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Eläkeläisten
ostovoima heikkenee
Sipilän johtama kolmen koplan hallitus on talouskasvusta huolimatta leikannut kansaneläkkeitä. Alle
tuhat euroa kuussa saavia eläkeläisiä on runsaat kolmesataatuhatta. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan yli prosentin vuosivauhtia. Jo lääkemenot syövät
pienet eläkkeet suurelta osin. Sipilän hallitus ei välitä.
Taitettu indeksi syö sekin eläkeläisten ostovoimaa.
Tähänkin vääryyteen olisi saatava muutos. Eläkkeiden
eriytyminen palkoista on saatava loppumaan sataprosenttisella palkkaindeksillä. Neljäysin veteraanit ovat
pyrkineet vaikuttamaan taitetun indeksin palauttamiseksi sataprosenttiseksi palkkaindeksiksi.
Martti Katajainen
puheenjohtaja Veteraanijaosto

Veteraanien syysjuhla

7

Teollisuus 49:n veteraanijaoston loppuvuoden
toimintaa 2018:
MARRASKUU
Juttutupa to 15.11.klo 12.15. Kehitysryhmä vuoden 2019 toiminnan suunnittelu.
JOULUKUU
Veteraanit kouluttaa aiheena Työväenliikkeen historia. Ke. 12.12.
Kello 9.30. kurssipaikkana osaston toimitila Tuureporinkatu 17
C. Ilmoita tulostasi kurssille ruokailun vuoksi Susannalle 044
5189446.

Teollisuus49:n veteraanijaoston vuoden 2019
alkuvuoden toiminta:
Kokoontumispaikkana Urheilutalo Rientola, Pulmussuonkatu 86,
20360 Turku.
TAMMIKUU
ma 7.1. klo 12.15 Kuukausikokous, Rientola (Pulmussuonkatu
86).
to 17.1. klo 12.15 Juttutupa ja klo 13.15 Kehitysryhmä, Rientola.
HELMIKUU
ma 4.2. klo 12.15 Kuukausikokous, Rientola.
to 14.2. klo 12.15 Juttutupa ja klo 13.15 Kehitysryhmä, Rientola.
MAALISKUU
ma 4.3. klo 12.15 Kuukausikokous, Rientola.
to 14.3. klo 12.15 Juttutupa ja klo 13.15. Kehitysryhmä, Rientola.
HUHTIKUU
ma 1.4. klo 12.15 Kuukausikokous, Rientola.
to 11.4. klo 12.15 Juttutupa ja klo 13.15 Kehitysryhmä, Rientola.
TOUKOKUU
ma 6.5. klo 12.15 Kuukausikokous, Rientola.
to 15.5. klo 12.15 Juttutupa ja klo 13.15 Kehitysryhmä, Rientola.
KESÄKUU
ke 3.6. klo 12.00 veteraanipäivä Ali-Kirjalassa.
HUOM! Kotiseutumatka kohde on vielä avoin. Tehkää ehdotuksia mielenkiintoisista päivämatkan kohteista matkanvetäjä Risto
Takalalle puh. 050 5538261
SYYSKUU
ma 2.9. klo 12.15. Kuukausikokous, Rientola.
ti-ke 10.-11.9. Veteraanien syysristeily (ks. ilmoitus)
to 12.9. klo 12.15. Juttutupa ja klo 13.15 Kehitysryhmä, Rientola.

Veteraanien syysjuhlassa 80 vuotta täyttäneille jäsenille jaettiin perinteiseen tapaan ansiomerkit. Lisäksi kuultiin mm. lauluryhmä Ritspiikin ohjelmaa. Turun kaupunginvaltuutettu Johannes
Yrttiaho piti juhlapuheen. Kuvaaja Juhani Naski

Veteraanijaoston järjestämä 23 tunnin

seminaariristeily
10.-11.9. 2019 Turku-Tukholma-Turku
M/S Baltic Prinsessillä.

Risteilyn hinta:
A- hytissä ( 2 henkilöä hytti ) 49,00 eur / hlö;
B-hytissä ( 2 henkilöä hytti) 46,00 eur / hlö;
A- hytissä ( 1 henkilöä hytti) 58,00 eur / hlö ja
B- hytissä ( 1 henkilöä hytti) 52,00 eur / hlö.
Hintaan sisältyy hyttipaikka, meriaamiainen, lounas
ruokajuomineen ja pullakahvi.

Veteraanijaoston yhteystiedot:
Veteraanien toiminnasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä!
Susanna Merinen, Teollisuus 49:n toimistonhoitaja, ............. 0445189446
Martti Katajainen, puheenjohtaja, .......................................... 040 5943794
Seppo Tuomisto, sihteeri, ........................................................ 050 3537020
Reijo Kalleinen, varapuheenjohtaja ........................................ 045 2343346

Neljäysin veteraanit kokoontuvat aina kuukauden
ensimmäinen maanantai klo
12.15 Urheilutalo Rientolaan
(Pulmussuonkatu 86, Kärsämäki). Metallin veteraani, tule mukaan kuuntelemaan ja

keskustelemaan, alustajina eri
alojen asiantuntijoita!
Lauluryhmä Ritspiikki kutsuu mukaan uusia laulajia,
ota yhteyttä Ahti Kautiaiseen
(0400292708).
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Kreikkalainen kannenpesijä, Meyer Turku Oy
eli ajatuksia telakkatyöstä

Meyer Turku Oy on turkulainen telakka, jonka sukupuu
ylettyy teollistumisen alkuaikoihin saakka. Yritys on
mennyt konkurssiin tai ollut konkurssin partaalla useaan
otteeseen ja omistajia on ollut vuosien saatossa useita
kymmeniä. Aina yritystoiminalle on kuitenkin löydetty
jatkaja ajoittaisista katkoksista huolimatta.
Perustettu alun perin vuonna 1737 (Wechter & Rungeen). Pernon uusi telakka-alue valmistui vuonna 1975
silloisen Wärtsilä yhtymän käyttöön. Sittemmin telakan
omistajuus on vaihtunut tiheään tahtiin Wärtsilä Marinen
konkurssin (1989) jälkeen. Meyer Turku Oy:n nykyään
kokonaan omistava saksalainen (luxemburgilainen) emoyhtiö Meyer Werft on perustettu vuonna 1795.
Edunvalvontaa yrityksessä hoitavat päätoiminen pääluottamusmies Juha Jormanainen ja päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Mara Lehtonen. Heidän tukenaan toimivat
osaston luottamusmiehet ja työsuojeluasiamiehet sekä
Turun telakan työhuonekunta.
Perustiedot vuodelta 2017
Henkilöstömäärä:1854, joista työntekijöitä 1034
Liikevaihto: 807,7 miljoonaa euroa
Liikevoittoprosentti: 4,8%
Liikevoitto: 39,1 miljoonaa euroa
Tilikauden voitto: 32,2 miljoonaa euroa
Lähde: Meyer Turku Oy:n vastuullisuusraportti (2018)

Sateen huuhtoma kansi liejuisine lätäköineen tervehtii tekijöitä syysaamun koleudessa.
– Etsitään jotain kättäpidempää, saadaan edes nämä pahimmat pois; totean työparilleni. Myöhemmin kapuamme
takaisin kannelle katuharjan ja
paineilmaletkun kera.
Suurlohkojen kasaaminen
ulkosalla on yksi telakan ikoninen turhuus. Näitä samanmoisia turhuuksia löytyy telakan jokaiselta osastolta ja niillä on laivanrakentajien sielussa ja ajatusmaailmassa aivan
oma paikkansa. Näihin töihin

tarttuessa saattaa yhdellä jos
toisella ajatukset vaellella, sitämyöden jonninjoutavia tehtäviä ne ovat. Saattaa aatos
kääntyä jopa antiikin kreikkaan
asti, missä Hadekseen tuomittu Sisyfos raahaa kivenlohkaretta mäkeä ylös, ainoastaan
joutuakseen katsomaan, kun
se pyörii takaisin alas ja hän
joutuu aloittamaan raahaamisen alusta.
Jokasyksyinen perinne on
myös osastoilla muistuttaa insinöörejä näistä töistä ja niiden
tärkeydestä. Kenellekään ei liene epäselvää, että nämä tilan-

teet ovat osaston johtajien tiedossa, mutta niihin puuttuminen tuntuu olevan hyvinkin
nihkeää. Rahoituksen puuttuminen on varmasti osasyynä,
ollut ainakin ennen. Nykyisellä omistajalla on ilmeinen halukkuus korjata tämä peruspuute, mistä me kaikki rakentajat olemme tyytyväisiä. Tässäkin vain jälleen huomaa sen,
ettei historiasta juurikaan ole
mitään opittu. Niiden pöytien
äärellä missä päätetään, miten käytännön työtä tullaan tekemään, istuu ainoastaan niitä henkilöitä, jotka eivät tule si-

tä käytännön työtä tekemään.
Ja jälleen uuden mäen juurelle asetetaan lohkare, jota voimme alkaa raahaamaan.
Juuri, kun olemme saaneet
suurimman lätäkön kuivaksi,
putoavat ensimmäiset pisarat.
Työparini kääntää katseensa
taivaalle. – Saatana; hän toteaa lakonisesti. Harjanvarsi kopsahtaa kanteen juuri siinä, missä mies sattuu seisomaan. –
Jep; totean yhtä innostuneesti.
Sade kastelee jo haalarin hartiat kun raahustamme kahville.
– Poltetaan ne korvat, on edes
jotain; totean hallin nurkalla.

Vastaukseksi saan vain murahduksen. Hadeksessa kivi pyörii
romisten pitkin rinnettä.

Martti Ervasti
1. Varapääluottamusmies,
Suurlohkonkoonnin luottamusmies, Levyseppä. Syntynyt vuonna 1979. Aloittanut
telakkauransa vuonna 2008
telakan oman ammattikoulun
kautta. Luottamusmiehenä
vuodesta 2014 lähtien. Muutti aikoinaan Turkuun Oulusta
vuonna 2002. Harrastaa tietokone- ja lautapelejä ja puutöiden tekemistä.

Hoidathan jäsenyyttäsi
Työssäollessasi
Huolehdit jäsenmaksujesi
oikea-aikaisesta maksamisesta. Jos työnantaja perii jäsenmaksusi, säilytä palkkalaskelmat. Niissä näkyvät ay-maksut ovat todisteesi siinä tapauksessa, että työnantaja ei
maksaisikaan niitä liitolle. Jos
maksat itse jäsenmaksusi, olisi hyvä hoitaa maksut vähintään neljä kertaa vuodessa, ettei jäsenyyden ehtona oleva 6
kk:n maksuaika pääsisi ylittymään. Jäsenmaksu on v.2018
1,49 % ennakonpidätyksen
alaisesta palkasta.

Palkattomalla omalla
lomalla ollessasi

Maksat normaalisti jäsenmaksua, joka määräytyy työttömyysturvalain vähimmäispalkkamaksun mukaisesti. Tämä velvoite tulee usealle täytenä yllätyksenä, mutta liiton
jäsenyys edellyttää joko jäsenmaksun maksamista tai jäsenmaksuvapauden saamista sääntöjen mahdollistamissa tapauksissa.

Työttömäksi
jäädessäsi
Ilmoittaudu välittömästi (työtodistuksin tai ilman)
työttömäksi työnhakijaksi
työvoimatoimistoon, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Sama koskee
lomautettuja, lopputilin lomakorvausaikoja ja karenssiaikoja.
Jäsenmaksuvapautus ja
päivärahaoikeus syntyvät, ja
työttömyyspäivärahan omavastuuaika alkaa vasta, kun
työnhaku on voimassa.
Liiton päivärahaan oikeutetut hakevat päivärahaa
Teollisuuden työttömyyskassalta toimittamalla hakemukset ja tarvittavat muut todistukset osaston toimistoon.
Päivärahaa voi hakea myös
Teollisuusliiton eAsioinnissa.
Kelan työmarkkinatuen tai
peruspäivärahan hakijat ilmoittavat työttömyysaikansa osastoon, jotta osasto voi
hoitaa jäsenmaksuvapauden
kuntoon. Työttömyyden jatkuessa on hyvä tehdä ilmoitus neljännesvuosittain, sekä ilmoittaa sen päättymi-

nen. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa saat parhaiten neuvoja tulemalla osaston toimistoon.

Sairastaessasi kelan
päivärahalla tai
tapaturmakorvauksella
Ilmoita sairasaikasi osaston toimistoon, niin saat jäsenmaksuvapauden sairasajallesi. Jos Kelan sairaspäivärahat loppuvat (300 pv), eikä eläkehakemustasi ole vielä hyväksytty, ilmoittaudu työvoimatoimistoon. Tällä ilmoituksella varmistat, että sinulle ei tule rahattomia kuukausia, mikäli eläkehakemustasi
ei hyväksyttäisi. KELA ja vakuutusyhtiöt eivät ilmoita mitään minnekään.

Jäsenmaksuvapautukseen
oikeuttavat ajat
Ammattiosaston jäsen on
vapautettu jäsenmaksusta,
jos hän on vailla palkkatuloja ollessaan

• sairauslomalla
• kuntoutustuella tai -rahalla
• työkyvyttömyyseläkkeellä
• opiskelemassa
• äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla, hoitovapaalla
tai omaishoitajana
• reservin harjoituksissa tai
suorittamassa asevelvollisuutta, asepalvelusta tai siviilipalvelusta
• oikeutettu työttömyyskassan
maksamaan etuuteen
• työttömänä työnhakijana,
mutta ei ole oikeutettu kassan
maksamaan etuuteen
• työttömyyseläkkeellä
• suorittamassa vapausrangaistusta
• liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa.
Liittohallitus voi vapauttaa ammattiosaston jäsenen
jäsenmaksuista myös muusta edellä mainittuihin rinnastettavasta painavasta syystä.
Saat jäsenmaksuvapauden
näille ajoille, kunhan ilmoitat niistä jäsenrekisteriin tai
toimistoon. Voit ilmoittaa jäsenmaksuvapauteen oikeuttavat ajat myös Teollisuusliiton eAsioinnissa. www.teollisuusliitto.fi

Vanhuuseläkkeelle
jäädessäsi
Toimita aina jäljennös eläkepäätöksestä osaston toimistoon, eläkeyhtiöt eivät lähetä
tietoja liitolle. Osasto hakee
sinulle vapaajäsenyyden, jos
olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta ammatillisen järjestön jäsenenä.

Liikkuvuusavustus
Työttömyyskassat ovat alkaneet maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Tarkista oikeutesi
liikkuvuusavustukseen omasta työttömyyskassastasi, jos
vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen
työmatka on yli kolme tuntia
tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.
Muun muassa näistä ja
muista muutoksista lisätietoa
joko Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n sivuilta www.
tyj.fi sekä osaston toimistolta.
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Työnantajapuoli paisuttelee lakon kustannuksia
Lähes poikkeuksetta, kun jossakin työpaikassa on meneillään jonkin asteinen
työtaistelutoimenpide, alkaa työnantajapuoli marmattamaan julkisuudessa
katastrofaalisista kustannusvaikutuksista. Itkunsekainen valitus kansainvälisen
kilpailukyvyn menettämisestä, toimitusvarmuuden kärsimisestä ja yritysten luotettavuudesta revitään valtajulkisuuden
otsikoihin aikailematta.
Niin kävi nytkin, kun osa
Teollisuusliiton työpaikoista oli ns. poliittisessa lakossa
3.10. vastustaen hallituksen
pyrkimyksiä heikentää alle 20
työntekijän työpaikkojen irtisanomissuojaa. Teknologiateollisuus parkui julkisuudessa
lakon aiheuttavan 70 miljoonan euron menetyksen yhden
lakkopäivän takia. Kysyimme
Teollisuusliiton erikoistutkija
Timo Eklundilt, mihin teknologiateollisuuden laskelmat
oikein perustuvat?
-Kieltämättä korkealta kuulostaa tuo 70 miljoonaa. Onhan lukemaa ihmetelty laajemmaltikin. Mitään varsinaisia laskelmia en ole onnistunut näkemään, mutta uskon
niihin sisältyvän paljon arvionvaraisia oletuksia erilaisista tappiosta. Eikä noita arvioita ole varmaankaan alaspäin pyöristelty. Uskon, että
suurimmat tekijät laskelmissa ovat päivän aikana menetetty tuotanto, vähän pidemmät tuotannon häiriöt sekä
myöhästymisistä koituvat sakot ja mainetappiot, joista pahimmillaan voi seurata asiakkaiden ja tilausten menetyksiä jatkossa, selvittää Eklund.    
Vastaavasti EK totesi menetyksen päivältä olevan 50 miljoonaa euroa. Miksi EK:n laskelma on pienempi, vaikka se
koskee suurempaa lakkolaisten määrää kuin Teknologiateollisuuden vastaava arvio?

-Taisi koordinaatio pettää
työnantajapuolella. Tosiaan
näissä luvuissa on niin paljon
arviota mukana, että erot lopputuloksissa ja arvioihin sisältyvät suuret haarukat ei sinällään yllätä. Käytännössä tappiota on mahdotonta arvioida.

Teollisuustyöntekijä
on kilpailukykyinen
Teollisuusliittolaisia oli
3.10. lakossa noin 22 000
työntekijää. Teknologia teollisuuden laskujen mukaan yksittäisen työntekijän kohdalla rahallinen menetys nousisi noin 3200 euroon. Herääkin kysymys onko suomalainen työntekijä todellakin näin
arvokas?
- Varmaan lakko haittasi
osaa alihankkijoistakin, vaikka he eivät lakossa olleetkaan.
Tosiasiahan kuitenkin on se,
että Suomessa teollisuustyön
tuottavuus on todella korkeaa.
Täytyy tosiaan kysyä työnantajien ekonomisteilta, onko
heillä samat laskelmat ja lukemat käytössä, kun palkanmaksuvaraa haarukoidaan seuraavan kerran, toteaa Eklund.
Jos työntekijän tuottama
arvo on todellakin näin suuri,
ei yhtiöillä luulisi olevan minkäänlaisia vaikeuksia vaikkapa tuplata työntekijöiden nykyiset palkat?
-Tuskinpa nyt tuplata voidaan. Itse asiassa satuin juu-

ri tänään vilkaisemaan Eurostatin tilastoja, jonka mukaan
suomalainen teollisuudessa
työskentelevä ihminen tuotti vuonna 2016 vuodessa arvonlisää keskimäärin 95 000
euroa. Asian sivusta voi sanoa senkin että, jos tätä suhteutetaan työvoimakustannuksiin, on Suomen kilpailukyky korkeampi kuin Saksassa ja Ruotsissa. Suomessa yhden teollisuudessa työskentelevän henkilön arvonlisä on 56
prosenttia suurempi kuin työvoimakustannukset, kun Saksassa ja Ruotsissa jäädään 40
prosenttiin.    

Kustannuksia vaikea
arvioida
Jos Teknologiateollisuuden
esittämät arviot menetyksistä eivät jostain syystä pitäisikään paikkaansa ja olisivat
liioiteltuja, niin eikö tällaisten
tietojen julkisuuteen antamiSuurena uhkana Suomen tulevaisuudelle näen voimistuvat
nen ilman kunnollisia perusvaatimukset lakko-oikeuden rajoittamisesta, joita perustellaan
teluja ole lähes rikollista tai aimyös taloudellisilla argumenteilla, sanoo Teollisuusliiton erinakin vastuutonta? Yritetäänkoistutkija Timo Eklund.
kö kansalaisten mielipidettä
saada tällaisella propagandalla kääntymään oikeutettua lakdän todennäköisenä, että luteilla. Lakko-oikeuden kavenkoa vastaan?
kema jää murto-osaan tuosta
taminen olisi suuri askel huo- Mielestäni edunvalvon70 miljoonasta. Suomen tanompaan suuntaan Suomen
tajärjestöillä tulee olla oilouden kasvu tai työllisyys ei
tulevaisuuden kannalta.
keus levittää omaa propagantästä vaarannu. Yhtään kon-Jos vielä haluaa suhteutdaansa ja muotaa lakosta koituneita
kata yleistä nä- ”Täytyy tosiaan kysyä työnantajien
vahinkoja johonkin, voi
kemystä omien ekonomisteilta, onko heillä samat
tähän loppuun sanoa,
etujensa muettä työtätekevän kankaiseksi. Kansa- laskelmat ja lukemat käytössä, kun
san ja työttömien hylaisyhteiskun- palkanmaksuvaraa haarukoidaan seu- vinvointia on kavennetnan ja julkisen raavan kerran.”
tu jo nyt merkittävästi
sanan tehtävä
ja siihen suhteutettuna
on sitten reagoida, jos viesti
kurssia ei tämän seurauksetyönantajille lakosta koituneet
koetaan virheelliseksi. Toinen
na tulla näkemään. Hyvä näin,
vahingot ovat pieniä. Vaikjuttu on sitten vielä se, että
sillä kohteenahan tässä eivät
ka tällä ei tämän lakon kanskuinka virheellisen, liioitellun
olleet työnantajat, vaan maan
sa olekaan tekemistä, kannattai värittyneen viestin levittähallitus.
taa myös muistaa, että viime
minen vaikuttaa levittäjän us-Ehdottomasti suurempana
vuosina on tehty paljon yritykkottavuuteen jatkossa, muisuhkana Suomen tulevaisuusiä ja niiden omistajia hyödyttuttaa Eklund.
delle näen voimistuvat vaatitäneitä uudistuksia, toteaa TiEklundin mukaan on aika
mukset lakko-oikeuden rajoitmo Eklund.  
vaikea lähteä arvioimaan latamisesta, joita perustellaan
kon kustannuksia.
myös taloudellisilla argumenTerho Laitila
-Itse en ainakaan pysty. Pi-

Neljäysi mukana Asunnottomien yössä Vanhalla Suurtorilla
YK:n kansainvälistä päivää
köyhyyden poistamiseksi vietetään vuosittain 17. lokakuuta. Suomessa päivää on vietetty vuodesta 2002 lähtien
Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö
-kansalaisliike tukee jokaisen
perusoikeutta vakinaiseen
asuntoon, omaan kotiin. Varsinais-Suomen Sininauha ry
tekee jatkuvaa työtä asunnottomuuden estämiseksi.
Teollisuus 49 oli yhdessä
PAM Liikealan Turun seudun
osasto ry 069 sekä SAK Turun Seudun Paikallisjärjestön kanssa tänäkin vuonna
mukana tapahtumassa Vanhalla Suurtorilla.
Asunnottomien yön kansalaisliikkeen järjestämiä tapahtumia on järjestetty vuosittain vähintään 20 paikkakun-

nalla, mikä tekee siitä yhden
suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista. Tämä vuosittainen tapahtuma on tärkeä
muistutus meille kaikille siitä, että asiat saattaisivat olla toisin.
ASUNNOTTOMIEN Yö
-KANSALAISLIIKE TUKEE
JOKAISEN PERUSOIKEUTTA VAKINAISEEN ASUNTOON – OMAAN KOTIIN.
Asunnottomien yön järjestäjien yhteisiä arvoja ovat:
Asunnottomuus on mielestämme kansallinen häpeäpilkku
Syrjäytymisuhan alaisista
tulee asunnottomuuden syyja seurausverkoston vuoksi
usein syrjäytettyjä
Kunnioitamme maamme
perustuslain noudattamista

Myötätuntomme ja toimintatukemme on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolella
Yhteistyötä yli poliittisten
tai uskonnollisten rajojen
Minkäänlainen syrjintä, rasismi tai näihin viittaavat tun-

nukset eivät kuulu Asunnottomien yöhön
AY-väki Turussa allekirjoittaa nämä yhteiset arvot ja siksi tapahtumassa on tärkeää
olla mukana joka vuosi. Tarjolla oli tämän porukan toimesta hernesoppaa, kuumaa

mehua ja pipareita. Mutta tärkeimpänä, kuten aiemminkin,
jaossa oli lämpimiä asusteita
niitä tarvitseville.
”Ihminen tarvitsee yksityisyyttä ja hengitystilaa, oman
turvapaikan, jossa rauhoittua.”
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MIELIPITEITÄ:

Edunvalvontaa ja
vaalikiireitä
Elämme todella kiireistä
aikaa työmarkkinoilla. Suurin ”kiitos” tästä kuuluu Juha
Sipilälle ja hänen johtamalleen hallitukselle. Ammattiyhdistysliike on antanut vahvan viestin, että työelämän
heikennyksille on tultava loppu. Olemme nähneet kuluvana syksynä useita työtaistelutoimenpiteitä ja tarpeen vaatiessa niihin joudumme turvautumaan jatkossakin, mikäli
maan hallitus kovapäisyydessään ei kuuntele viestejämme
herkällä korvalla. Olemme aina valmiita neuvottelemaan,
mutta emme hyväksy kiristystä tai uhkailua.
Teollisuusliitto on toiminut esimerkillisesti taistelussa Sipilän hallitusta kohtaan,
ja myös ammattiosasto 49:n
työpaikkoja on ollut mukana.
Eli voidaankin sanoa, että ayliikkeen ja sen kärjessä Teollisuusliiton ”kantti” on kestänyt ja kestää jatkossakin. Haluankin itseni ja liiton puolesta kiittää 49:n jäseniä osallistumisesta yhteiseen rintamaan.
OIemme kulkemassa kohti
eduskuntavaaleja. Usein ayliikkeessä puhutaan siitä, kuinka tulevat vaalit ovat merkitykseltään ”elämän ja kuoleman” vaalit palkansaajille. Uskallan väittää, että todellakin
tällä kertaa on niin. Mikäli nykyisen kaltainen eduskunta ja
nykypohjainen hallitus saavat
mandaatin jatkaa, meno tulee
olemaan entistä kylmempää
palkansaajan näkökulmasta.
Sipilän hallituksen syntilista on lähes loputon, ja lisäksi luottamus häneen ja nykyiseen maan hallitukseen on pahasti pakkasen puolella. Hallitus on pettänyt lupauksensa yksi toisensa jälkeen ja sovitut asiat on unohdettu ennen kuin muste paperissa on
ehtinyt kunnolla edes kuivua.
Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että työpaikoilla, kodeissa ja toreilla puhutaan politiikkaa ja saadaan väkeä aktivoitua vaalityöhön ja innostumaan äänestämään.
Eduskunnasta puuttuu tällä hetkellä sellaista työelämän

osaamista, jota saa hankittua
toimimalla pääluottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna tai muussa työpaikan luottamustehtävässä. Eli niin sanottua ”rukkasen tuoksua”, ei
vain kirjaviisautta. VarsinaisSuomessakin on hyviä ehdokkaita, ja haluan nostaa heistä
esiin erityisesti kaksi Vaikuttajissa toiminutta.
Matti Rajala Pöytyältä on
pitkän linjan ay-toimija ja ymmärtää palkansansaajan asioita niin luottamusmiesuran,
kuin muunkin poliittisen toimintansa kautta. Toinen ehdokas, jonka nostan esille, on Tomi Nieminen Paimiosta. Myös
hänellä on pitkä kokemus politiikasta kunnallisella ja maakunnallisella tasolla lisättynä vahvalla ay-kokemuksella.
Ay-liikkeellä on rajalliset taloudelliset resurssit tukea ehdokkaita, joten hyvä kenttätyö
nousee keskiöön vaalityössä.
Jokainen meistä voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että suunta maan johdossa muuttuu.
Vasemmistoliiton tulee ehdottomasti pyrkiä tulevaan
maan hallitukseen, koska parlamentaarisessa järjestelmässä se on aito paikka vaikuttaa
ja toteuttaa asioita. Oppositiossa räksyttäminen on helppoa, mutta usein tuloksetonta.
Mikäli haluamme ajaa tavoitteitamme ja poliittista tahtoamme läpi, se on tehtävä hallituksesta käsin ja sen sisällä. Tämä tietenkin edellyttää,
että vaalitavoitteemme ovat
realistisia ja tulevan hallitusohjelman pitää olla sellainen,
johon voi sitoutua koko vaalikauden. Politiikassa on helppo kerätä irtopisteitä, mutta pitkäjänteisellä toiminnalla luodaan jatkuvuutta ja uskottavuutta.
Tämän kirjoitukseni myötä haluan toivottaa kaikille
lehden lukijoille hyvää joulun odotusta ja onnea uudelle vuodelle 2019.
Turja Lehtonen
Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja

Yhteistyösopimus
asianajotoimisto
Kailiala & Palo Oy:n kanssa
Yhteistyösopimus oikeuttaa Teollisuus 49:n jäsenet
saamaan asianajotoimistolta
erikoishintaisia palveluja kaikissa työoikeuden ulkopuolisissa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, kuten oikeusriidoissa, perheoikeuteen, perintöoikeuteen, kauppariitoihin ym. liittyvissä asioissa.
49:n jäsen on oikeutettu enimmillään 30 minuuttia
kestävään alkuneuvotteluun,
jossa kartoitetaan hänen ongelmansa veloituksetta. Lisä-

tiedot Teollisuus 49:n toimistosta ja asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy:ltä p. (02) 2843
400 ja toimisto(at)kplaw.fi

YTK:lainen on oman onnensa seppä

YTK:sta kuulee välillä puhuttavan liittona ”Loimaan
liitto”? Aluetoimistossa törmäämme tähän myös joskus,
kun ihmiset soittavat meille
hädissään ja kertovat ongelmistaan työpaikallaan. Kun
täällä aluetoimistolla kysymme kuulutko ammattiliittoon
ja vastataan että kuulun, kuulun YTK:hon. Silloin näissä tapauksissa ilmoitamme, ettei sinulla valitettavasti ole edunvalvontaa ollenkaan. Nämä tilanteet ovat usein aika dramaattisia. Nämä tarinat tuovat myös
näkyväksi miten yksin ongelmiensa kanssa työntekijä oikeasti on, jotka eivät kuulu ammattiliittoon. Pääsääntöisesti tällaisten tilanteiden jälkeen
myös soittajat liittyvät ammattiliittoon. Nämä tapaukset ovat
melko kalliita opetuksia YTK:
laisille, miksi kannattaa kuulua ammattiliittoon ihan henkilökohtaisella tasolla.
YTK on aivan eri asia kuin

ammattiliitto. Se on pelkkä
työttömyyskassa. YTK:lla ei ole
aikomustakaan puuttua työelämän ongelmiin. Se ei aja palkansaajien etua kuten ammattiliitot tekevät.
YTK:laisilla ei ole kattavaa
ja ilmaista liiton oikeusapua
tai edunvalvonta organisaatiota riitatilanteissa, joissa työnantaja on esimerkiksi jättänyt
palkkasaatavia maksamatta
tai irtisanonut työntekijän laittomasti.
Edeltä mainituissa asioissa
työehtosopimus, työsopimuslaki ja näiden noudattamisen
valvonta ovat varmasti se näkyvin osa ammattiliittojen tekemästä työstä. Lainsäädäntö jää pakostikin kovin yleiselle tasolle, koska sen pitää sopia kaikille aloille. Työehtosopimukset sen sijaan solmitaan
jokaiselle alalle erikseen. Loimaan kassa (YTK) ei ole mukana näissä neuvotteluissa.
Työehtosopimuksissa ammat-

tiliitot ja työnantajien edustajat sopivat muun muassa palkoista, työajoista, erilaisista
palkan lisistä ja monenlaisista työn ehdoista alakohtaisesti. Ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikoilla luottamusmies, joka
valvoo, että työehtosopimusta noudatetaan.
Tes- neuvotteluja käydessä, tessin rakentaminen alkaa
kenttätasolta, työpaikoilta. Liitot kuuntelevat jäsentensä toiveita ja niistä muodostuu neuvottelutavoitteet liitoissa. Loimaan Kassan (YTK:n) jäsenet
jäävät myös tästäkin ulos.
Työntekijän puolta työelämässä pitää vain ammattiliitto. Vain ammattiliitossa vaikutat siihen, että työntekijöiden
etuja ei poljeta vaan niistä pidetään kiinni. Siksi ammattiliittoon kuuluminen on tärkeää.
Timo Katajainen
JHL:n aluetoimitsija

Teollisuus liitossa:
Kirjatyöntekijöiden Kaartoaho:

Duunareiden syytä herätä
seuraaviin vaaleihin”

Hansaprintin pääluottamusmies, kirjatyöntekijöiden varapuheenjohtaja Mikael Kaartoaho.
Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys on nykyisin Teollisuusliiton ammattiosasto numero 456. Perinteikäs 128-vuotias ammattiosasto perustettiin 1890.
Turun Kirjatyöntekijöiden
ammattiosastossa on noin
1200 jäsentä. Suurimpia työpaikkoja ovat Auraprint, Hansaprint, Jaakkoo-Taara, Lounasi-Suomen Tietojakelu,
Newprint, Turun Sanomat sekä Artukaisten Kiinteistö- ja
Huoltopalvelut
-Kirjatyöntekijät kuuluivat
entiseen Viestintäalojen ammattiliittoon joka fuusioitui Kemianliiton kansa TEAM liitok-

si vuoden 2010 alussa, ja nyt
oli siis vuorossa toinen fuusio
kun meistä tuli teollisuusliittolaisia, kertoo yhdistyksen varapuheenjohtaja, Hansaprintin pääluottamusmies Mikael
Kaartoaho.
Yhdistyksellä on ollut oma
toimisto Brahenkatu 7:ssa vuodesta 1988 alkaen. Toimistossa
on hyvät tilat kokoustaa. Tilaa
vuokrataan lisäksi juhliin ja tapahtumiin.
-Yhdistyksellä on myös
oma hieno kesäpaikka Rantala, Kaarinan Ala-Lemussa, jossa myös vuokrattavissa saunaa, mökkiä ja huoneita, Kaartoaho sanoo.

Kelvoton hallitus ulos
-Nyt jos koskaan on sellainen tilanne että kaikkien duunareiden on syytä herätä seuraaviin vaaleihin ja äänestää
työväenpuolueita, sanoo Mikael Kaartoaho.
Hän kehottaa kaikkia keväällä äänestämään ja passittamaan nykyhallituksen oppositioon.

-Työntekijöillä ei ole enää
varaa näin kelvottomaan hallitukseen.

Kalamies
Kaartoaho, 61, on ollut TSYhtymän palveluksessa vuodesta 1975, pian 44 vuotta.
-Aloitin laitosmiehenä, jonka jälkeen olen ollut painajana,
jälkikäsittelijänä ja askartelijana, Kaartoaho kertoo.
Hän on hoitanut ammattiyhdistysliikkeessä lukuisia
merkittäviä luottamustehtäviä. Kaartoaho on toiminut
mm. Viestintäalojen ammattiliiton kassan hallituksessa ja liiton hallituksessa, TEAM-liiton
hallituksessa koko sen historian ajan ja nyt Teollisuusliiton
hallituksessa.
- Olen ollut mukana myös
tes-neuvotteluissa vuodesta
2010 lähtien.
-Jonkinmoisen kalamiehen
maineessakin taidan olla, hän
paljastaa. (T49)
Lisätietoa Turun Kirjatyöntekijöiden toiminnasta ja historiasta sekä toimiston ja Rantalan käyttömahdollisuuksista:
tkyturku.fi

Kirjatyöntekijäin yhdistyksen perustamisen muistolaatta
Forumissa.”Tällä paikalla sijainneessa Auran kirjapainossa
perustettiin Turun kirjatyöntekijäin yhdistys vuonna 1890.
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Vakuutusyhtiö Turvan ja Turun Teollisuustyöväen
ammattiosasto 49:n yhteinen toimistopäivä
Vakuutusyhtiö Turva ja Metalli49, eli
virallisemmin Turun
Teollisuustyöväen
ammattiosasto 49
ovat tehneet paikallisesti yhteistyötä jo
yli kymmenen vuoden ajan. Yhteistyö
on tarkoittanut sitä,
että Turva on ollut
mukana osaston toiminnassa ja tapahtumissa ja osasto on
vakuuttanut Turvasta ottamansa vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kautta
jäsenensä. Osaston
jäsenet ovat koko
yhteistyön ajan
olleet oikeutettuja
myös ammattiliiton
Turvasta sopimiin
etuihin ja vakuutusmaksualennuksiin.
Yhteistyö on ollut hyvää ja
aktiivista mutta sitä on myös
pyritty jatkuvasti uusimaan ja
kehittämään. Syksyllä 2017
aloimme yhdessä osaston
kanssa ideoimaan osaston
jäsenille suunnattua Turva
tutuksi -toimistopäivää, joka
myöhemmin päätettiin myös
toteuttaa.
Toimistopäivän ajankohdaksi valitsimme 25. toukokuuta. Päivää markkinoitiin
Neljäysin jäsenille osaston
oman tiedottamisen yhteydessä mutta myös esimerkiksi Vakuutusyhtiö Turvan sosiaalisen median kanavissa. Päivän kävijätavoitteeksi asetimme ennakkoon 50-100 kävijää.

Toimistopäivänä
25.5.2018 Turvan
toimisto oli avoinna
erityisesti Neljäysin
jäseniä varten.
Turvan tiloissa tehtiin tämän perjantaipäivän ajan
osaston normaalia jäsenneuvontaa, eli Raimo Kytömaa
ja Susanna Merinen pääsivät niin ikään aistimaan hieman tavallisesta työpäivästä
poikkeavaa toimistomiljöötä. Koko päivän ajan tarjolla

oli kahvia ja täytekakkua sekä hotdogeja, joiden menekki oli lopulta tasan 200 kappaletta. Päivän alkuun ja ensimmäiselle viidelle kävijälle jaoimme perheliput Seikkisrockiin. Jokainen osaston
jäsen sai toimistokäynniltä
mukaansa Turvan lippalakin.
Päivän aikana oli mahdollista keskustella jäsenyyteen liittyvien asioiden lisäksi myös
Turvalaisten kanssa vakuutusasioista ja tällaisia keskusteluja myös käytiin runsaasti.

Neljäysiläinen on
vakuutettu vapaa-ajalla
Teollisuusliiton
vapaa-ajan
matkustajavakuutus
Vakuutus on voimassa ainoastaan ulkomaanmatkoilla
seuraavilla: työkyvyttömyyseläkeläiset, vapaajäsenet ja
kannatusjäsenet.
Muilla jäsenillä (työssäkäyvät, työttömät ja opiskelijajäsenet sekä työssäkäyvät vapaajäsenet) vakuutus on voimassa sekä koti- että ulkomaanmatkoilla.
Ota jäsenkortti matkalle
mukaan, sillä se on myös matkustajavakuutuskorttisi.
Jos jäsenkortti on kateissa tai uuden kortin toimitus
viivästyy, pyydä matkusta-

javakuutustodistus Ifistä 010
19 19 95.

Teollisuusliiton
vapaa-ajan
tapaturmavakuutus
Työssäkäyvät, työttömät ja
opiskelijajäsenet sekä työssäkäyvät vapaajäsenet
Turva vapaa-ajan tapaturman hoitokulujen varalta enintään 2 500 euroa.
Turva pysyvän haitan varalta enintään 30 000 euroa. Korvausta maksetaan lääketieteellisen haitta-asteen mukaan.
Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta 10 000
euroa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutetun

omaisille.
Työkyvyttömyyseläkeläiset, vapaajäsenet ja kannatusjäsenet
Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta 35 000 euroa.

Kun vahinko sattuu
Kätevimmin ilmoitat vahingosta verkossa: if.fi. Palvelu on
avoinna vuorokauden ympäri.
Voit myös soittaa Teollisuusliiton jäsenten omaan palvelunumeroon Ifissä 010 19 19
95 (vakuutuspalvelut avoinna
ma–pe klo 8–20 ja korvauspalvelu klo 9–18).
Meidät tavoittaa myös chatin välityksellä osoitteessa if.fi/
teollisuusliitto klo 8–20.

Päivä oli molemmille järjestäville tahoille mukavaa
vaihtelua normaaliin perjantaipäivään verrattuna. Tavoite, eli se että tehdään yhdessä, tullaan puolin ja toisin tutuiksi ja tehdään jäsenille tutuksi osaston paikallisia yhteistyökumppaneita. Tämä
tavoite toteutui paikallaolijoiden kertoman mukaan hienosti. Osaston jäsenille jaettavien lippalakkien menekin
perusteella paikalla kävi päivän mittaan 88 osaston jäsen-

tä, joka on kertakaikkisen hieno määrä keskellä arkipäivää.
Iso kiitos Turvan puolesta yhteistyökumppanillemme
Neljäysille ja tapahtumassa
vierailleille osaston jäsenille.
Tästä on hyvä jatkaa ja uskoisin, että vastaava toimistopäivä kannattaa järjestää vielä uudenkin kerran.
Jyri Isotupa
Aluepäällikkö
Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Turva

Ammattiosaston
vapaa-ajan
tapaturmavakuutus
Turvasta
Turun Teollisuustyöväen
ammattiosasto ry. 49 on ottanut jäsenilleen lisäksi vapaaajan tapaturmavakuutuksen.
Jäsenetu on toteutettu yhteistyössä vakuutusyhtiö Turvan
kanssa ja sopimus neuvotellaan vuosittain. Vakuutettuina
ovat kaikki osaston jäsenet ja
vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
Tämä merkittävä jäsenetu
ei aiheuta jäsenelle lisäkustannuksia. Vakuutus on toissijainen työpaikan sairaus-

kassasta, Teollisuusliiton vapaa-ajan vakuutuksesta tai
lakisääteisistä vakuutuksista
saataviin korvauksiin nähden.
Tarkempi vakuutuksen sisältö selviää tapaturmavakuutusehdoista, jotka löytyvät osaston kotisivuilta
(www.teollisuus49.fi).
Lisätiedot: Turvan Turun
konttorin yhteyspäällikkö Jyri Isotupa
p. 040 759 4130, jyri.
isotupa(at)turva.fi.
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Pasi Heikkilä

23.10.1964 – 19.6.2018
Tunnettu ja arvostettu telakkamies
ja turkulaisten työläisten kunnallinen
edusmies Pasi-Petteri Heikkilä kuoli
19.6.2018. Pasi oli
syntynyt Marttilassa
23.10.1964.

minen ja monipuolinen kirjallisuuden tuntemus olivat Pasin henkistä rikkautta. Monet
kerrat meillä oli kirjallisuuden
uusien teosten ja kassikkolöytöjen pohjalta mieleenpainuvia pohdintoja. Pasin kirjailijaesikuvasta ei ole epäilystäkään. Se oli Pentti Haanpää.
Pasilla oli sydämellinen, suomalaisen jätkämiehen luonto.
Hän siteerasi usein yhteisil-

Pasi teki elämäntyönsä levyseppänä Turun telakalla ja
koki Turun seudun laivanrakentajia kanssa monet työelämän muutoksen ja telakkateollisuuden kriisien ja nousun
vuosien vaiheet. Pasi toimi
luottamusmiehenä suurella
työosastolla sekä Turun metallityöväen ammattiosasto ry. 49:n toimikunnan jäsenenä vuosikymmenten ajan.
Pasi valittiin jäsenistön edustajaksi suurilla äänimäärillä Metallityöväen liiton moniin liittokokouksiin. Pasi oli
vasemmiston valliliiton Metallin vaikuttajien ääniharava
monet kerrat. Metalli- ja telakkaväki luotti Pasiin.
Pasi Heikkilä toimi Turun
kaupunginvaltuutettuna yhtäjaksoisesti yli 14 vuoden
ajan ja varavaltuutettuna kuolemaansa saakka. Valtuuston lisäksi Pasi hoiti tunnollisesti useita muita kunnallisia
luottamustehtäviä: jäsenenä
joukkoliikennelautakunnassa, ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa, Turku Energiassa sekä varajäsenenä kiinteistölautakunnassa, teknisten palvelujen johtokunnassa
jne. Hän oli myös kaupungin-

Pasi – jos kuka
– luotti työläisten yhteiseen viisauteen ja joukkovoimaan.
lä reissuilla ja turhuudenkin
markkinoilla Haanpäätä: ”Ihmisenhän on opittava sieppaamaan ilonsa pienistä ja
turhista, jotta hänen elämällään olisi makua”.
Pasi elää läheistensä, ystävien, työ- ja ammattiyhdistystovereiden muistissa ja
mielessä.
Jyrki Yrttiaho
Metalli 49:n entinen
pitkäaikainen toimitsija ja
Pasi Heikkilän
läheinen ystävä ja toveri

jaostossa kahdeksan vuoden
ajan. Pasi kuului Vasemmistoliiton valtuustoryhmään.
Pasi valittiin poliittisiin luottamustehtäviinsä niin kuntapolitiikassa kuin ay-toiminnassakin ilman suuria kampanjoita. Muistan kuinka hän
vastasi, kun ihmettelin miksi telakalla ei
”Pasin pakinat”, joita Metalli näkynyt hänen
valalimainoksi49:n jäsenlehti julkaisi kaikki- aan, vaikka kunolivat
aan lähes sata, olivat odotet- tavaalit
ovella. Pasi vastua herkkua monilla metalli- tasi: ”Kyllä tämä
väki minut tietyöpaikoilla.
tää. Ihmeteltäihallituksen varajäsenenä yhsiin, että onko se seonnut, jos
den nelivuotiskauden ja kauolisi nähty minut liimaamassa
punginhallituksen henkilöstökuviani hallien seinille.”

Ammattiosaston muistokukat Susanna Merinen ja toimitsija Raimo
Kytömaa. Siunaus toimitettiin 21.7.
Marttilan kirkossa.

Pasi oli lahjakas kirjoittaja, kantaaottava pakinoitsija. Hänen omaperäisessä sanankäytössä yhdistyivät työläisen arkikokemuksen tunnot, huumori ja leikkaava poliittinen satiiri. ”Pasin pakinat”, joita Metalli 49:n jäsenlehti julkaisi kaikkiaan lähes
sata, olivat odotettua herkkua myös monilla metallityöpaikoilla paitsi Turun seudulla myös laajemmin metalliteollisuuden muissa keskuksissa eri puolilla maata. Metallin Murikka-opiston opettajat muistivat Pasin ehkä parhaiten kaikista turkulaisista
opistossa opiskelleista. Pasi
oli luonteeltaan harkitseva,
rauhallinen ja vaatimaton,

Liiton vasemmistoryhmän Matti Rajala ja Antti Salonen.

mutta miehessä oli karismaa
ja potkua. Hän ei epäröinyt
nostaa esille epäkohtia työpaikallaan ja asettua edustamaan työtovereidensa yhteisiä vaatimuksia. Hän ei hautonut tai haudannut epäkohtia. Ne vietiin ”lämpimäisinä” neuvotteluihin työnantajan edustajien kanssa. Monet meistä muistavat Pasin
tutut sanaparit, joihin hän pilke silmäkulmassa usein palasi: ”Perse penkkiin!”, ”Tupa tyhjäksi!” Pasi – jos kuka
– luotti työläisten yhteiseen
viisauteen ja joukkovoimaan.
Vapaa-aikaansa Pasi vietti
paljon mökkeillen ja kalastellen Rymättylän vesillä. Lukeminen, omien tekstien tuotta-

Neljäysin veteraanien Seppo Tuomisto ja Martti Katajainen.

Pasi oli värikäs puhuja. Miehessä oli karsimaa ja potkua.
Metalliliiton liittokokouksiin
Pasi valittiin edustajaksi useita kertoja – vaalipiirin suurimmilla äänimäärillä.

Pasin valtuustotoveri Johannes Yrttiaho ja entinen toimitsija ja kansanedustaja Jyrki Yrttiaho.

