Nuoret ravistelemaan rakenteita

Tulevan

(KOLUMNI)

vuoden teemana ovat nuoret. Jo oli aikakin!

Tarkoituksena on tämän ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta ikävuosiltaan
vaatimattomamman jäsenkunnan
herättäminen.
Pikkuriikkinenkin ay-tietoisuuden tartuttaminen haalareihin
tuo jengiä kenties piirun verran lähemmäksi pyrkimyksiämme.
Tuleviin osaston päätöksentekijöihin on hyvä juurruttaa
sananen tai pari jo varhaisessa vaiheessa niistä lähtökohdista,
joista voima edunvalvonnassa ammennetaan. Tositoimiin siis.

Ensinnäkin

vanha kunnon

Perinteiden

vaaliminen ei edellä mainitusta huolimatta ole

kolmikanta on jo tätä nykyä

menneen talven lumia! Siis se kolmikko. jossa vanhin päättää,
keski-ikäinen varallaolija myötäilee ja sitten se pojankloppi,
jolla oli tarkoitus tietotaitoa edellisiltä ammentaa.
Näivettynyt on
tämä aatteen, toiminnan ja edistyksellisyyden yhteistyö !!!
Joku voisi kysyä; Kuka liikkeen linjasta pitää kohta huolta,
kun kaiken maailman kukkopojat vaan kentällä huseeraavat.
Nuoret ovat toki aina saaneet puhua, mutta harvoin päättää.
Viimeinen sana on ollut hyvin usein niillä, joilla se on aina
ennenkin ollut. Työelämästä kovin tuttu tämä toimintamalli...


pahasta. Se pitää sisällään paljon hyvää ja kunnioitettavaa.
Paljon opittavaa ja vielä jälkipolvillekin opetettavaa.
Pahasta on kuitenkin se, että toisille arkistenkin asioiden
toisin tekeminen on luopumista arvoista ja perinteistä sekä
niiden kunnioittamisesta.
Vahinko perinteitä kohtaan, että tuon kunnioittamisen pitää
sisällöllisesti olla sen kaltaista, jota tämän päivän keskivertoduunari ei tohdi edes ajatella saati ääneen sanoa.

Kysymys ei ole siitä, etteikö meillä osattaisi arvostaa asioita.

Usko ja ylösnousemus saattavat silti edellyttää asioiden
päivittämistä lähemmäksi tätä aikaa ja meitä ympäröivää
arvomaailmaa.
Nuorille tulee antaa mahdollisuus ravistella rakenteita.
Niinhän sitä on toimittu ennenkin! Ravisteltu!!! Mitä tässä
nytkään päätä seinään lyömään. Ruvetaan hommiin!!!

Edunvalvontaa
Oot sä koskaan aatellu huomista vai onxs elämä pelkkää bileitä, juomista?
Et kai oo päättäny: sä vain rahasta duunaat
päivät sellua pilaat, yöt Chevyä tuunaat?
Oot sä miettiny vaikk´edunvalvontaa?
Se on myös sun oman etus valvontaa.
Säkin voit olla se, joka asioista päättää,
lyödä asiat lukkoon, tai sikseen jättää.

kerätään voimia - nyt täytyy toimia.
Hei haloo! - ei tulevaisuus pois katoo...!
Myynti firmalla katossa, tuotanto rullaa,
mutt duunarille lohkee siit vain kahvia ja pullaa!
Isot pojat vetää Pekingin ankkaa,
salkut rivissä vaan napojansa tankkaa.
Ne sanoo, ettei kannata, tuotamme liikaa,
puutkaan ei piisaa, me muutetaan Kiinaan.
Ajetaan alas heti kone tai kaksi,
laitetaan duunarille asiasta faksi!
Mikä on tulos - sataviiskyt ulos!

Kerätään voimia - nyt täytyy toimia.
Hei haloo! - ei tulevaisuus pois katoo...!
Jos sun duuni kaatuu, sataa niskaan lunta.
Miks siis kannattaa nukkuu enää ”ruususen unta?”
Nyt on aika toimii, aika ladata kuntoo,
panna asiat nipuun - kohottaa itsetuntoo!
Jos ei auta mikään mennään vuodeksi lakkoon,
Lyödään salkkumiehille painetta rakkoon.
Tehdään loppu vihdoin viimeinkin tästä,
imetään mehut irti kiristäjistä!

Kerätään voimia - nyt täytyy toimia.
Hei Haloo! - ei tulevaisuus pois katoo...!
P.Vento

