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Ay-liikkeen
vastattava
uhitteluun
Varsinais-Suomen metallialan työpaikoilla työllisyystilanne on hyvä, monet yritykset palkkaavat lisää
työntekijöitä. Työnantajien pitää muistaa huolehtia
työntekijöistään ja heidän kunnollisesta perehdytyksestä työhön ja työpaikkaan, jotta vältytään kaikista
mahdollisista vaaroista ja samalla taataan turvallinen työpaikka. Luottamusmiesten pitää tarjota Metalliliiton jäsenyyttä näille uusille työntekijöille. Monet kertovat maksaneensa YTK:n jäsenmaksun kuluvalta vuodelta. Maksusta saa loppuvuoden osan
takaisin kun täyttää eroilmoituksen, joko sähköisesti tai paperiversiona. Sen saa YTK:n netti sivuilta.
EK jatkaa ihmetystä herättävää työehtosopimuspolitikkaa ilmoittamalla irtisanovansa keskusjärjestöjen väliset työehtosopimukset. Aiemmin se oli muuttanut sääntönsä siten, että se ei tee enää sopimuksia työntekijäjärjestöjen kanssa. Nyt viimeisimpänä
avauksena EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila ilmoitti työnantajien tarvitsevan lisää kilpailukykysopimuksia ja 10-15% palkanalennukset työntekijöille
ja siirtymistä liittojen välisiin sopimuksiin ja lopuksi siirtymistä työntekijän ja työnantajan kahden väliseen sopimiseen työehdoista, näilläkö toimilla poistetaan työttömyyttä ja lisätään kilpailukykyä? Tuskinpa. Asian esille ottaminen ja uhoaminen tällaisessa
tilanteessa, kun talous on elpymässä, tuntuu ihmeelliseltä. Yrittääkö EK saada työntekijät lähtemään barrikadeille? Tämä ei ainakaan lisää luottamusta työnantajiin. Luulisi työnantajien edusmieheltä löytyvän
parempiakin toimia maamme kilpailukyvyn nostamiseen, mm. panostamalla tuotekehitykseen ja lisäämällä investointeja. Kilpailukyky koostuu muistakin asioista kuin palkoista ja varsinkin kun palkkojen osuus koko tuotteen hinnasta on hyvin vähäinen.
Työntekijä järjestöjen johtajien kommentit asian suhteen ovat olleet hyvin maltillisia ja varovaisia. Tällaiset esitykset pitää tyrmätä jyrkästi kaikkien palkasaajia edustavien tahojen, eikä vain myönnellä, että kyllä tässä voidaan jostain tinkiä, vaikka
lisistä, kuten SAK:n Eloranta on todennut.
Metalliliiton, Puuliiton ja TEAM Teollisuusalojen
ammattiliiton yhdistyminen uudeksi Teollisuusliitto
ry:ksi jatkuu, kaikkien yhdistyvien liittojen hallitukset ovat hyväksyneet yhdistymisen, lopullisen päätöksen metallin osalta tekee toukokuun puolivälissä
kokoontuva ylimääräinen liittokokous. Tässä kokouksessa valitaan liiton johto ja hallinto.
Kuntavaalit lähetyvät kiivasta vauhtia, huhtikuun
9 päivän jälkeen tiedetään ketkä kunnissa päättävät
asioistamme. Metalli 49:n jäseniä on monella paikkakunnalla ehdokkaina, niistä on hyvä valita ja äänestää heitä, jolloin tietää kenen asialle he ovat. Kunnissa tarvitaan teollisuuden edustajia päättämään asioista ja tekemään teollisuuspolitiikkaa.

Hyvää kevään ja kesän odotusta toivottelee

Antero Palomäki

puheenjohtaja
Turun Metallityöväen ammattiosasto 49 ry

41
Nousiainen

Kevään tulo on ollut yhtä sekavaa, kuin tämän hetkinen maamme hallituspolitiikka. Aamulla ei enää tiedä
onko lumi maassa tai ollaanko jo likellä kesää. Samoin
on ollut hallituksen päätösten
laita. Usein illalla tehdyt päätökset on peruttu tai muutettu
ennen aamukahvien juontia.
Tämän kevään tuloa värittää piakkoin katukuvaan ilmestyvät kuntavaalimainokset. Kuntavaaleissa valitaan
kuntiin päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat meidän kaikkien arkipäivään, joten ei ole yhdentekevää ketä sinne päättäjiksi valitaan. Tämän johdosta olen
erittäin positiivisella mielellä pannut merkille, että Metalli 49:n jäsenistä yli 20 hen-

Luottamusmiestapaaminen

Sosiaalinen media ja sähköinen viestintä
5.5. 11.30 - 15
Kouluttajana Eija Laakso Murikasta
Ilmoittaudu toimistolle
susanna.merinen@metlli49turku.fi, 044 518 9446

keä on lupautunut olemaan
käytettävissä kotikuntansa
vastuunkantajia valittaessa. Lähes kaikki Metalli 49:n
ehdokkaat henkilökohtaisesti tuntien voin heitä suositella muillekkin. Harvoin löytää
noin suoraselkäisiä ja rehellisiä ehdokkaita, joista voi valita sen mukaan missä paikkakunnalla itse kukakin asuu.
Liittofuusioinfot on pitkälti
käyty. Nyt on lopullisten päätösten aika. Henkilökohtaisesti nämä saamani tiedot eivät minua vielä vakuuttaneet
fuusion oikeellisuudesta. Yhteistyötä liittojen välillä kyllä
kannatan! Henkilökohtaisena
pelkonani näen, että päätöksenteko karkaa liian kauas jäsenistöstä ja keskittyy muutamille ihmisille. Yleensä nämä
ihmiset ovat vielä niitä, joilla
ei ole enää kunnollista muistikuvaa, mitä oikea työnteko
on. Nyt viimeistään pitää jäsenistön kertoa omille liittokokousedustajilleen, mitä
mieltä asioista ovat.
Hyvää kevättä kaikille. Vaaliuurnilla tavataan.
Raimo Kytömaa
Toimitsija
Metalli 49

Kuntavaalit
tulevat!
Metalli 49 tarjoaa tortaina
30. maaliskuuta

hernesoppaa
Turun kauppatorilla klo 11 alkaen.

Tervetuloa juttelemaan ja
tapaamaan kuntavaaliehdokkaita!

Turun metallityöväenammattiosasto 49 ry:n jäsenlehti
• 41. vuosikerta
• Toimisto, Tuureporinkatu
17 C
20100 Turku
• Puhelin 044 518 9449
   Telefax (02) 231 6016
• Sivun valmistus:
Graafinen Palvelu
Seppo Mäkinen, Somero
• Paino:
   Salon Lehtitehdas – 2016

• Toimitusneuvosto:
    Susanna Merinen
Pasi Heikkilä
Raimo Kytömaa

Johannes Yrttiaho
vastaava toimittaja

HT-Laser Oy
pääluottamusmies
Harri Saarisalo
täytti 20. maaliskuuta
60 vuotta.

Wallacin pitkäaikainen
työsuojeluvaltuutettu
Erkki Härkönen
täyttää 28. maaliskuuta
70 vuotta.

Hyttitehtaan
pitkäaikainen t
yösuojeluvaltuutettu
Juhani Peippo
täyttää 22. toukokuuta
60 vuotta.

Pääluottemumies, Kirjalan
aluevalvoja
Risto Soukka
täyttää 3.kesäkuuta
70 vuotta.

Metalli 49:n
puheenjohtaja
Antero Palomäki
täyttää 14.kesäkuuta
60 vuotta

Kauko Sunisto
täyttää
80 vuotta
31. heinäkuuta.

Metalli 49 onnittelee!
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Kaupunginvaltuutettu Johannes Yrttiaho vaatii

Aserahat kuntapalveluihin
Uusi puolustuspoliittinen selonteko
esittää Suomelle
paitsi Itämeren epävakautta lisäävää
soti-lasyhteistyötä,
myös 30-40 miljardin euron kuluja
tarkoittavia hävittäjähankintoja. Samaan a ikaan kuntien valtionosuuksia
leikataan 20 prosentilla.

-Suomea aseistetaan ja rakennetaan teknoarmeijaa Yhdysvaltojen hyökkäyssotia ja
maailmanvaltaa tukemaan.
Isommalla pelilaudalla Suomelle kaavaillaan yhdessä Ruotsin kanssa vastuuta
myös Nato-Baltian puolustuksesta, arvioi varakansanedustaja ja Turun kaupunginvaltuutettu Johannes Yrttiaho.
Suomen kuluvan vuoden
puolustusbudjetti on yli 2,8
miljardia (tästä reilu 900 milj.
menee asehankintoi-hin).
– Yksistään suunniteltu hävittäjähankinta tarkoittaisi jopa yli 2 miljardin vuotuista
menoa valtion talouteen, kun
kaikki elinkaari- ja käyttökulut
huomioidaan, Yrttiaho arvioi.
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Ei varustelulle, kyllä
kuntapalveluille
Kuntien tuottamien palveluiden, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen

ja koulutuksen, vanhuspal-veluiden ja perusterveydenhuollon rahoitukseen tarkoitetuista valtionosuuksista leikataan
tällä hetkellä ja lopun hallitus-

KOLUMNI

Halpatyövoiman käyttö kasvaa

Ammattiopetuksen
leikkaukset peruttava
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Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat tänä vuonna
Turussa sivistystoimialan raskaimmat leikkaukset. Vasemmistoliitto yritti niitä torjua,
kun kaupunginvaltuusto syksyllä päätti vuoden 2017 budjetista, mutta esityksemme
ei saanut muilta tukea. Leikkausten taustalla on Sipilän
hallituksen politiikka. Ammatillisesta koulutuksesta leikataan lähes 200 miljoonaa euroa. Turussa leikkaukset ovat

useita miljoonia vuodessa, ainakin 4,5 miljoonaa valtion rahoitusta häviää.
Ammattiopetukseen on
kohdistunut myös kaupungin omasta politiikasta johtuvia leikkauksia jo vuosien
ajan. Vastuussa ovat olleet
Turku-sopimuksen pääpuolueet kokoomus, sdp ja vihreät. Kaikki tämä on merkinnyt ja merkitsee lähiopetuksen rajua leikkaamista ja kotona opiskelun yleistymistä.
Jokainen ymmärtää, ettei ammattia opi etänä, kirjekurssilla. Myös opetusryhmien koot
oppilaitoksissa kasvavat, mikä
sekin haittaa pahasti ammatin
oppimista ja vaarantaa myös
työturvallisuuden. Opiskelumotivaatio heikkenee ja opintojen keskeyttämiset yleistyvät. Tässäkö on Sipilän porvarikoplan ratkaisu nuorisotyöttömyyteen?
Leikkaukset ovat kohdistuneet Turussa mm. koneja metallialan sekä autoalan
opiskelijoihin. Samaan aikaan
metallialan työvoimatarve on
kasvussa Turun telakan, Uu-

denkaupungin autotehtaan
ja Sandvikin tehtaan kaivoskoneiden tuotannon kasvun
vuoksi. Mistä tätä työvoimaa
siis on tarkoitus hankkia, jos
uusia ammattitaitoisia työntekijöitä ei kouluteta? Luodaanko tarkoituksella kysyntää ja
tilaa vuokratyöfirmojen ulkomaisen halpatyövoiman tuonnille? Tämän politiikan tarkoitushan on heikentää ammattiyhdistysliikkeen voimaa, polkea palkkoja ja muita työehtoja ja kasvattaa yritysten voittoja. Se on jatkunut kiivaana jo
koko 2000-luvun. Iso koelaboratorio vuokrafirmojen käytölle on ollut Olkiluodon ydinvoimala-työmaa.
Ammattiopetuksen leikkaukset tulisi Turussa peruuttaa nyt keväällä kaupunginvaltuuston lisäbudjetin yhteydessä. Turun talous oli vuonna 2016 lähes kymmenen miljoonaa ylijäämäinen, joten rahaa kyllä olisi.
Johannes Yrttiaho
Turun kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen

- Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset ovat melko tarkkaan saman suurui-set kuin uusien
hävittäjien aiheuttama vuosikulu valtion talouteen olisi, vertaa
Turun kaupunginvaltuutet-tu, varakansanedustaja Johannes
Yrttiaho.
kauden ajan 2,2 miljardia euroa vuositasolla.
– Summa on viidennes koko peruspalveluiden valtionosuudesta ja siis melko tarkkaan sama kuin uusien hävittäjien aiheuttama vuosikulu
olisi, Yrttiaho vertaa.
– Vasemmistoliiton on sanottava selkeä ja ehdoton ei
armeijan menojen kasvattamiselle ja vaadittava sen sijaan lisää rahaa kuntien pal-

veluihin, Yrttiaho edellyttää.
– Taistelukoneiden ostoon
käytettävällä rahamäärällä,
saisi ihmisarvoisen vanhuuden turvaksi hyvät kun-nalliset palvelut, palautettua lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja estettyä tasaarvoa luovan kou-lujärjestelmämme eriytymisen ja rapautumisen, kaupunginvaltuutttu
Johannes Yrttiaho huomauttaa. (VS)

Valtiopäiväneuvos Ensio Laine
suosittelee Johannesta

Taitettu indeksi
kumottava!

Valtiopäiväneuvos Ensio Laine ja Johannes Yrttiaho Joukkovoima-mielenosoituksessa. Enska ja Johannes vaativat
eläkeköyhyyden poistamista ja taitetun indeksin kumoamista.
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Sormat Oy:n pääluottamusmies Petri Keskilä:

Metalliliiton pidettävä
tiukemmin työntekijän puolta
Pääluottamusmies Petri Keskilä (vasemmalla) ja kylmämuokkaaja Jari Laakso kylmämuokkauslinjalla. Linjoja
on Sormatissa kaksi. – Betoniruuveja valmistuu 90 kpl
minuutissa ja kiila-ankkureita
150 kpl minuutissa, kertoo Jari
Laakso.

Ruskolla sijaitseva Sormat Oy valmistaa kiinnitystarvikkeita rakennusteollisuuden tarpeisiin. Yhtiö on
tunnettu erityisesti kiila-ankkureistaan.
Vuoden alusta saksalainen
EJOT-konserni osti Sormatin.
Tehtaan tuotannosta 70 prosenttia menee vientiin. Kotimarkkinoiden kysyntä on melko tasaista eikä esimerkiksi lisääntynyt rakentaminen vaikuta tuotantoon. Ruskon tehtaassa työskentelee 38 henkeä
ja suunnilleen saman verran
on toimihenkilöitä.

Pasin pakina

– Vienti sen sijaan näkyy
nopeasti työllisyydessä, sanoo yrityksen pääluottamusmies Petri Keskilä. Vientimaita ovat Venäjä, Pohjoismaat,
Baltia, Keski-Eurooppa, Intia
ja Arabimaat. Venäjän myynti
on laskenut ruplan kurssikehityksen ja pakotepolitiikan seurauksena. Ennen itänaapuri oli
suurin vientimaa. Nyt Venäjän
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vienti on enää alle puolet aiemmasta.

Zweegersien tilalle
EJOT
– Pitkään omistajina olleet
hollantilaiset Zweegersin veljekset jättivät lähtiessään hyvän mielen työntekijöille tuntuvilla läksiäislahjoillaan, pääluottamusmies kiittelee.
Yrityksen pääluottamusmiehenä noin 15 vuoden ajan
toiminut Keskilä odottaa uuden omistajan myötä aukeavan parempia työllisyysnäkymiä.
– EJOT on ollut Sormatin

suurimpia asiakkaita. Nyt kun
se on omistaja, voivat tilaukset meiltä hyvinkin kasvaa,
Keskilä arvioi.
Tuotantopäällikkö Marko
Koski arvioi, että suuria muutoksia omistajavaihdoksen
myötä ei ole tulossa.
– EJOT saa Sormatista vahvistusta rakennuspuolen tuotteisiinsa. Ruskolla on tarkoitus
alkaa valmistaa uutta betoniruuvia, Koski kertoo.

Kiky ja paikallinen
sopiminen
Sipilän hallituksen ja työnantajien ammattiliitoille syöt-

tämä kilpailukykysopimus on
pitänyt työpaikkojen luottamusmiehet kiireisinä.
– Kiky-sopimus saatiin sovittua Sormatissa lopulta kohtalaisen vähin vaurioin, vaikka
aluksi työnantaja ehdotti jopa
pekkaspäivien leikkaamista,
Keskilä sanoo.
– Kaiken kaikkiaan on sanottava, että Metalliliiton pitäisi pitää tiukemmin työntekijän puolta. Joissakin yrityksissä työnantaja ei edes neuvotellut kikystä, vaan saneli
ehdot. Kiky on osoittanut miten huonosti paikalinen sopiminen toimii, Keskilä sanoo.
(M49)

Suloinen kosto
Ellevi Airisranta oli keskisuuren teräsverstaan varastonhoitaja. Hän oli nelikymppinen ja varsin sopuisan näköinen. Häntä olivat useat talon isokenkäiset koittaneet vikitellä sänkyhommiin , turhaan. Ellevi oli määrätietoinen nainen ja halusi vain seurustella oman poikaystävänsä kanssa. Niinpä tehtaan johtoporras erityisesti toimitusjohtaja Joppe Käärmälä alkoivat painostaa Elleviä, koska ei
ollut päässyt Ellevin upeiden
jalkojen väliin. Painostus ta-

pahtui lähinnä palkkauksen
osalta. Kun muille annettiin
talokohtainen palkankorotus
niin Ellevi jäi ilman korotusta.
Tapahtui eräänä keväisenä päivänä vesien auettua, että samoilla vesillä kalassa olleet toimitusjohtaja Käärmälä ja pikku soutupaatillaan ollut Ellevi tapasivat. Tapasivat
sillä tavoin, että uimataidoton toimitusjohtaja oli ajanut
hulppean kalapaattinsa kivelle ja oli hukkumaisillaan. Ellevi empi hetken, mutta päätti
pelastaa Käärmälän.

Työpailla Elleville annettiin
heti mittava palkankorotus ja
hänet nimettiin toimitusjohtajan sihteeriksi. Eikä tämän
jälkeen hänelle kukaan poskeaan soittanut. Päinvastoin
hän erotti toimitusjohtajan
myötämielisellä suostumuksella pari ylätason äijänrääpälettä, jotka olivat hänen hameen alle pyrkimässä.
Pasi Heikkilä Turun kaupunginvaltuutettu (vas)
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Seijasisko Riski: Kiky oli viimeinen pisara

Aurajoki Oy:n Auran tehtaan
väki siirtyi neljäysiin
Aurajoki Oy:n
Auran tehdas tekee asiakkaidensa toimittamien
metallituotteiden
pinnoitusta. Auran
yksikkö työllistää
noin 35 työntekijää. Pääluottamusmiehenä kymmenkunta vuotta
toimineen Seijasisko Riskin johdolla työntekijät
päättivät hiljattain
siirtyä Metalli 49:n
jäseniksi.
Entisen ammattiosaston
asettuminen kilpailukykysopimuksen kannalle oli viimeinen pisara.
– Ilmaisten töiden intoa
ei täältä löydy tunnillekaan.
Oli typerää, että ammattiliitot hyväksyivät kikyn. En ole
moista edunvalvontaa nähnyt, pääluottamusmies Seijasisko Riski toteaa. Kyse oli
myös pitemmän ajan kypsymisestä ammattiosaston
asenteeseen, jossa ylähäältä päin pyrittiin sanelemaan
asioita työpaikan luottamus-

henkilöille. Osa väestä toki
kuului jo aiemminkin Metalli
49:n, kuten neljä vuotta Aurajoki Oy:ssä työskennellyt
nykyinen varapääluottamusmies Kalle Haapala.

Valoisammat näkymät
– Kun aloitin luottamusmiehenä, jouduin välittömästi valinnan jälkeen yt-neuvotteluiden keskelle. Tuolloin
tehdas työllisti vielä 55 henkeä, sitten alkoivat väen vähennykset, Riski sanoo.
– Työnantajan laskuoppi
oli yksinkertainen: ajateltiin,
että tulee suoraa plussaa,
kun väkeä vähennetään, muttei se ihan niin mennyt, Riski sanoo. Ammattitaitoisen
työvoiman menettämiselle
työnantaja ei osannut tai halunnut laskea hintaa. Riski itse on työskennellyt Aurajoki
Oy:ssä pian 25 vuotta.
– Nyt näkymät ovat taas
valoisammat, hieman on jopa pulaa työvoimasta. Tänne
syrjään väkeä on joskus hankala saada, Riski sanoo.

Uusi soundi
Kaikkiaan Aurajoki Oy työllistää Suomessa 220 henkeä. Auran tehtaan lisäksi
Turussa, Pirkkalassa, Lievestuoreella, Mikkelissä ja Kannonkoskella on tehtaat. Auran tehtaalla tehdään kuumasinkityksiä ja kevyttä varustelua asiakkaiden toimittamiin tuotteisiin, joihin kuu-

Sinkittävä kappale puhdistetaan ensin peittaamalla se miedossa suolahappoliuoksessa. Sen jälkeen kappale upotetaan 530 asteiseen sulaan sinkkiin. Kuvassa käsittelyssä on laivaputkinippu.
luvat, pienet ja suuret ruuvituotteet (6-60 mm), laivateollisuuden ja raskaan liikenteen
tarvikkeet, rakennusteollisuuden järeät rakenteet ja kiinnitystarvikkeet, sekä tieinfran
tuotteet.
– Työolot eivät ole helpot. Halleissa vetää talvella,
kun tavaraa lastataan. Kesäl-

lä on kuuma. Ilmassa on paljon käryjä, pääluottamusmies
Riski sanoo. Aurajoki Oy:n
omistuspohja on uusiutunut.
Aurajoki Oy:n Auran tehtaan
johto on vaihtunut eläköitymisten myötä. Uuden johdon otteet miellyttävät työntekijöiden edunvalvojaa. Vanhakantainen ”työn pitää tun-

tua työltä” -asenne on rapisemassa pois, vaikka laiva kääntyy hitaasti:
– Johdon intressissä näyttää nyt olevan myös työolojen parantaminen. Hommassa on selkeästi uusi ”soundi”,
sanoo Aurajoki Oy:n pääluottamusmies Seijasisko Riski. (M49)

Hoidathan jäsenyyttäsi
Työssä ollessasi
Huolehdit jäsenmaksujesi oikea-aikaisesta maksamisesta. Jos työnantaja perii jäsenmaksusi, säilytä tilinauhat.
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.2017 1,74 %
ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Palkattomalla omalla
lomalla ollessasi
Maksat normaalisti jäsenmaksua, joka määräytyy metallin keskituntiansion 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. 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 Metallityöväen liiton työttömyyskassalta toimittamalla hakemukset ja palkkatodistukset
osaston toimistoon. Päivärahaa voi hakea myös Metalliliiton sähköisessä asioinnissa.
Kelan työmarkkinatuen tai
peruspäivärahan hakijat ilmoittavat työttömyysaikan-

sa osastoon, jotta osasto voi
hoitaa jäsenmaksuvapauden
kuntoon. Työttömyyden jatkuessa on syytä tehdä ilmoitus neljännesvuosittain, sekä ilmoittaa sen päättyminen. 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.

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 osaston toimistoon.
Voit ilmoittaa jäsenmaksuvapauteen oikeuttavat ajat myös
Metalliliiton sähköisessä asioinnissa www.metalliliitto.fi/
sahkoinen-asiointi.

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.
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Kunnalliset lähipalvelut kaikille.
Kuntien työntekijöiden työehdot
ja palkat kuntoon.
Jyrkkä ei yhtiöittämiselle ja
yksityistämiselle.

Äänestä Metalli 49:n ehdokas
kuntasi valtuustoon!
Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
Ennakkoäänestys 29.3. – 4.4.
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Kesäteatteri Emma

Fingerpori
to 10.8.2017 klo 19.00
näytökseen,
Kailon saari, Naantali.

Buffet-ruokailu klo 18-19 ennen näytöksen alkua

65
Toimistonhoitajan
terveiset
TURKU

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n viimeaikaiset törkeät hyökkäykset ay-liikettä ja
duunareita kohtaan alkavat
jo riittää! Yhtenä isoista uutisista mainittakoon EK:n irtisanomat yli 20 keskusjärjestösopimusta tarkoituksenaan murentaa yleissitovuus täysin ja
jättää osan työntekijöistä selviytymään miten pystyy. Onneksi liitot ovat älähtäneet tästä ja saanemme työehtosopimuksiin nämä tärkeät asiat.
Kilpailukykysopimuskin
tehtiin, mutta kun mikään ei
riitä pohjattomalle ahneudelle. Yksi törkeimmistä ulostuloista tähän liittyen oli EK:n
puheenjohtaja Veli-Matti Mattilan vaatimukset 10-15 prosentin palkanalennuksista KiKyn lisäksi. Ei työntekijät ole

oikeasti kalliita, viime vuodet olemme sopimukset tehneet lähes 0-korotuksilla, toisin kuin johtoporras on tehnyt. Duunarit ovat nyt tehneet
jo osansa, nyt on työnantajien
vuoro osoittaa, että tahtoa on
heilläkin osallistua talkoisiin
mm. investoinneilla ja kehittämistyöllä.
Suomen hallitus lopetti kuntavaalien ajaksi uudet
leikkausuhkaukset, mutta uskokoon ken tahtoo tämän tilan pysyvyyden. Kurjistamistoimet jatkuvat, jos annamme
niiden jatkua.
Kerro mielipiteesi äänestämällä!
Hyvää kevättä
Susanna Merinen,
toimistonhoitaja

Kesällä 2017 Fingerporin idylli järkkyy, kun sitä uhkaa kuntaliitos Turkuun
Pakkoliitoksen voi välttää vain yhdellä tavalla: Heimo Vesa
saa tehtäväkseen todistaa Suomen hallitukselle, että Fingerpori on elävä, kukoistava ja suvaitsevainen paikka ihmisen
asua ja yrittää. Uuden Fingerpori-näytelmän kirjoittavat sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla ja näytelmäkirjailija Petja Lähde.
Niinpä kaikki Fingerporin asukkaat saavat talkookutsun
brändidokumenttia tekemään. Mukana kaupunkikuvaa kiillottamassa ovat niin kaupunginjohtaja Homelius, suurrikollinen Pahani Julmu, Rivo-Riitta, Krapula-Päivi, Mustanaamio kuin Jeesuskin.
Pian Fingerpori on valmis esittelemään koko Suomelle
asukkaitaan, historiaansa, mittaamattoman arvokasta kulttuuriaan ja rakasta väärinymmärrettyjen sanaleikkien kulttuuriperintöään.
Fingerpori-näytelmän ohjaa Pentti Kotkaniemi ja kaupungin asujaimistoa esittävät näyttelijät Pertti Sveholm, Miska
Kaukonen, Tom Petäjä ja Linda Wiklund
Kesäteatteri Emma ”Fingerpori” to 10.8.2017 klo 19.00
näytökseen, Kailon saari, Naantali. Hinta 25,-/ hlö sisältää
buffet-ruokailun klo 18-19 ennen näytöksen alkua.
Sitovat ilmoittautumiset pe 30.6. mennessä osaston toimistoon 044-518 9449 tai susanna.merinen@metalli49turku.fi Huom! Liput lunastettavissa toimistolla ti 2.5.alkaen.

Työttömyysturvan lakimuutokset 2017
kuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan
päästä. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen omasta työttömyyskassastasi, jos
Ansiopäivärahan kesto
vastaanotat työttömänä koAnsiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituu- koaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme
desta ja iästä seuraavasti:
tuntia tai osa-aikatyön, jonka
Työhistoria
Ikä
Enimmäiskesto
edestakainen työmatka on yli
Enintään kolme vuotta
300 päivää
kaksi tuntia.
Yli kolme vuotta
400 päivää
Vähintään viisi vuotta	Vähintään 58 vuotta
500 päivää
Muun muassa näistä ja
muista muutoksista lisätietoa
Kun ansiopäivärahaa makdessa (400 päivää / 5 = 80 joko Työttömyyskassojen Yhsetaan 5 päivältä viikossa,
viikkoa).
teisjärjestö ry:n sivuilta www.
400 päivää täyttyy aikaisinTyöttömyyskassat alkavat tyj.fi sekä osaston toimistolta.
taan noin puolessatoista vuomaksaa vuoden alusta liik-

Työttömyysturvaan tuli useita muutoksia
vuoden 2017 alussa. Muutokset koskevat
sekä päivärahaoikeutta että TE-toimistojen
työvoimapoliittisia käytäntöjä.

Telakka kasvaa, miten käy työntekijöiden

Patruunahenki vaivaa saksalaiskapitalistia
Turun telakka on muutaman vuoden
takaisen aallonpohjan jälkeen taas
kasvussa. 2020-luvulla telakka-alueella saattaa päivittäin työskennellä
jopa 7000 henkeä. Miltä kasvu näyttää työntekijä näkökulmasta?

91
RAISIO

Meyerin tiukka henkilöstöpolitiikka näkyy palkkauksessa.
-Nykyinen palkkakehitys on niin heikkoa, että taulukkopalkoilla aloittavat nuoret työntekijät tulevat kärsimään merkittävästi,
pelkää Meyerin Turun telakan pääluottamusmies Juha Jormanainen. – Kuva: Vesa-Matti Väärä

Avoimuus vähentynyt
Vaikka telakalla menee hyvin, ei se tarkoita, että työntekijöiden kohtelu olisi parempaa. Telakan pääluottamus-

miehen Juha Jormanaisen
mukaan on oikeastaan menty takapakkia. Telakan muuta
vuosi sitten STX:ltä ostanut
Mayerin perhe toimii perinteiseen patruunamalliin:

– Asioita jää valtavasti roikkumaan eikä työntekijäpuolelle kerrota, mitä tuleman
pitää. Ja kun jotain on sovittu, pitää koko ajan soitella perään. Siinä näkee mitä ”paikallinen sopiminen” käytännössä on, sanoo pääluottamusmies Juha Jormanainen.
– Työntekijät ovat myös
menettäneet hallitusedustuksen. Tilalle on tullut paikka
hallintoneuvostossa eikä tieto senkään vuoksi enää kulje

entiseen malliin, Jormanainen sanoo.

Palkkataso jää jälkeen
Jormanainen ihmettelee,
miksi telakka ei millään halua ottaa käyttöön liukuvaa
työaikaa. Patruunahenki puhaltaa tässäkin.
– Liukuva työaika olisi nykyaikaa. Ihmisten erilaiset rytmit kannattaisi hyödyntää,
pääluottamusmies sanoo.

Meyerin tiukka henkilöstöpolitiikka näkyy myös palkkauksessa.
– Nykyinen palkkakehitys
on niin heikkoa, että taulukkopalkoilla aloittavat nuoret
työntekijät tulevat kärsimään
merkittävästi, pelkää Jormanainen. Telakalle rekrytoidaan uutta työvoimaa kursseilla, joiden osanottajista iso
osa on alle 35-vuotiaita.
– Liiton olisi ryhdistäydyttävät. Taulukko palkkojen kehityksestä pitäisi huolehtia.
Välillä tuntuu, että Hakaniemen johtajilta on unohtunut
se, ketkä heidän huomattavat
palkkansa maksavat. Tarvitaan panostuksia ja tukea työpaikkojen edunvalvontaan,
Jormanainen vaatii. (M49)
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Pietarin Koneenrakentajien vieraana

Varsin viileänä keskiviikkona 21.9 kukonlaulun aikaan
kokoontui ryhmämme tuttuun Tuureporinkadun osoitteeseen. Toimiston eteen saapui myös linja-automme sovittuun aikaan. Kun matkalaukut oli saatu kyytiin ja jokainen haluamalleen paikalle,
auton keula suunnattiin kohti
itää ja matka oli alkanut.
Muutaman kahvi- ja yhden ruokailutauon jälkeen
saavuimme rajalle. Itse ensikertalaisena tarkistin kaik-kien papereiden mukanaolon
hyvinkin monta kertaa. Vastoin ennakkoluulojani rajatarkastus oli suoravii-vainen
ja lyhyehkö operaatio. Leimat
vain lyötiin papereihin ja matka jatkui.
Ensimmäiset pikaiset ostokset tehtiin pian rajan jälkeen. Ensikertalainen laskeskeli valuuttoja ja totesi hintatason olevan varsin kohtuullinen. Matkan jatkuessa huomio kiinnittyi hyvin vaihtele-

151
NAANTALI

Pekka Reponen.

van laatuiseen liikennekalustoon. Autojen kunto vaihteli
uudesta hyvinkin...no, mielenkiintoiseen. Paikallinen
ajotapa oli vauhdikas yllätys
suomalaiseen liikenteeseen
tottuneelle.
Kuljettajan tauolla poikkesimme päätieltä pikkukylään noin kilometrin ajomatkan päässä liittymästä. Tuntui kun olisi tehty aikamatka
vuosikymmeniä taaksepäin.
Rakennukset, tiet ja koko ilmapiiri olivat kuin mennyttä aikaa. Tunnelma oli kiireetön. Kylästä löytyi tasan yksi
kauppa ja ravintola. Joimme
kahvit ja katsastimme kaupan
valikoimat.

Vaikuttava Pietari ja
Työn juhla
Pietaria lähtyessämme alkoi hahmottua minkä kokoisesta kaupungista onkaan kysymys.
Kun asukkaita on virallisesti yli viisi miljoonaa ja todellisesti selkeästi enemmän, puhutaan oikeasti ”isos-ta kirkosta”. Rakennuksista osa
näytti odottavan välitöntä purkutuomiota, kun taas osa taas
edusti luk-susta ja isoa rahaa.
Pietarin vanhakaupunki tietysti oli upea ja täynnä historiaa.
Ruuhkien keskeltä selvisimme lopulta hotellille. Siellä isäntämme toivottivat meidät tervetulleeksi. Huo-neiden hankkimisen jälkeen ruoka maistui. Pitkän päivän päätteeksi suurin osa vetäytyi
ajoissa levolle.
Torstaina ohjelmassa oli tutustuminen Pavlovskin palatsiin. Palatsin rakentaminen on
aloitettu 1782 ja sen on sisustettu esineillä, jotka Paavali I ja
Maria Fjodorovna ostivat mat-

kustellessaan Euroopassa palatsin rakennusaikana. Paikka
oli upea ja nähtävää olisi ollut
pitkäksi aikaa.
Illalla saimme kunnian
osallistua Koneenrakentajien
työn juhlaan. Puheiden ja musiikkiesitysten lomassa palkittiin osaston jäseniä. Palkintoluokkia oli runsaasti mutta iso
oli osastokin. Tarjoilu oli hyvin
vieraan-varaista ja viihdyimme mainiosti. Muistoksi luovutimme oman jäsenemme
tekemän metallisen veistoksen metallimiehestä työssään.

Tihvinän tehdas
Perjantaina oli vuorossa
tutustuminen Tihvinän rautatievaunutehtaaseen. Tehtaan
luottamusmies Alek-sei Vyshegorodtsev toimi isäntänäm-

me. Tehdas oli varsin vaikuttava kokonaisuus. Yli 7500 työnteki-jää, jatkuva rekrytarve sekä yli 1100 vaunun kuukausituotanto kertonee minkä kokoisesta laitoksesta on kysymys. Venäjän mittakaavassa tehdas oli moderni. Omia
innovaatioita oli käytössä ja
osan töistä teki robotit. Työturvallisuus oli paikallisittain
korkealla tasolla. Asiaan oli
selkeästi panostettu.
Paluumatkalla tutustuimme vuonna 1560 perustettuun
Tihvinän Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen luostariin. Luostarin pitkä historia
tuntui voimakkaasti.
Lauantaina päivällä oli vuorossa perinteinen kiertoajelu
bussilla. Kuljettajamme toimi
myös asiantunteva-na oppaa-

na. Nähtävää Pietarissa riittäisi vaikka kuinka. Hyvin pintapuolisesti katsottunakin on
Pietari hieno vierailukohde.
Sunnuntaina hyvästelimme isäntämme. Kotimatkalla pysähdyimme lyhyesti Viipurissa. Rajamuodollisuu-det
hoituivat samalla sujuvuudella kuin tullessakin. Leimat lyötiin paperiin ja paluu kotimaahan oli tosi-asia.
Kaiken kaikkiaan Pietari oli
vaikuttava kokemus ensikertalaiselle. Isäntiemme vieraanvaraisuus ja saa-mamme lämmin vastaanotto tekivät lähtemättömän vaikutelman.
Tahdon kiittää isäntiämme
sekä huippumukavaa matkaseuraa upeasta kokemuksesta.
Pekka Reponen
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Nuorisojaoston
toiminta vetää porukkaa
Vuosi on saatu hyvään
vauhtiin ja sehän tarkoittaa,
että nuorisojaoston perinteinen Tallinnan reissu lähestyy. Tämä vuonna reissu varattiin täyteen ennätysajassa.
Ei mennyt viikkoakaan, kun
kaikki paikat oli täytetty. Todella mahtava homma!
Tarkoituksenamme on järjestää nuorisojaoston toimesta noin neljä tapahtuma vuodessa sekä tapaamisia, joissa
suunnitellaan tulevaa toimin-

taa. Kesäkuun 10. päivä menemme Flow parkiin kiipeilemään ja sen jälkeen saunomaan. Lisäksi syksyllä on luvassa jotain toimintaa ja joulukuun 9. päivä mennään taas
pikkujouluristeilylle koulutusseminaarin merkeissä.
Haluan myös muistuttaa että tapahtumien lisäksi asiasta
kiinnostuneet ovat myös tervetulleita ja toivottuja osallistuman myös suunnittelutapaamisiin. Voit ottaa yhteyt-

tä allekirjoittaneeseen sähköpostilla (virtanen.tuukka.
tv@gmail.com) ja kerto kiinnostuksestasi toimintaan niin
annan infoa tapaamisista, ei
muuta kuin kaikki mukaan!
Kevätterveisin,
Tuukka Virtanen
nuorisojaoston vetäjä
Metalli 49
virtanen.tuukka.tv@gmail.
com

Nuorisojaoston vetäjä Tuukka Virtanen kutsuu väkeä mukaan
nuorisotoimintaan.

Flow park ja saunailta

lauantaina 10.6. klo 14 alkaen
Ilmoittautumiset 2.6. mennessä: susanna.merinen@metalli49turku.fi tai 044 518 9449. Ilmoittautuessasi saat maksutiedot. Osallistumismaksu 10 euroa.
Sisältää liput Flow parkiin, saunan, ruokaa ja saunajuomaa.
Tapahtuma on tarkoitettu Metalli 49:n alle 36-vuotiaille jäsenille.

Pikkujoulun
piknikristeily
lauantaina 9.12.

Pikkujouluristeilyn ohjelmassa koulutusseminaari. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Seuraa sähköpostiasi ja työpaikkasi ilmoitustaulua. Tapahtuma on tarkoitettu Metalli
49:n alle 36-vuotiaille jäsenille.

Kirjalan
kesän
2017
ohjelma:
-asukaskokous
su 7.5.2017 klo.12.00
-veteraanipäivä 7.6.
-kevättalkoot la 20.5
-juhannuskaraoke
-puutalkoot la 12.8.
-elotanssit la 12.8.
-syystalkoot la 16.9.
-asukaskokous
la 30.9.
Jotain muutakin saattaa tulla kesän mittaan, kannattaa seurata kotisivuja ja Metalli 49:n facebookia.

Ajankohdan pohdintaa
Elinkeinoelämän keskusliiton viime aikaiset toimet ovat
saaneet monet hämmennyksiin. Ensin se irtautui keskitetystä sopimisesta ja sitten irtisanoi kaikki keskusjärjestösopimukset. Metallityöväen liiton toimintamalli työpaikoille
on se, että kun joku paikallinen
sopimus tuntuu tulleen tiensä
päähän, siitä paikallisesti neuvotellaan tai ainakin ilmoitetaan toiselle osapuolelle, että
nykyisellään sopimus ei toimi.
EK päätti kuitenkin toimia toisin, kuin itse toivoo työpaikoilla toimittavan, eli ilman neuvottelua sanoi sopimukset irti. Tai ehkäpä se juuri näin toivoisi työnantajan työpaikalla
toimivankin. Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila (tulot
viime vuodelta n.1,9 m€) on sitä mieltä, että kiky ei vielä tuonut pääomapiireille riittävästi, vaan työntekijästä voisi vielä puristaa tuommoisen 15 %
ansioista ja silti se tekisi vielä
nöyrästi, vähän ehkä hammasta purren töitä.

Syksyllä on tulossa työehtosopimusneuvottelut, joihin
monella on varmasti isot odotukset. Työntekijää ja työtöntä on maan hallituksen taholta kikytetty ay-liikkeen kantaessa yhteiskuntavastuuta. Köyhä kansa manaa Mattiloiden
ja kumppanien järjettömiä ansioita ja hurjia puheita. Näitä
puheita ei kuitenkaan lannisteta nyrkkiä pöytään hakkaamalla vaan äänestyskopissa.
Toukokuun 17-18 päivinä
päätetään kolmen liiton naimakaupasta. Mahdollisesti toteutuva uusi 226 000 jäsenen teollisuusliitto on juuri niin vahva, kuin sen jäsenistön enemmistö sen haluaa ollakin. Tämä sama pätee myös nykyiseen Metallityöväen liittoon.
Ay-liikkeen piirissä taas on
noin 2 500 000 ihmisen porukka, eli noin kymmenen kertaa
suurempi porukka, kuin suunnitellun teollisuusliiton. Tällä
porukalla on halutessaan voimaa laittaa hanttiin niin EK:lle
kuin Mattiloillekin. Kysymys

on siis siitä, koska me sanomme: ei enää!
En ole rakastunut ammattiliiton nimeen. Työväenliikkeen ja ammattiliiton toivoisin kuitenkin löytävän juurensa
ja huomioivan muutkin, kuin
työssä käyvät. Teollisuusliittohankkeessa on nähdäkseni kysymys siitä, miten demokraattisesti uutta liittoa tultaisiin viemään eteenpäin. Tulevaan liittoon valitaan viiden vuoden
päästä 500-600 liittokokousedustajaa. Toivoisin näiden
edustajien näkevän roolinsa
myös yhteiskunnalliselta kannalta. On ihmisiä, joilla ei ole
työtä, ovat sairaita tai kituuttavat pienellä eläkkeellä, näille ei löydy puolestapuhujaa.
Vahvan liiton pitää ottaa roolia myös heikompien puolustajana.
Antti Salonen
Aluetoimitsija

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Turvasta
Turun metallityöväen ammattiosasto ry. 49 on ottanut
jäsenilleen vapaa-ajan 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 sairauskassasta tai lakisääteisistä vakuutuksista saataviin korvauksiin
nähden.
Tarkempi vakuutuksen sisältö selviää tapaturmavakuutusehdoista, jotka löytyvät osaston kotisivuilta (www.metalli49turku.fi).
Lisätiedot Turvan Turun
konttorista, Käsityöläiskatu 4,
20100 Turku, yhteyspäällikkö

Jyri Isotuvalta p. 040 759 4130,
jyri.isotupa@turva.fi.
Yhteistyösopimus asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy:n
kanssa
Yhteistyösopimus oikeuttaa Metalli 49 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. Lisätiedot Metalli 49:n toimistosta
ja asianajotoimisto Kailiala &
Palo Oy:ltä, Tuureporinkatu 6,
Turku. p. (02) 2843 400 ja toimisto@kplaw.fi

Koko perheen kesäteatteri

Liisa Ihmemaassa

Liisa Ihmemaassa harjoitukset polkaistu käyntiin ohjaaja Pauliina Saloniuksen johdolla. Musiikkivelhomme Jouni
Lehtonen hioo tahtipuikkonsa lauluharjoituksia varten. Kani virittää kelloa, Irvikissa harjoittelee irvistystä, Kuningatar
kirjoittele kutsuja, Kuningas leipoo pipareita puutarhapartyihin ja Hatuntekijä hioo vitsejään. Kaikki Ihmemaan hullunkuriset otukset ja aateliset on kutsuttu Kuningattaren juhliin. Myös Liisa saa kutsun ja jos juhlista myöhästyy, ”pää
poikki”. Tervetuloa kesäkuussa Ihmemaan puutarhajuhliin.

su 11.6.2017 klo 14.30 alkaen
Ruskon kesäteatteri, Vanhatie 11, 21290 Rusko
Hinta 5,-/hlö, sisältää väliaikatarjoilun.

Sitovat ilmoittautumiset ke 31.5. mennessä osaston toimistolle, Tuureporink.17 C, Turku tai 044-518 9449 tai susanna.merinen@metalli49turku.fi Huom! Liput lunastettavissa
toimistolla ti 2.5. alkaen.
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Metalli 49:n veteraanijaosto keväästä syksyyn.
MAALISKUU
to 16.3. klo 12.15.Juttutupa, klo 13.15, Kehitysryhmä,
Rientola.
HUHTIKUU
ma 3.4. klo 12.15 Kuukausikokous, Rientola.
to 13.4. klo 12.15.Juttutupa, klo 13.15. Kehitysryhmä,
Rientola.
TOUKOKUU
ma 8.5. klo 12.15. Kuukausikokous Rientola.
to 18.5. klo 12.15 Juttutupa, 13.15 Kehitysryhmä
Rientola.

KESÄKUU
ke 7.6. klo 12.00. veteraanipäivä Alikirjalassa
ke 14.6 Kotiseutumatka
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Kunnallisvaalit edessä
nyt ikään kuin mitään leikkauksia ei olisi tapahtunutkaan.
Ne puhdistautuvat nyt ennen
kunnallisvaaleja katteettomilla lupauksilla, yleisönosastoilla ja ministerien puheissa.
Sipilän hapuilu sote-uudistuksessa on vaarallista. Varakas kansanosa tulee hyötymään, jos Sipilä, Orpo ja Soini saavat tahtonsa läpi. kan-

SYYSKUU
ma 4.9. klo 12.15. Kuukausikokous, Rientola.
to 14.9. klo 12.15.Juttutupa klo 13.15 Kehitysryhmä,
Rientola.
Syysristeily 12-13.9. Baltic
Princess iltalähtö.
Veteraanien tapahtumista ilmoitukset Ahjo-lehden
toiminta-sivuilla ja Turun
Sanomissa maanantaisin
mielipidesivun yhdistystoiminta-palstalla sekä nettisivuilla menovinkit ja osaston 49 kotisivut.

”Tuen Johannes
Yrttiahoa edelleen
kaupunginvaltuustoon
ja myös kaupunginhallitukseen.”
salaisten yhdenvertaisuus ei
toteudu tässä sote-uudistusmallissa. Kuntapäättäjän vastuulla on kuntalaisten arkinen
hyvinvointi. Tarvitaan laadukkaampia kunnallisia palveluita palkansaajille, työttömille,
lapsille ja lapsiperheille, opiskelijoille ja eläkeläisille.
Tuen Johannes Yrttiahoa
edelleen kaupunginvaltuustoon ja myös kaupunginhallitukseen. Johannes on puolustanut kuntalaisten arkisia
etuja. Voimme luottaa siihen,
että ”Linja pitää!”

Veteraanien ja asiasta kiinnostuneiden

kesämatka Porkkalaan
14.6.2017. Porkkalan parenteesi – kiertoajelu.

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 61 vuotta siitä, kun Neuvostoliitto luopui Porkkalan merisotilaallisesta tukikohdasta ja
Porkkalan vuokra-alue palautettiin takaisin Suomen hallintaan. Niin sanottu parenteesi-aika koskettaa erityisesti varsinaisen vuokra-alueen kuntia Kirkkonummea, Siuntiota ja
Inkoota sekä Espoon kaupunkia, mutta palautus oli erittäin merkittävä asia myös Suomen valtakunnan kannalta.
Alustava matkaohjelma.
Turusta 14.6.2017. Kello. 8.00 Retkikohteet: Kiertoajelulla
aloitamme retken.
Kello 10.00 Majvikista, jossa nautimme maittavat aamukahvit ja tutustumme Majvikin linnaan. Käymme Kolsarbyn neuvostoajan hautausmaalla, minkä jälkeen suuntaamme kohti Degerbyn Igor-museoon, jonka esineet ja
tarinat kertovat Porkkalan vuokrakaudesta. Grefvaksen
bunkkeri, Inkoo (Degerby).

Maan hallitus Keskusta,
Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat vastoin omia vaalilupauksiaan pettäneet Suomen
kansan. Leikkaukset ovat koh-

Kello 13.30 Nautittuamme buffet-lounaan Rantasipi Siuntion Kylpylässä, jatkamme kohti Sjundbyn keskiaikaista
linnaa. Linnan kohdalla meitä odottaa yllätys…, josta selviydyttyämme pääsemme kuulemaan linnan mielenkiintoisesta historiasta. Kotimatkalla juomme vielä iltapäiväkahvit Kehlan tallikahvilassa rauhallisissa maalaismaisemissa Siuntiossa.

distuneet palkansaajiin, työttömiin, lapsiin ja lapsiperheisiin, opiskelijoihin ja eläkeläisiin.
Hallituspuolueet esiintyvät

Martti Katajainen
puheenjohtaja
Metalli 49:n veteraanijaosto

Turku-TukholmaTurku 23 h-risteily

Takaisin kotimatkalle lähdemme Majvikista kello 17.00.
Ilmoittautumiset matkalle kokouksissa Rientolassa ja osaston toimistoon viimeistään toukokuun loppuun mennessä
Toimistonhoitaja: Susanna Merinen p. 044 518 9446. Matkan hinta selviää myöhemmin.

Vanhus- ja vammaispalveluihin panostettava

51
LOIMAA

Olen eläkkeellä ja avoliitossa oleva 69-vuotias metallimies. Työelämässä olleessani toimin parikymmentä vuotta pääluottamusmiehenä ja työsuojelun parissa.
Ennen eläkkeelle jäämistäni
toimin myös ammattiosasto
metalli 49:n vapaa-ajankeskuksen aluevalvojana.
Harrastuksiini kuuluu toiminta As Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja asuntoyhtiön kehittäminen asukkaidensa ”näköiseksi”. Sosiaalipolitiikkaan perehtyminen vanhus ja vammaishuollon parantamiseksi on kuitenkin lähinnä sydäntäni.

Ehdokkaaksi lähdin sillä
mielellä, että se on paras tie
vaikuttaa kunnallispolitiikkaan. Mielestäni vanhusten
ja liikuntarajoitteisten kotiapuun on satsattava enemmän voimavaroja, niin ajallisesti kuin laadullisestikin.
Emmehän halua eristää vanhuksiamme neljän seinän sisälle ilman puhekontakteja ja
ulkoilutusta, jopa vuosikausiksi? Kaupungin on siis kiireesti panostettava vanhusja vammaispalveluihin!
Risto Soukka
eläkkeellä oleva
metallimies
Loimaa

Lähtö Turusta 12.9.2017
Turusta 12.9.2017 klo 20.15 m/s Baltic Princess,
saapuminen Turkuun 13.9.2017 klo 19.15
Hinnat: A- hytissä ( hytissä majoittuu 2 henkilöä ) 48,50
eur / hlö.
B-hytissä ( hytissä majoittuu 2 henkilöä ) 45,50 eur / hlö
A- hytissä ( hytissä majoittuu 1 henkilöä ) 57,50 eur / hlö
B- hytissä ( hytissä majoittuu 1 henkilöä ) 51,50 eur / hlö
Hyttiluokat niin kauan kuin paikkoja vapaana.
Risteilyn hintaan sisältyy:
Risteily valitussa hyttiluokassa, Meriaamiainen, Buffet- lounas ruokajuomineen, Kahvi-pulla
Ilmoittaudu risteilylle osaston toimistoon elokuun loppuun
mennessä. Toimistonhoitaja: Susanna Merinen p. 044 518
9446. susanna.merinen(at)metalli49turku.fi. A-hyttejä rajoitettu määrä.
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Jyrki Yrttiaho:
”Sekasortoinen ja virkavaltainentoimintatapa on kuuro ihmisten hädälle”

Kelan toimeentulotuen
käsittelyssä massiiviset ruuhkat

Vuodenvaihteesta alkaen perustoimeentulotukea on haettu Kelalta, mutta
täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea edelleen kunnilta. Mm. eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustoimeentulotuen siirtämistä Kelalle puolustettiin
sokeasti ja laajasti niin hallitus- kuin
oppositiopuolueissakin. Samaan aikaan
Asiantuntijoiden käsitys oli,
että ruuhkia on odotettavissa,
eikä Kela selviä n. 750 käsittelijällä, kun kunnissa samaa työtä
tehdään kaksinkertaisella henkilöstömäärällä.
Raisiolainen ex-kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Jyrki Yrttiaho on saanut viestejä sekä neuvonta- ja
avustamispyyntöjä eri puolilta Varsinais-Suomea. Pitkä ahdinko ja hylkypäätökset ovat
romahduttaneet monien jaksamisen.

oita hoitava sairaalan sosiaalityöntekijä kertoi yrittäneensä
yhteyttä useita päiviä, tuloksetta. Tilanne on sekasortoinen ja
asenne äärimmäisen virkavaltainen, sanoo Yrttiaho.

– Pitkään jatkunut niukkuus,
asunto- ym. velat, kasaantuvat
laskut ja päivittäinen ahdinko
on ajanut ihmisiä jopa itsemurhayrityksiin. Puhun nyt avustamani henkilön pyynnöstä. Hän
ei ole raisiolainen, eikä hän
ole asioinut Raisiossa. Yhteydenotot minuun ovat enemmänkin peruja vuosilta, jolloin olin kansanedustaja, Yrttiaho sanoo.
– Kyseinen henkilö kertoo
saaneensa Kelasta noin vuosi sitten työkyvyttömyyseläkkeen tarkistusilmoituksen, -laskelman ja virkailijan vakuutuksen, että laskelman oikaisu ei
johda mihinkään seuraamukseen hänen kannaltaan, koska tarkistus johtuu eläkeviranomaisen menettelystä. Tästä huolimatta Kela vaati myöhemmin 200 euron takaisinmaksua. Eläkeläinen anoi perinnästä luopumista virkailijan
lupaukseen ja myös taloudellisiin syihin vedoten, mutta Kela
panikin summan ulosottoon.
Siitä tietysti seurasi vaikeuk-

Kela suoltaa hylkääviä
päätöksiä
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– Toimeentulohuolien keskellä kamppailevat työttömät
ja pienten eläkkeiden varassa kituuttavat ottavat yhteyttä. Raha ei riitä ruokaan, jatkuvasti kohoaviin asumiskuluihin
eikä kasvaviin lääke- ja muihin
sairausmenoihin. Myös kunnat ovat korottaneet kohtuuttomasti palvelu- ja asiakasmaksujaan, Yrttiaho kertoo.
-Kela suoltaa hylkääviä päätöksiä pitkien jonotusaikojen ja
odottelun päätteeksi. Pitkäaikaissairaat jäävät vaille maksusitoumuksia, lääkekuluihin ei
tule tukea jne. Kelan toimintatapa on sanalla sanoen kuuro
ihmisten hädälle. Puhelimella
et saa yhteyttä, ajanvaraukset
takkuavat. Jopa potilaiden asi-
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Laskut kasaantuvat ja
menevät ulosottoon
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Tyytyväisimmät asiakkaat
EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten
vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyyttä.
Olemme olleet jo neljä kertaa peräkkäin sijalla 1.
Emme aio kuitenkaan ylpistyä, vaan aiomme olla
luottamuksen arvoisia huomennakin.
Jatkamme rehdillä ja reilulla linjallamme.

Hoidetaan vakuutuksesi kerralla kuntoon,
ota yhteyttä vakuutusedustajiimme:
Arno Aalto
050 308 2808

Vesa Wikström
040 353 0200

Tea Ruostepuro
0400 327 346

Aki Aalto
0400 85 0275

Pentti Lahikainen
040 556 5440

Janne Koukonen
0400 922 999

Mika Nummelin
040 546 0483
Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme
erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme
numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi

2014

RAISIO

Raision kaupunginvaltuutettu, ex-kansanedustaja Jyrki Yrttiaho vaatii toimeentulotuen maksatuksen nopeuttamista Kelan ja kuntien yhteistyönä.
sia mm. asunto- ja muiden velkojen osalta, Yrttiaho kertoo.

Ihmiset kestokykynsä
rajoilla
Myös kunnan asenne on ollut poikkeuksellisen nuiva. Sairauskululaskuja on palautettu
ja asunnon lämmityssähköt
ovat olleet useita kertoja katkaisu-uhan alla. Täydentävää
tukea on myönnetty satunnaisesti. Hylkypäätöksiä on kertynyt useita.
– Kunnan sosiaalityöntekijät ovat kehottaneet jopa kääntymään kirkon puoleen, vaikka lain mukaan vain kunnalla on tässä tukemisvelvollisuus. Henkilön asunto on ollut myynnissä yli kahden vuoden ajan, mutta kunnan heikosta työllisyystilanteesta joh-

tuen myynnissä on runsaasti pois muuttavien ja muuttaneiden asuntoja, eikä kauppa
käy, Yrttiaho jatkaa.
– Normaalisti oma asunto ja
koti on tärkeä osa elämän turvaa, mutta tässä tapauksessa asuntovelka, asumiskulut
ja ennen muuta pienet eläketulot ovat ahdingon perussyy.
Kelan vuodenvaihteen ruuhkat ja hylkypäätökset, odottaminen ja ulosottoon menevät laskut ajoivat hänet inhimillisen kestokyvyn rajoille.
Nyt hän on jonkinlaisen henkisen romahduksen seurauksena sairaalahoidossa, Yrttiaho kertoo.

Eliitin helvetillistä
kyynisyyttä
Tässä kerrotun eläkeläisen

tilanne ei ole poikkeuksellinen.
Se on karu, tavallinen tarina ja
osoitus, että Suomessa köyhiä
nujerretaan massamitassa, tuhansia ja tuhansia. Kelan ruuhkat eivät ole vain seuraus riittämättömästä varautumisesta kasvaviin asiakasmääriin.
Kysymys on asioista päättävien poliitikkojen ja virkamiesten välinpitämättömyydestä.
- Hyväosaisten asenne on
jäinen: pikaista apua ja tukea
tarvitsevilla on aikaa ja velvollisuus odottaa, että aika heidän
asiansa hoitaa. Se on eliitin
helvetillistä kyynisyyttä, Yrttiaho summaa.
– Kelan ja kuntien on nopeasti ja yhteisvoimin hoidettava toimeentulotuen maksatus
yksinkertaisemmaksi, Yrttiaho
vaatii. (M49)

VALTUUSTOALOITE
Raision kaupunginvaltuusto
Kelan toimeentulotuen käsittely ajautui massiivisiin
ruuhkiin – menetykset korvattava
Vuodenvaihteesta alkaen
perustoimeentulotukea on
haettu Kelalta, mutta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea edelleen kunnilta.
Mm. eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustoimeentulotuen siirtämistä Kelalle puolustettiin sokeasti ja laajasti niin
hallitus- kuin oppositiopuolueissakin. Samaan aikaan Kela
vähensi väkeään ja sulki toimipisteitään. Monien asiantuntijoiden käsitys oli, että ruuhkia on odotettavissa, eikä Kela selviä n. 750 käsittelijälle,
kun kunnissa samaa työtä tehdään kaksinkertaisella henkilöstömäärällä. Koko alkuvuoden massiiviset ruuhkat Kelassa ovat olleet tosiasia. Pie-

nituloisten pitkä ahdinko ja hylkypäätökset ovat romuttaneet
monen talouden, aiheuttaneet
luottohäiriöitä ja korvaamatonta vahinkoa sekä romahduttaneet jopa monien jaksamisen.
Toimeentulohuolien keskellä kamppailevat työttömät
ja pienten eläkkeiden varassa
kituuttavat ovat suurissa vaikeuksissa. Raha ei riitä ruokaan, jatkuvasti kohoaviin asumiskuluihin eikä kasvaviin lääke- ja muihin sairausmenoihin. Myös kunnat ovat korottaneet kohtuuttomasti palvelu- ja asiakasmaksujaan.
Kela suoltaa hylkääviä päätöksiä pitkien jonotusaikojen ja
odottelun päätteeksi. Pitkäaikaissairaat jäävät vaille maksusitoumuksia, lääkekuluihin ei
tule tukea jne. Toimintatapa on
sanalla sanoen kuuro ihmisten
hädälle. Puhelimella et saa yh-

teyttä. Palveluaikojen varaukset takkuavat edelleen.
Vasemmistoliiton Raision
valtuustoryhmä vaatii Kelalta ja kaupungilta pikaisia yhteistoimia tilanteen helpottamiseksi sekä kuntalaisten toimeentulon ja laillisten perusoikeuksien turvaamiseksi.
Toimeentulotuen palvelujen ruuhkautumisesta aiheutuneista vahingoista on tehtävä perusteellinen selvitys
ja niistä kärsimään joutuneille on korvattavat aiheutuneet
menetykset. Raision kaupungin on vaadittavat Kelaa ja valtiovaltaa vastuuseen taloudellisista menetyksistä ja tuen lisätarpeesta.
Raisiossa 13. maaliskuuta 2017
Vasemmistoliiton Raision
valtuustoryhmä
Jyrki Yrttiaho

