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Ammattiyhdistys SLAM ry:n jäsenkokous pidetään maanantaina 18. kesäkuuta klo 18 alkaen.
Kokouskutsu on myös aiemmin lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille. Huomatkaa myös, että
kokouspaikkana ei enää ole tutuksi tullut Ravintola Rosso vaan kakkosvaihtoehtomme.
Osallistujille on perinteisesti tarjolla myöskin syömiset ja juomiset talon tarjonnasta. Tervetuloa!

Käsiteltävänä on tilinpäätöksen lisäksi myöskin SLAM ry:n oikeudenhaun tämänhetkiset
toimenpiteet Finnairin laittoman "vakautussopimuksen" ja sen yhtä laittoman soveltamisen
seurauksena. "Vakautussopimuksenhan" tekee laittomaksi yksinkertaisesti se tosiasia, että
kaikki palkattomaan/vastikkeettomaaan työhön pakottavat työ(ehto)sopimukset ovat pakottavan
työoikeuden ja ihmisoikeussopimusten mukaan mitättömiä sopijaosapuolien statuksesta
riippumatta. Erinomaisen laittomaksi "vakautussopimuksen" tekee myöskin se, että sitä on
työnantajan toimesta sovellettu sopijaosapuoliin kuulumattoman ammattiyhdistyksen, SLAM
ry:n jäseniin jopa työsuhteen päättämisellä kirjallisestikin uhkaamalla (mm. Hannu Purola v/s
Jari Tiainen). On siis täysin selvää, että työnantajapuoli haluaa edelleenkin systemaattisesti
salata tätä työehtosopimuksen osaksi, "täydennykseksi" tiuleerattua vakautussopimusta
julkisuudelta. Pienin syy salaamiseen ei myöskään ole se, että "vakautussopimusta" on
pyörittänyt ainoastaan HR ohi Finnair/FTS:n virallisen kirjanpidon. "Vakautussopimuksen"
lähinnä kosmeettiseksi tarkoitettu takaisinmaksuklausuuli perustui nimenomaan Finnair/FTS:n
kumulatiivisiin
tilinpäätöksiin
sopimuksen voimassaolovuosina. Miten takaisinmaksu voi toteutua, jos pimitetyt rahat eivät näy
Konsernin virallisissa tilinpäätöksissä?! Minne ja keiden toimesta ovat hävinneet
vakautusmiljoonat??!!

Edellä mainitun valossa on selvää, että todella merkittävillekin "vakautussopimuksesta"
vastuussa oleville ja heitä suojelleille henkilöille olisi tulossa ihan oikeita ja ehdottomia
vankeustuomioita. Vastuussa olevien suojeluun ja julkisuudelta varjeluun on sen tähden
osallistunut jutun kansainvälisenkin merkittävyyden takia yhä korkeammat viranomaistahot
Suomessa heittäytymällä täysin passiivisiksi SLAM ry:n oikeuskanteille ja rikosilmoituksille.
Ilmeisestikin viranomaiset tietävät liikaa likaisia asioita toisistaan eivätkä siten tutki
yhteiskuntarakenteita ravistelevia juttuja. Tätä kutsutaan kauhun tasapainoksi. Samasta syystä
poliitikotkin ja ns. "vapaa" media ovat oudon vaitonaisia megaluokan skandaalin nimeltä
"vakautussopimus" esille tuomisessa.

Ammattiyhdistys SLAM ry:tä ei aikanaan todellakaan perustettu turhaan, kun Suomessa
rehottaa eliittiä suojeleva rakenteellinen korruptio työntekijöiden kustannuksella sekä
"uskonveljiä" suojeleva mafia. Olisi vain erittäin suotavaa, että yhdistys voisi jälleen keskittyä
AY-toimintaankin lähes yhdeksän vuotta kestäneen ja yli 120 000 euroa maksaneen
oikeudenhaun sijaan. Emme tule antamaan periksi kun olemme todistusaineistoinemme jo näin
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lähellä maalia. Onneksi muualla EU:ssa ei turhia kumarrella pikkuvaltion marginaaliryhmiä, jotka
kuvittelevat olevansa lain ja edesvastuun ulottumattomissa. Oikeus tulee kuitenkin
tapahtumaan, ennemmin tai myöhemmin. "Vakautussopimusta" seuraamuksineen ei saada
tekemättömäksi vaikka siitä kuinka vaiettaisiin. On vain äärimmäisen noloa, jos "oikeusvaltio"
Suomea joudutaan lätkimään ympäri korvia ruotuun EU:n taholta, kun Suomen oma
oikeusjärjestelmä oikeuskanslerinvirastoa myöten ei toimi "liian isoissa jutuissa".

Jari Tiainen

Ammattiyhdistys SLAM ry, hallituksen vt. puheenjohtaja
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