
Arvoisa Kaupunkinhallitus

    Me Rajaportin Naiset ry keskustelimme kokouksessamme, joka pidettiin 
8.11.1977 seuraavasta asiasta, joka kosketteli jatkuvassa kolmivuorotyössä 
olevien perheiden ja yksinhuoltajien lapsia.

    Ja tulimme siihen tulokseen, että tänne joko Tahmelan tai Pispalan puo-
lelle tarttis välttämättä saada jatkuvassa toiminnassa oleva lastenkoti, että 
nämä yllämainitut perheet ja yksinhuoltajat saisivat lapsensa turvallisesti 
pidettyä samassa paikassa hoidossa yö- ja iltatuureillakin, ettei näitä lapsia 
riepoteltaisi paikasta toiseen.

    Pyydämme kunnioittavasti, että arvoisia kaupunki ottaisi viipymättä 
tämän asian käsittelyn alaiseksi ja toimisi niin, että yllämainittu lastenkoti 
saadaan nopeasti toimeksi tälle paikkakunnalle.

    Kunnioittavasti

Sihteeri
Puheenjohtaja



Arvoisa Kaupunginhallitus!

    Päätimme tiedustella, koska saamme vihreän aallon tähän Pispalan 
valtatielle Mäkikadun ja valtatien kohdalle? Kun tässä muutama vuosi sitten 
pyysimme liikennevaloja, niin saimme suojatien valot, ja samassa kirjeessä 
meille luvattiin, että saamme Satakunnankadulta Ylä-Voimalle asti vihreän 
aallon.

    Olisi korkea aika saada tänne viheraallot, kun tässä suojatiellä jatkuvasti 
ihmisiä joutuu autojen ruhjomiksi.

    Pyydämme arvoisan kaupunginhallituksen ottamaan tämän asian käsitte-
lyn alaiseksi uudelleen. Vihreä aalto nopeasti.



29.1.1978

    Aikana, jolloin työttömyysluvut ovat ennätyslukemissa, aiotaan hallituk-
sen lisäbudjetissa varata määrärahoja 300 miljoonaa markkaa Hawk-hävittä-
jien hankintaa varten.

    Tuomitsemme jyrkästi Hawk-koneiden oston ja määrärahojen lisäämi-
sen.

    Vaadimme, että nämä rahat käytettäisiin työttömyyden poistamiseen ja 
uusien työkohteiden luomiseen luopumalla koneiden ostosta ja määrärahois-
ta.

Rajaportin Naiset r.y.

Vuosikokous tammikuun 29. Päivänä 1978

Puolesta Irene Koivisto



Tampere 24.2.1978

Suomen Ammattiliittojen Kesksujärjestö SAK r.y.

    Rajaportin naiset r.y. käsitteli kokouksessaan helmikuun 14. Päivänä 
1978 jatkuvaa työttömyyden kasvua, lyhennettyjen työviikkojen, pakkolo-
mien ja irtisanomisten lisääntymistä. Tehtaat lopettavat toimintansa ja vä-
hentävät työvoimaansa.

    Työläiset aikanaan olivat vastaan EEC:hen liittymistä, tiedostivat, miten 
siinä tulee käymään! Nyt on maassamme lähes 200 000 työtöntä, ja huoles-
tuttavin kaikista nuorisotyöttömyys, lähes 70 000, ja määrät tulevat lisäänty-
mään.

    Vaatimuksemme on, että irrottaudutaan mitä pikemmin EEC:stä ja muis-
ta läntisistä kauppakumppaneista ja lisätään kaupankäyntiä Neuvostoliittoon 
ja muihin SEV-maihin.

    Idän-kaupan myötä työttömille töitä.

Rajaportin Naiset r.y.: puolesta

Lahja Mäkinen
Puheenjohtaja

Irene Koivisto
Sihteeri



TV-1:n johdolle!

    Me Rajaportin Naiset päätimme kokouksessamme, joka pidettiin 31. 
Päivänä toukokuuta, ettemme hyväksy TV_!:n tekemää päätöstä yhteiskun-
nallisten kohdeohjelmien toimituksen lakkauttamisesta. Vaadimme edistyk-
sellisten ohjelmien palauttamista, kuten ”Tietolaarin”, ”Veräjän”, ”Kello-
pelin”, ”Iltamien”, ja Neuvostoliitto-dokumenttiohjelmia. Nämä ohjelmat 
palvelevat kansan suurta enemmistöä ja koostuu työtätekevistä ja maksaa 
valtaosan TV_!:n rahoituksesta.

    Seuratessamme vappuna ohjelmaa työläisten suuremmat vappujuhlat 
Tampereella sivuutettiin. Olisimme halunneet nähdä Amurin kentän vappu-
juhlallisuudet, koska se oli valtava ja kohottava työläisten mielenosoitus.

    Vaadimme myöskin edistyksellisten toimittajien painostamisen lopetta-
mista ja ottaa entistä enemmän työläisten mielipiteet ja tarpeet kuuluviin ja 
näkyviin.

    Kunnioittavasti Rajaportin Naiset r.y.

Lahja Mäkinen
Puheenjohtaja

Irene Koivisto
Sihteeri

    


