkassopimuksen solmimisvaiheessa oli arvioitu. Marraskuun
indeksiluku poikkesi kaksi vuotta aikaisemmin sovitun
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indeksiehdon katosta 0,2 %, Tähän liittyvät palkankorotukset on sovittu toteutettavaksi uusin sopimuksin.
Vuonna 1981 noin kolmannes kuluttajahintojen noususta oli seurausta ulkomaisesta hintakehityksestä. Myös
julkisen talouden tariffipolitiikka kiihdytti tuntuvasti inflaatiota. Noin 2 % vuoden 1982 hintojen noususta aiheutui valtiovallan toimenpiteistä. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuonna 1982 keskimäärin 10,6 %, jossa
työ- ja virkaehtosopimusten vaikutus oli 8,3 %-yksikköä.
Reaaliansiot nousivat vuoden 1982 aikana 1,2 %.
Ruotsin uusi hallitus devalvoi kruunun 16 %:11a 8. 10.
1982. Vaikka Suomen Pankki kaksi päivää aikaisemmin
oli devalvoinut markan noin 4 % :11a, jouduttiin uuden
tilanteen edessä markka jälleen devalvoimaan. Yhteensä
noin 10 %:n devalvaatio merkitsee vuodessa noin 2 mrd.
markan kilpailuetua teollisuudelle, etenkin vientiteollisuudelle. Devalvaatioon liitettiin myös muita huomattavia
talouspoliittisia toimenpiteitä. Teollisuuden investointien
liikevaihtoveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksujen
alentaminen sekä eräät muut toimenpiteet merkitsevät
runsaan miljardin markan kustannussäästöä myös työvaltaiselle kotimarkkinateollisuudelle. Yhteensä devalvaatiot
ja niiden yhteydessä toteutetut muut hankkeet merkitsivät teollisuudelle etua, joka vastaa noin 16 %:n suuruisesta devalvaatiosta saatua etua.
Talouspoliittisten ratkaisujen rahoittamiseksi liikevaihtoveroa päätettiin nostaa 14 prosentista 16 prosenttiin
kesällä 1983.
Ratkaisujen arvioidaan nostavan kuluttajahintoja yhteensä noin 4 % vuoden aikana. Välittömiä hintapaineita
lykättiin varsin laajalla joulukuun loppuun ulottuneella
hintasululla. Tosin hallitus itse rikkoi sitä, kun se hätiköidysti nosti öljyn hintaa.
Devalvaatioratkaisun yhteydessä sovittiin myös työllisyyslisäbudjetista.
Taloudellisen kasvun pysyessä alhaisena työttömyys lisääntyi edelleen vuonna 1982. Joulukuussa työttömiä oli
yli 162 000 eli noin 12 000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden keskimääräinen
työttömyysaste oli ennakkotietojen mukaan noin 6 %.
Huolimatta työttömyyden lisääntymisestä työvoiman
tarjonta kasvoi edelleen noin 30 000 henkilöllä. Työllisyystilanteen heikkeneminen näkyi selvimmin avointen
työpaikkojen vähenemisenä. Tämän vuoksi erityisesti
nuorten työttömyys alkoi jälleen nopeasti enetä. Myös
pitkäaikaistyöttömien ja iäkkäiden työttömiksi joutuneiden määrä on kasvussa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli loppuvuodesta noin 13 % työttömistä työnhakijoista eli noin kolmannes enemmän kuin edellisenä
vuonna.
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Järjestöllisten
tavoitteiden
saavuttaminen
tärkein ja
mittavin tehtävä
juhlavuonna 1982
SAK:n valtuusto hyväksyi juhlavuoden järjestöllisiksi tavoitteiksi ammatillisen järjestäytymisen edistämisen, jäsenkunnan tietoisuuden ja
aktiivisuuden lisäämisen, jäsenkunnan yhteenkuuluvuuden ja perhekeskeisyyden korostamisen, järjestötyössä käytettävien työmuotojen rikastamisen, jäsenkunnan oma-aloitteisen ja luovan kulttuuritoiminnan esille tuomisen sekä
SAK:n XII edustajakokouksen päätöksien tunnetuksi tekemisen.
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Suomen Ammattijärjestö perustettiin
huhtikuun 15. päivänä vuonna 1907
Tampereen työväentalossa tunnuksella "Kootkaamme hajanaiset joukkomme yhteen". Ammattijärjestöön
kuului v. 1907 lopussa 18 liittoa ja
26 000 jäsentä.
SAK:lainen
ammattiyhdistysliike
on kokenut 75 vuoden aikana monia
vaikeita murroskausia ja saavuttanut
lukuisia voittoja. Vuosikymmenien
sitkeän työn tuloksena SAK on yli
miljoonan jäsenen yhtenäinen ja voimakas järjestö.
Kesäkuun 13. päivänä marssi
32 000 SAK:laista työn, demokratian, tasa-arvon ja rauhan puolesta.

