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 Johannes Yrttiaho
 vastaava toimittaja

Ay-liikkeen 
vastattava 
uhitteluun

Varsinais-Suomen metallialan työpaikoilla työlli-
syystilanne on hyvä, monet yritykset palkkaavat lisää 
työntekijöitä. Työnantajien pitää muistaa huolehtia 
työntekijöistään ja heidän kunnollisesta perehdytyk-
sestä työhön ja työpaikkaan, jotta vältytään kaikista 
mahdollisista vaaroista ja samalla taataan turvalli-
nen työpaikka. Luottamusmiesten pitää tarjota Me-
talliliiton jäsenyyttä näille uusille työntekijöille. Mo-
net kertovat maksaneensa YTK:n jäsenmaksun ku-
luvalta vuodelta. Maksusta saa loppuvuoden osan 
takaisin kun täyttää eroilmoituksen, joko sähköises-
ti tai paperiversiona. Sen saa YTK:n netti sivuilta.

EK jatkaa ihmetystä herättävää työehtosopimus-
politikkaa ilmoittamalla irtisanovansa keskusjärjestö-
jen väliset työehtosopimukset. Aiemmin se oli muut-
tanut sääntönsä siten, että se ei tee enää sopimuk-
sia työntekijäjärjestöjen kanssa. Nyt viimeisimpänä 
avauksena EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila il-
moitti työnantajien tarvitsevan lisää kilpailukykyso-
pimuksia ja 10-15% palkanalennukset työntekijöille 
ja siirtymistä liittojen välisiin sopimuksiin ja lopuk-
si siirtymistä työntekijän ja työnantajan kahden väli-
seen sopimiseen työehdoista, näilläkö toimilla pois-
tetaan työttömyyttä ja lisätään kilpailukykyä? Tuskin-
pa. Asian esille ottaminen ja uhoaminen tällaisessa 
tilanteessa, kun talous on elpymässä, tuntuu ihmeel-
liseltä. Yrittääkö EK saada työntekijät lähtemään bar-
rikadeille? Tämä ei ainakaan lisää luottamusta työn-
antajiin. Luulisi työnantajien edusmieheltä löytyvän 
parempiakin toimia maamme kilpailukyvyn nosta-
miseen, mm. panostamalla tuotekehitykseen ja li-
säämällä investointeja. Kilpailukyky koostuu muis-
takin asioista kuin palkoista ja varsinkin kun palkko-
jen osuus koko tuotteen hinnasta on hyvin vähäinen.

Työntekijä järjestöjen johtajien kommentit asi-
an suhteen ovat olleet hyvin maltillisia ja varovai-
sia. Tällaiset esitykset pitää tyrmätä jyrkästi kaikki-
en palkasaajia edustavien tahojen, eikä vain myön-
nellä, 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 hallituk-
set ovat hyväksyneet yhdistymisen, lopullisen pää-
töksen metallin osalta tekee toukokuun puolivälissä 
kokoontuva ylimääräinen liittokokous.  Tässä koko-
uksessa valitaan liiton johto ja hallinto. 

Kuntavaalit lähetyvät kiivasta vauhtia, huhtikuun 
9 päivän jälkeen tiedetään ketkä kunnissa päättävät 
asioistamme. Metalli 49:n jäseniä on monella paikka-
kunnalla ehdokkaina, niistä on hyvä valita ja äänes-
tää heitä, jolloin tietää kenen asialle he ovat. Kunnis-
sa tarvitaan teollisuuden edustajia päättämään asi-
oista ja tekemään teollisuuspolitiikkaa.

Hyvää kevään ja kesän odotusta toivottelee

Antero palomäki 
puheenjohtaja

Turun Metallityöväen ammattiosasto 49 ry

HT-Laser Oy 
pääluottamusmies 
HArrI SAArISALo 

täytti 20. maaliskuuta 
60 vuotta.

Hyttitehtaan 
pitkäaikainen t

yösuojeluvaltuutettu 
JUHANI pEIppo

 täyttää 22. toukokuuta 
60 vuotta.

Metalli 49:n 
puheenjohtaja 

ANTEro pALomÄKI 
täyttää 14.kesäkuuta 

60 vuotta

Wallacin pitkäaikainen 
työsuojeluvaltuutettu 

ErKKI HÄrKöNEN 
täyttää 28. maaliskuuta 

70 vuotta.

Pääluottemumies, Kirjalan 
aluevalvoja 

rISTo SoUKKA 
täyttää 3.kesäkuuta 

70 vuotta.

KAUKo SUNISTo 
täyttää 

80 vuotta 
31. heinäkuuta.

Metalli 49 onnittelee!

Luottamusmies-
tapaaminen

Sosiaalinen media ja sähköinen viestintä
5.5. 11.30 - 15

Kouluttajana Eija Laakso Murikasta
Ilmoittaudu toimistolle 

susanna.merinen@metlli49turku.fi, 044 518 9446

Kuntavaalit 
tulevat! 

metalli 49 tarjoaa tortaina 
30.  maaliskuuta 

HernesOppAA 
Turun kauppatorilla klo 11 alkaen.

Tervehdys Toverit
Kevään tulo on ollut yh-

tä sekavaa, kuin tämän het-
kinen maamme hallituspoli-
tiikka. Aamulla ei enää tiedä 
onko lumi maassa tai ollaan-
ko jo likellä kesää. Samoin 
on ollut hallituksen päätösten 
laita. Usein illalla tehdyt pää-
tökset on peruttu tai muutettu 
ennen aamukahvien juontia.

Tämän kevään tuloa värit-
tää piakkoin katukuvaan il-
mestyvät kuntavaalimainok-
set. Kuntavaaleissa valitaan 
kuntiin päättäjät seuraavak-
si neljäksi vuodeksi. Kunnis-
sa tehtävät päätökset vaikut-
tavat meidän kaikkien arkipäi-
vään, joten ei ole yhdenteke-
vää ketä sinne päättäjiksi va-
litaan. Tämän johdosta olen 
erittäin positiivisella mielel-
lä pannut merkille, että Me-
talli 49:n jäsenistä yli 20 hen-

keä on lupautunut olemaan 
käytettävissä kotikuntansa 
vastuunkantajia valittaes-
sa. Lähes kaikki Metalli 49:n 
ehdokkaat henkilökohtaises-
ti tuntien voin heitä suositel-
la muillekkin. Harvoin löytää 
noin suoraselkäisiä ja rehelli-
siä ehdokkaita, joista voi va-
lita sen mukaan missä paik-
kakunnalla itse kukakin asuu.

Liittofuusioinfot on pitkälti 
käyty. Nyt on lopullisten pää-
tösten aika. Henkilökohtaises-
ti nämä saamani tiedot ei-
vät minua vielä vakuuttaneet 
fuusion oikeellisuudesta. Yh-
teistyötä liittojen välillä kyllä 
kannatan! Henkilökohtaisena 
pelkonani näen, että päätök-
senteko karkaa liian kauas jä-
senistöstä ja keskittyy muuta-
mille ihmisille. Yleensä nämä 
ihmiset ovat vielä niitä, joilla 
ei ole enää kunnollista muis-
tikuvaa, mitä oikea työnteko 
on. Nyt viimeistään pitää jä-
senistön kertoa omille liit-
tokokousedustajilleen, mitä 
mieltä asioista ovat.

Hyvää kevättä kaikille. Vaa-
liuurnilla tavataan.

raimo Kytömaa
Toimitsija
Metalli 49

Tervetuloa juttelemaan ja 
tapaamaan kuntavaaliehdokkaita!

41
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-Suomea aseistetaan ja ra-
kennetaan teknoarmeijaa Yh-
dysvaltojen hyökkäyssotia ja 
maailmanvaltaa tukemaan. 
Isommalla pelilaudalla Suo-
melle kaavaillaan yhdes-
sä Ruotsin kanssa vastuuta 
myös Nato-Baltian puolus-
tuksesta, arvioi varakansan-
edustaja ja Turun kaupun-
ginvaltuutettu Johannes Yrt-
tiaho. 

Suomen kuluvan vuoden 
puolustusbudjetti on yli 2,8 
miljardia (tästä reilu 900 milj. 
menee asehankintoi-hin). 

– Yksistään suunniteltu hä-
vittäjähankinta tarkoittaisi jo-
pa yli 2 miljardin vuotuista 
menoa valtion talouteen, kun 
kaikki elinkaari- ja käyttökulut 
huomioidaan, Yrttiaho arvioi. 

Kaupunginvaltuutettu Johannes Yrttiaho vaatii

Aserahat kuntapalveluihin

Ammatilliseen koulutuk-
seen kohdistuvat tänä vuonna 
Turussa sivistystoimialan ras-
kaimmat leikkaukset. Vasem-
mistoliitto yritti niitä torjua, 
kun kaupunginvaltuusto syk-
syllä päätti vuoden 2017 bud-
jetista, mutta esityksemme 
ei saanut muilta tukea. Leik-
kausten taustalla on Sipilän 
hallituksen politiikka. Amma-
tillisesta koulutuksesta leika-
taan lähes 200 miljoonaa eu-
roa. Turussa leikkaukset ovat 

Valtiopäiväneuvos Ensio Laine ja Johannes Yrttiaho Jouk-
kovoima-mielenosoituksessa. Enska ja Johannes vaativat 
eläkeköyhyyden poistamista ja taitetun indeksin kumoamista.

useita miljoonia vuodessa, ai-
nakin 4,5 miljoonaa valtion ra-
hoitusta häviää. 

Ammattiopetukseen on 
kohdistunut myös kaupun-
gin omasta politiikasta joh-
tuvia leikkauksia jo vuosien 
ajan. Vastuussa ovat olleet 
Turku-sopimuksen pääpuo-
lueet kokoomus, sdp ja vih-
reät. Kaikki tämä on merkin-
nyt ja merkitsee lähiopetuk-
sen rajua leikkaamista ja ko-
tona opiskelun yleistymistä. 
Jokainen ymmärtää, ettei am-
mattia opi etänä, kirjekurssil-
la. Myös opetusryhmien koot 
oppilaitoksissa kasvavat, mikä 
sekin haittaa pahasti ammatin 
oppimista ja vaarantaa myös 
työturvallisuuden. Opiskelu-
motivaatio heikkenee ja opin-
tojen keskeyttämiset yleisty-
vät. Tässäkö on Sipilän por-
varikoplan ratkaisu nuoriso-
työttömyyteen? 

Leikkaukset ovat kohdis-
tuneet Turussa mm. kone- 
ja metallialan sekä autoalan 
opiskelijoihin. Samaan aikaan 
metallialan työvoimatarve on 
kasvussa Turun telakan, Uu-

denkaupungin autotehtaan 
ja Sandvikin tehtaan kaivos-
koneiden tuotannon kasvun 
vuoksi. Mistä tätä työvoimaa 
siis on tarkoitus hankkia, jos 
uusia ammattitaitoisia työnte-
kijöitä ei kouluteta? Luodaan-
ko tarkoituksella kysyntää ja 
tilaa vuokratyöfirmojen ulko-
maisen halpatyövoiman tuon-
nille? Tämän politiikan tarkoi-
tushan on heikentää ammatti-
yhdistysliikkeen voimaa, pol-
kea palkkoja ja muita työehto-
ja ja kasvattaa yritysten voitto-
ja. Se on jatkunut kiivaana jo 
koko 2000-luvun. Iso koelabo-
ratorio vuokrafirmojen käytöl-
le on ollut Olkiluodon ydinvoi-
mala-työmaa. 

Ammattiopetuksen leikka-
ukset tulisi Turussa peruut-
taa nyt keväällä kaupungin-
valtuuston lisäbudjetin yhtey-
dessä. Turun talous oli vuon-
na 2016 lähes kymmenen mil-
joonaa ylijäämäinen, joten ra-
haa kyllä olisi.

Johannes yrttiaho
Turun kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen
 

Uusi puolustuspo-
liittinen selonteko 
esittää Suomelle 
paitsi Itämeren epä-
vakautta lisäävää 
soti-lasyhteistyötä, 
myös 30-40 miljar-
din euron kuluja 
tarkoittavia hävit-
täjähankintoja. Sa-
maan a ikaan kunti-
en valtionosuuksia 
leikataan 20 prosen-
tilla.

Valtiopäiväneuvos Ensio Laine 
suosittelee Johannesta 

Taitettu indeksi 
kumottava!

Ei varustelulle, kyllä 
kuntapalveluille

Kuntien tuottamien pal-
veluiden, kuten varhaiskas-
vatuksen, perusopetuksen 

ja koulutuksen, vanhuspal-ve-
luiden ja perusterveydenhuol-
lon rahoitukseen tarkoitetuis-
ta valtionosuuksista leikataan 
tällä hetkellä ja lopun hallitus-

kauden ajan 2,2 miljardia eu-
roa vuositasolla.

 – Summa on viidennes ko-
ko peruspalveluiden valtion-
osuudesta ja siis melko tark-
kaan sama kuin uusien hävit-
täjien aiheuttama vuosikulu 
olisi, Yrttiaho vertaa.

– Vasemmistoliiton on sa-
nottava selkeä ja ehdoton ei 
armeijan menojen kasvatta-
miselle ja vaadittava sen si-
jaan lisää rahaa kuntien pal-

veluihin, Yrttiaho edellyttää. 
– Taistelukoneiden ostoon 

käytettävällä rahamäärällä, 
saisi ihmisarvoisen vanhuu-
den turvaksi hyvät kun-nalli-
set palvelut, palautettua las-
ten subjektiivisen päivähoi-
to-oikeuden ja estettyä tasa-
arvoa luovan kou-lujärjestel-
mämme eriytymisen ja rapau-
tumisen, kaupunginvaltuutttu 
Johannes Yrttiaho huomaut-
taa. (VS)

- Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin kohdistuvat leik-
kaukset ovat melko tarkkaan saman suurui-set kuin uusien 
hävittäjien aiheuttama vuosikulu valtion talouteen olisi, vertaa 
Turun kaupunginvaltuutet-tu, varakansanedustaja Johannes 
Yrttiaho.

Halpatyövoiman käyttö kasvaa

Ammattiopetuksen 
leikkaukset peruttava

KOLUMnI
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Vuoden alusta saksalainen 
EJOT-konserni osti Sormatin. 
Tehtaan tuotannosta 70 pro-
senttia menee vientiin. Koti-
markkinoiden kysyntä on mel-
ko tasaista eikä esimerkiksi li-
sääntynyt rakentaminen vai-
kuta tuotantoon. Ruskon teh-
taassa työskentelee 38 henkeä 
ja suunnilleen saman verran 
on toimihenkilöitä.

Sormat Oy:n pääluottamusmies Petri Keskilä: 

Metalliliiton pidettävä
tiukemmin työntekijän puolta

Ruskolla sijaitseva Sormat Oy val-
mistaa kiinnitystarvikkeita raken-
nusteollisuuden tarpeisiin. Yhtiö on 
tunnettu erityisesti kiila-ankkureis-
taan. 

– Vienti sen sijaan näkyy 
nopeasti työllisyydessä, sa-
noo yrityksen pääluottamus-
mies Petri Keskilä. Vientimai-
ta ovat Venäjä, Pohjoismaat, 
Baltia, Keski-Eurooppa, Intia 
ja Arabimaat. Venäjän myynti 
on laskenut ruplan kurssikehi-
tyksen ja pakotepolitiikan seu-
rauksena. Ennen itänaapuri oli 
suurin vientimaa. Nyt Venäjän 

vienti on enää alle puolet ai-
emmasta.

Zweegersien tilalle 
EJoT

– Pitkään omistajina olleet 
hollantilaiset Zweegersin vel-
jekset jättivät lähtiessään hy-
vän mielen työntekijöille tun-
tuvilla läksiäislahjoillaan, pää-
luottamusmies kiittelee. 

Yrityksen pääluottamus-
miehenä noin 15 vuoden ajan 
toiminut Keskilä odottaa uu-
den omistajan myötä aukea-
van parempia työllisyysnä-
kymiä.

– EJOT on ollut Sormatin 

suurimpia asiakkaita. Nyt kun 
se on omistaja, voivat tilauk-
set meiltä hyvinkin kasvaa, 
Keskilä arvioi. 

Tuotantopäällikkö marko 
Koski arvioi, että suuria muu-
toksia omistajavaihdoksen 
myötä ei ole tulossa.

– EJOT saa Sormatista vah-
vistusta rakennuspuolen tuot-
teisiinsa. Ruskolla on tarkoitus 
alkaa valmistaa uutta betoni-
ruuvia, Koski kertoo.

Kiky ja paikallinen 
sopiminen 

Sipilän hallituksen ja työn-
antajien ammattiliitoille syöt-

Pääluottamusmies Petri Kes-
kilä (vasemmalla) ja kylmä-
muokkaaja Jari Laakso kyl-
mämuokkauslinjalla. Linjoja 
on Sormatissa kaksi.  – Be-
toniruuveja valmistuu 90 kpl 
minuutissa ja kiila-ankkureita 
150 kpl minuutissa, kertoo Jari 
Laakso.

tämä kilpailukykysopimus on 
pitänyt työpaikkojen luotta-
musmiehet kiireisinä.

– Kiky-sopimus saatiin so-
vittua Sormatissa lopulta koh-
talaisen vähin vaurioin, vaikka 
aluksi työnantaja ehdotti jopa 
pekkaspäivien leikkaamista, 
Keskilä sanoo. 

–  Kaiken kaikkiaan on sa-
nottava, että Metalliliiton pi-
täisi pitää tiukemmin työnte-
kijän puolta. Joissakin yrityk-
sissä työnantaja ei edes neu-
votellut kikystä, vaan saneli 
ehdot. Kiky on osoittanut mi-
ten huonosti paikalinen sopi-
minen toimii, Keskilä sanoo.
(M49)

Ellevi Airisranta oli keski-
suuren  teräsverstaan varas-
tonhoitaja. Hän oli nelikymp-
pinen ja varsin sopuisan nä-
köinen. Häntä olivat useat ta-
lon isokenkäiset koittaneet vi-
kitellä sänkyhommiin , tur-
haan. Ellevi oli määrätietoi-
nen nainen ja halusi vain seu-
rustella oman poikaystävän-
sä kanssa. Niinpä tehtaan joh-
toporras erityisesti toimitus-
johtaja Joppe Käärmälä alkoi-
vat painostaa Elleviä, koska ei 
ollut päässyt Ellevin upeiden 
jalkojen väliin. Painostus ta-

Pasin pakina Suloinen kosto
pahtui lähinnä palkkauksen 
osalta. Kun muille annettiin 
talokohtainen palkankorotus 
niin Ellevi jäi ilman korotusta.

Tapahtui eräänä keväise-
nä päivänä vesien auettua, et-
tä samoilla vesillä kalassa ol-
leet toimitusjohtaja Käärmä-
lä ja pikku soutupaatillaan ol-
lut Ellevi tapasivat. Tapasivat 
sillä tavoin, että uimataido-
ton toimitusjohtaja oli ajanut 
hulppean kalapaattinsa kivel-
le ja oli hukkumaisillaan. Elle-
vi empi hetken, mutta päätti 
pelastaa Käärmälän.

Työpailla Elleville annettiin 
heti mittava palkankorotus ja 
hänet nimettiin toimitusjoh-
tajan sihteeriksi. Eikä tämän 
jälkeen hänelle kukaan pos-
keaan soittanut. Päinvastoin 
hän erotti toimitusjohtajan 
myötämielisellä suostumuk-
sella pari ylätason äijänrää-
pälettä, jotka olivat hänen ha-
meen alle pyrkimässä.

Pasi Heikkilä Turun kau-
punginvaltuutettu (vas)

23
TUrKU



Metalli 49 – 5EDELLÄKÄVIJÄ METALLI 49 Metalli 49

Entisen ammattiosaston 
asettuminen kilpailukykyso-
pimuksen kannalle oli viimei-
nen pisara. 

– Ilmaisten töiden intoa 
ei täältä löydy tunnillekaan. 
Oli typerää, että ammattilii-
tot hyväksyivät kikyn. En ole 
moista edunvalvontaa näh-
nyt, pääluottamusmies Sei-
jasisko riski toteaa. Kyse oli 
myös pitemmän ajan kyp-
symisestä ammattiosaston 
asenteeseen, jossa ylähääl-
tä päin pyrittiin sanelemaan 
asioita työpaikan luottamus-

Aurajoki Oy:n Auran tehtaan 
väki siirtyi neljäysiin

Seijasisko Riski: Kiky oli viimeinen pisara

Aurajoki Oy:n 
Auran tehdas te-
kee asiakkaiden-
sa toimittamien 
metallituotteiden 
pinnoitusta. Auran 
yksikkö työllistää 
noin 35 työnte-
kijää. Pääluotta-
musmiehenä kym-
menkunta vuotta 
toimineen Seija-
sisko Riskin joh-
dolla työntekijät 
päättivät hiljattain 
siirtyä Metalli 49:n 
jäseniksi. 

henkilöille. Osa väestä toki 
kuului jo aiemminkin Metalli 
49:n, kuten neljä vuotta Au-
rajoki Oy:ssä työskennellyt 
nykyinen varapääluottamus-
mies Kalle Haapala.  

Valoisammat näkymät
– Kun aloitin luottamus-

miehenä, jouduin välittömäs-
ti valinnan jälkeen yt-neuvot-
teluiden keskelle. Tuolloin 
tehdas työllisti vielä 55 hen-
keä, sitten alkoivat väen vä-
hennykset, Riski sanoo. 

– Työnantajan laskuoppi 
oli yksinkertainen: ajateltiin, 
että tulee suoraa plussaa, 
kun väkeä vähennetään, mut-
tei se ihan niin mennyt, Ris-
ki sanoo. Ammattitaitoisen 
työvoiman menettämiselle 
työnantaja ei osannut tai ha-
lunnut laskea hintaa. Riski it-
se on työskennellyt Aurajoki 
Oy:ssä pian 25 vuotta.

– Nyt näkymät ovat taas 
valoisammat, hieman on jo-
pa pulaa työvoimasta. Tänne 
syrjään väkeä on joskus han-
kala saada, Riski sanoo.

Uusi soundi
Kaikkiaan Aurajoki Oy työl-

listää Suomessa 220 hen-
keä. Auran tehtaan lisäksi 
Turussa, Pirkkalassa, Lieves-
tuoreella, Mikkelissä ja Kan-
nonkoskella on tehtaat. Au-
ran tehtaalla tehdään kuu-
masinkityksiä ja kevyttä va-
rustelua asiakkaiden toimit-
tamiin tuotteisiin, joihin kuu-

luvat, pienet ja suuret ruuvi-
tuotteet (6-60 mm), laivateol-
lisuuden ja raskaan liikenteen 
tarvikkeet, rakennusteollisuu-
den järeät rakenteet ja kiinni-
tystarvikkeet, sekä tieinfran 
tuotteet.

– Työolot eivät ole hel-
pot. Halleissa vetää talvella, 
kun tavaraa lastataan. Kesäl-

Sinkittävä kappale puhdistetaan ensin peittaamalla se miedossa suolahappoliuoksessa. Sen jäl-
keen kappale upotetaan 530 asteiseen sulaan sinkkiin. Kuvassa käsittelyssä on laivaputkinippu.

lä on kuuma. Ilmassa on pal-
jon käryjä, pääluottamusmies 
Riski sanoo. Aurajoki Oy:n 
omistuspohja on uusiutunut. 
Aurajoki Oy:n Auran tehtaan 
johto on vaihtunut eläköity-
misten myötä. Uuden joh-
don otteet miellyttävät työn-
tekijöiden edunvalvojaa. Van-
hakantainen ”työn pitää tun-

tua työltä” -asenne on rapise-
massa pois, vaikka laiva kään-
tyy hitaasti:

– Johdon intressissä näyt-
tää nyt olevan myös työolo-
jen parantaminen. Hommas-
sa on selkeästi uusi ”soundi”, 
sanoo Aurajoki Oy:n pääluot-
tamusmies Seijasisko Ris-
ki. (M49)

Työssä ollessasi
Huolehdit jäsenmaksuje-

si oikea-aikaisesta maksami-
sesta. Jos työnantaja perii jä-
senmaksusi, säilytä tilinauhat. 
Niissä näkyvät ay-maksut ovat 
todisteesi siinä tapauksessa, 
että työnantaja ei maksaisi-
kaan niitä liitolle. Jos maksat 
itse jäsenmaksusi, olisi hyvä 
hoitaa maksut vähintään nel-
jä kertaa vuodessa, ettei jäse-
nyyden ehtona oleva 6 kk:n 
maksuaika pääsisi ylittymään. 
Jäsenmaksu on v.2017 1,74 % 
ennakonpidätyksen alaises-
ta palkasta.

palkattomalla omalla 
lomalla ollessasi

Maksat normaalisti jäsen-
maksua, joka määräytyy me-
tallin keskituntiansion mukai-
sesti.

Tämä velvoite tulee useal-
le täytenä yllätyksenä, mutta 
liiton jäsenyys edellyttää jo-
ko jäsenmaksun maksamista 

Hoidathan jäsenyyttäsi
tai jäsenmaksuvapauden saa-
mista sääntöjen mahdollista-
missa tapauksissa.

Työttömäksi 
jäädessäsi

Ilmoittaudu välittömästi 
(työtodistuksin tai ilman) työt-
tömäksi työnhakijaksi työvoi-
matoimistoon. Sama  koskee 
lomautettuja, lopputilin lo-
makorvausaikoja ja karens-
siaikoja.

Jäsenmaksuvapautus ja 
päivärahaoikeus syntyvät, ja 
työttömyyspäivärahan oma-
vastuuaika alkaa vasta, kun 
työnhaku on voimassa.

Liiton päivärahaan oikeu-
tetut hakevat päivärahaa Me-
tallityöväen liiton työttömyys-
kassalta toimittamalla hake-
mukset ja palkkatodistukset 
osaston toimistoon. Päivära-
haa voi hakea myös Metalli-
liiton sähköisessä asioinnissa.

Kelan työmarkkinatuen tai 
peruspäivärahan hakijat il-
moittavat työttömyysaikan-

sa osastoon, jotta osasto voi 
hoitaa jäsenmaksuvapauden 
kuntoon. Työttömyyden jat-
kuessa on syytä tehdä ilmoi-
tus neljännesvuosittain, se-
kä ilmoittaa sen päättymi-
nen. Työttömyysturvaan liit-
tyvissä asioissa saat parhai-
ten neuvoja tulemalla osas-
ton toimistoon.

Sairastaessasi kelan 
päivärahalla tai 
tapaturma-
korvauksella

Ilmoita sairasaikasi osaston 
toimistoon, niin saat jäsen-
maksuvapauden sairasajalle-
si. Jos Kelan sairaspäivärahat 
loppuvat (300 pv), eikä eläke-
hakemustasi ole vielä hyväk-
sytty, ilmoittaudu työvoima-
toimistoon. Tällä ilmoituksel-
la varmistat, että sinulle ei tu-
le rahattomia kuukausia, mi-
käli eläkehakemustasi ei hy-
väksyttäisi.

Liittohallitus voi vapaut-
taa ammattiosaston jäsenen 
jäsenmaksuista myös muus-
ta edellä mainittuihin rinnas-
tettavasta painavasta syystä.

Saat jäsenmaksuvapauden 
näille ajoille, kunhan ilmoi-
tat niistä osaston toimistoon. 
Voit ilmoittaa jäsenmaksuva-
pauteen oikeuttavat ajat myös 
Metalliliiton sähköisessä asi-
oinnissa www.metalliliitto.fi/
sahkoinen-asiointi.

Vanhuuseläkkeelle 
jäädessäsi

Toimita aina jäljennös elä-
kepäätöksestä osaston toimis-
toon, eläkeyhtiöt eivät lähetä 
tietoja liitolle. Osasto hakee 
sinulle vapaajäsenyyden, jos 
olet ollut yhtäjaksoisesti vä-
hintään 30 vuotta ammatilli-
sen järjestön jäsenenä.

Jäsenmaksu-
vapautukseen  
oikeuttavat ajat

Ammattiosaston jäsen on 
vapautettu jäsenmaksusta, 
jos hän on vailla palkkatulo-
ja ollessaan

• sairauslomalla
• kuntoutustuella tai -rahalla
• työkyvyttömyyseläkkeellä
• opiskelemassa
• äitiys-, isyys-, tai vanhempai-

nvapaalla, hoitovapaalla tai 
omaishoitajana

• reservin harjoituksissa tai 
suorittamassa asevelvolli-
suutta, asepalvelusta tai si-
viilipalvelusta

• oikeutettu työttömyyskassan 
maksamaan etuuteen

• työttömänä työnhakijana, 
mutta ei ole oikeutettu kas-
san maksamaan etuuteen

• työttömyyseläkkeellä
• suorittamassa vapausran-

gaistusta
• liittohallituksen hyväksymäs-

sä työtaistelussa.
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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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Toimistonhoitajan
terveiset

Elinkeinoelämän keskusliit-
to EK ry:n viimeaikaiset törke-
ät hyökkäykset ay-liikettä ja 
duunareita kohtaan alkavat 
jo riittää! Yhtenä isoista uuti-
sista mainittakoon EK:n irtisa-
nomat yli 20 keskusjärjestöso-
pimusta tarkoituksenaan mu-
rentaa yleissitovuus täysin ja 
jättää osan työntekijöistä sel-
viytymään miten pystyy. On-
neksi liitot ovat älähtäneet täs-
tä ja saanemme työehtosopi-
muksiin nämä tärkeät asiat. 

Kilpailukykysopimuskin 
tehtiin, mutta kun mikään ei 
riitä pohjattomalle ahneudel-
le. Yksi törkeimmistä ulostu-
loista tähän liittyen oli EK:n 
puheenjohtaja Veli-Matti Mat-
tilan vaatimukset 10-15 pro-
sentin palkanalennuksista Ki-
Kyn lisäksi. Ei työntekijät ole 

oikeasti kalliita, viime vuo-
det olemme sopimukset teh-
neet lähes 0-korotuksilla, toi-
sin kuin johtoporras on teh-
nyt. Duunarit ovat nyt tehneet 
jo osansa, nyt on työnantajien 
vuoro osoittaa, että tahtoa on 
heilläkin osallistua talkoisiin 
mm. investoinneilla ja kehit-
tämistyöllä.

Suomen hallitus lopet-
ti kuntavaalien ajaksi uudet 
leikkausuhkaukset, mutta us-
kokoon ken tahtoo tämän ti-
lan pysyvyyden. Kurjistamis-
toimet jatkuvat, jos annamme 
niiden jatkua.

Kerro mielipiteesi äänes-
tämällä!

Hyvää kevättä
Susanna Merinen,

 toimistonhoitaja

Kun ansiopäivärahaa mak-
setaan 5 päivältä viikossa, 
400 päivää täyttyy aikaisin-
taan noin puolessatoista vuo-

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

AnsiopäivärAhAn KesTo
Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituu-
desta ja iästä seuraavasti:
Työhistoria                         ikä               enimmäiskesto
enintään kolme vuotta             -                           300 päivää
Yli kolme vuotta             -                           400 päivää
vähintään viisi vuotta vähintään 58 vuotta 500 päivää

Telakka kasvaa, miten käy työntekijöiden

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

Avoimuus vähentynyt
Vaikka telakalla menee hy-

vin, ei se tarkoita, että työnte-
kijöiden kohtelu olisi parem-
paa. Telakan pääluottamus-

miehen Juha Jormanaisen 
mukaan on oikeastaan men-
ty takapakkia. Telakan muuta 
vuosi sitten STX:ltä ostanut 
Mayerin perhe toimii perin-
teiseen patruunamalliin:

Meyerin tiukka henkilöstö-
politiikka näkyy myös palkka-
uksessa.

– Nykyinen palkkakehitys 
on niin heikkoa, että tauluk-
kopalkoilla aloittavat nuoret 
työntekijät tulevat kärsimään 
merkittävästi, pelkää Jorma-
nainen. Telakalle rekrytoi-
daan uutta työvoimaa kurs-
seilla, joiden osanottajista iso 
osa on alle 35-vuotiaita. 

–  Liiton olisi ryhdistäydyt-
tävät. Taulukko palkkojen ke-
hityksestä pitäisi huolehtia. 
Välillä tuntuu, että Hakanie-
men johtajilta on unohtunut 
se, ketkä heidän huomattavat 
palkkansa maksavat. Tarvi-
taan panostuksia ja tukea työ-
paikkojen edunvalvontaan, 
Jormanainen vaatii. (M49)

– Asioita jää valtavasti roik-
kumaan eikä työntekijäpuo-
lelle kerrota, mitä tuleman 
pitää. Ja kun jotain on sovit-
tu, pitää koko ajan soitella pe-
rään. Siinä näkee mitä ”pai-
kallinen sopiminen” käytän-
nössä on, sanoo pääluotta-
musmies Juha Jormanainen.

– Työntekijät ovat myös 
menettäneet hallitusedus-
tuksen. Tilalle on tullut paikka 
hallintoneuvostossa eikä tie-
to senkään vuoksi enää kulje 

entiseen malliin, Jormanai-
nen sanoo.

palkkataso jää jälkeen
Jormanainen ihmettelee, 

miksi telakka ei millään ha-
lua ottaa käyttöön liukuvaa 
työaikaa. Patruunahenki pu-
haltaa tässäkin.

– Liukuva työaika olisi ny-
kyaikaa. Ihmisten erilaiset ryt-
mit kannattaisi hyödyntää, 
pääluottamusmies sanoo.

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

Buffet-ruokailu klo 18-19  ennen näytöksen alkua
 

Kesällä 2017 Fingerporin idylli järkkyy, kun sitä uhkaa kun-
taliitos Turkuun

Pakkoliitoksen voi välttää vain yhdellä tavalla: Heimo Vesa 
saa tehtäväkseen todistaa Suomen hallitukselle, että Finger-
pori on elävä, kukoistava ja suvaitsevainen paikka ihmisen 
asua ja yrittää. Uuden Fingerpori-näytelmän kirjoittavat sar-
jakuvapiirtäjä pertti Jarla ja näytelmäkirjailija petja Lähde.

Niinpä kaikki Fingerporin asukkaat saavat talkookutsun 
brändidokumenttia tekemään. Mukana kaupunkikuvaa kiil-
lottamassa ovat niin kaupunginjohtaja Homelius, suurrikol-
linen Pahani Julmu, Rivo-Riitta, Krapula-Päivi, Mustanaa-
mio kuin Jeesuskin.

Pian Fingerpori on valmis esittelemään koko Suomelle 
asukkaitaan, historiaansa, mittaamattoman arvokasta kult-
tuuriaan ja rakasta väärinymmärrettyjen sanaleikkien kult-
tuuriperintöään.

Fingerpori-näytelmän ohjaa pentti Kotkaniemi ja kaupun-
gin 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 toi-
mistoon 044-518 9449 tai susanna.merinen@metalli49tur-
ku.fi  Huom! Liput lunastettavissa toimistolla ti 2.5.alkaen. 

Kesäteatteri emma

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

dessa (400 päivää / 5 = 80 
viikkoa).

Työttömyyskassat alkavat 
maksaa vuoden alusta liik-

kuvuusavustus-nimistä uut-
ta etuutta, jonka tarkoituk-
sena on tukea työn vastaan-
ottamista pitkän työmatkan 
päästä. Tarkista oikeutesi liik-
kuvuusavustukseen omas-
ta työttömyyskassastasi, jos 
vastaanotat työttömänä ko-
koaikatyön, jonka edestakai-
nen työmatka on yli kolme 
tuntia tai osa-aikatyön, jonka 
edestakainen työmatka on yli 
kaksi tuntia.

Muun muassa näistä ja 
muista muutoksista lisätietoa 
joko Työttömyyskassojen Yh-
teisjärjestö ry:n sivuilta www.
tyj.fi sekä osaston toimistolta.

65
TUrKU

91
rAisio
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Varsin viileänä keskiviikko-
na 21.9 kukonlaulun aikaan 
kokoontui ryhmämme tut-
tuun Tuureporinkadun osoit-
teeseen. Toimiston eteen saa-
pui myös linja-automme so-
vittuun aikaan. Kun matka-
laukut oli saatu kyytiin ja jo-
kainen haluamalleen paikalle, 
auton keula suunnattiin kohti 
itää ja matka oli alkanut.

Muutaman kahvi- ja yh-
den ruokailutauon jälkeen 
saavuimme rajalle. Itse ensi-
kertalaisena tarkistin kaik-ki-
en papereiden mukanaolon 
hyvinkin monta kertaa. Vas-
toin ennakkoluulojani raja-
tarkastus oli suoravii-vainen 
ja lyhyehkö operaatio. Leimat 
vain lyötiin papereihin ja mat-
ka jatkui.

Ensimmäiset pikaiset os-
tokset tehtiin pian rajan jäl-
keen. Ensikertalainen laskes-
keli valuuttoja ja totesi hinta-
tason olevan varsin kohtuul-
linen. Matkan jatkuessa huo-
mio kiinnittyi hyvin vaihtele-

Pietarin Koneenrakentajien vieraana

van laatuiseen liikennekalus-
toon. Autojen kunto vaihteli 
uudesta hyvinkin...no, mie-
lenkiintoiseen. Paikallinen 
ajotapa oli vauhdikas yllätys 
suomalaiseen liikenteeseen 
tottuneelle. 

Kuljettajan tauolla poik-
kesimme päätieltä pikkuky-
lään noin kilometrin ajomat-
kan päässä liittymästä. Tun-
tui kun olisi tehty aikamatka 
vuosikymmeniä taaksepäin. 
Rakennukset, tiet ja koko il-
mapiiri olivat kuin mennyt-
tä aikaa. Tunnelma oli kiiree-
tön. Kylästä löytyi tasan yksi 
kauppa ja ravintola. Joimme 
kahvit ja katsastimme kaupan 
valikoimat.

vaikuttava pietari ja 
Työn juhla

Pietaria lähtyessämme al-
koi hahmottua minkä kokoi-
sesta kaupungista onkaan ky-
symys.

Kun asukkaita on virallises-
ti yli viisi miljoonaa ja todelli-
sesti selkeästi enemmän, pu-
hutaan oikeasti ”isos-ta kir-
kosta”. Rakennuksista osa 
näytti odottavan välitöntä pur-
kutuomiota, kun taas osa taas 
edusti luk-susta ja isoa rahaa. 
Pietarin vanhakaupunki tietys-
ti oli upea ja täynnä historiaa.

Ruuhkien keskeltä selvi-
simme lopulta hotellille. Siel-
lä isäntämme toivottivat mei-
dät tervetulleeksi. Huo-nei-
den hankkimisen jälkeen ruo-
ka maistui. Pitkän päivän päät-
teeksi suurin osa vetäytyi 
ajoissa levolle.

Torstaina ohjelmassa oli tu-
tustuminen Pavlovskin palat-
siin. Palatsin rakentaminen on 
aloitettu 1782  ja sen on sisus-
tettu esineillä, jotka Paavali I ja 
Maria Fjodorovna ostivat mat-

kustellessaan Euroopassa pa-
latsin rakennusaikana. Paikka 
oli upea ja nähtävää olisi ollut 
pitkäksi aikaa.

Illalla saimme kunnian 
osallistua Koneenrakentajien 
työn juhlaan. Puheiden ja mu-
siikkiesitysten lomassa palkit-
tiin osaston jäseniä. Palkinto-
luokkia oli runsaasti mutta iso 
oli osastokin. Tarjoilu oli hyvin 
vieraan-varaista ja viihdyim-
me mainiosti. Muistoksi luo-
vutimme oman jäsenemme 
tekemän metallisen veistok-
sen metallimiehestä työssään.

Tihvinän tehdas
Perjantaina oli vuorossa 

tutustuminen Tihvinän rauta-
tievaunutehtaaseen. Tehtaan 
luottamusmies Alek-sei  Vys-
hegorodtsev toimi isäntänäm-

me. Tehdas oli varsin vaikutta-
va kokonaisuus. Yli 7500 työn-
teki-jää, jatkuva rekrytarve se-
kä yli 1100 vaunun kuukausi-
tuotanto kertonee minkä ko-
koisesta laitoksesta on kysy-
mys. Venäjän mittakaavas-
sa tehdas oli moderni. Omia 
innovaatioita oli käytössä ja 
osan töistä teki robotit. Työ-
turvallisuus oli paikallisittain 
korkealla tasolla. Asiaan oli 
selkeästi panostettu.

Paluumatkalla tutustuim-
me vuonna 1560 perustettuun 
Tihvinän Jumalanäidin kuo-
lonuneen nukkumisen luos-
tariin. Luostarin pitkä historia 
tuntui voimakkaasti.

Lauantaina päivällä oli vuo-
rossa perinteinen kiertoajelu 
bussilla. Kuljettajamme toimi 
myös asiantunteva-na oppaa-

na. Nähtävää Pietarissa riittäi-
si vaikka kuinka. Hyvin pinta-
puolisesti katsottunakin on 
Pietari hieno vierailukohde.

Sunnuntaina hyvästelim-
me isäntämme. Kotimatkal-
la pysähdyimme lyhyesti Vii-
purissa. Rajamuodollisuu-det 
hoituivat samalla sujuvuudel-
la kuin tullessakin. Leimat lyö-
tiin paperiin ja paluu kotimaa-
han oli tosi-asia. 

Kaiken kaikkiaan Pietari oli 
vaikuttava kokemus ensikerta-
laiselle. Isäntiemme vieraan-
varaisuus ja saa-mamme läm-
min vastaanotto tekivät lähte-
mättömän vaikutelman.

Tahdon kiittää isäntiämme 
sekä huippumukavaa mat-
kaseuraa upeasta kokemuk-
sesta.

pekka reponen

Pekka Reponen.

151
nAAnTALi
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Koko perheen kesäteatteri
 Liisa ihmemaassa

Liisa Ihmemaassa harjoitukset polkaistu käyntiin ohjaa-
ja Pauliina Saloniuksen johdolla. Musiikkivelhomme Jouni 
Lehtonen hioo tahtipuikkonsa lauluharjoituksia varten. Ka-
ni virittää kelloa, Irvikissa harjoittelee irvistystä, Kuningatar 
kirjoittele kutsuja, Kuningas leipoo pipareita puutarhapar-
tyihin ja Hatuntekijä hioo vitsejään.  Kaikki Ihmemaan hul-
lunkuriset otukset ja aateliset on kutsuttu Kuningattaren juh-
liin. 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 toi-

mistolle, Tuureporink.17 C, Turku tai 044-518 9449 tai susan-
na.merinen@metalli49turku.fi  Huom! Liput lunastettavissa 
toimistolla ti 2.5. alkaen.

Nuorisojaoston 
toiminta vetää porukkaa

Nuorisojaoston vetäjä Tuukka Virtanen kutsuu väkeä mukaan 
nuorisotoimintaan.

Vuosi on saatu hyvään 
vauhtiin ja sehän tarkoittaa, 
että nuorisojaoston perintei-
nen Tallinnan reissu lähes-
tyy. Tämä vuonna reissu va-
rattiin täyteen ennätysajassa. 
Ei mennyt viikkoakaan, kun 
kaikki paikat oli täytetty. To-
della mahtava homma!

Tarkoituksenamme on jär-
jestää nuorisojaoston toimes-
ta noin neljä tapahtuma vuo-
dessa sekä tapaamisia, joissa 
suunnitellaan tulevaa toimin-

taa. Kesäkuun 10. päivä me-
nemme Flow parkiin kiipei-
lemään ja sen jälkeen sauno-
maan. Lisäksi syksyllä on lu-
vassa jotain toimintaa ja jou-
lukuun 9. päivä mennään taas 
pikkujouluristeilylle koulutus-
seminaarin merkeissä.

Haluan myös muistuttaa et-
tä tapahtumien lisäksi asiasta 
kiinnostuneet ovat myös ter-
vetulleita ja toivottuja osallis-
tuman myös suunnitteluta-
paamisiin. Voit ottaa yhteyt-

tä allekirjoittaneeseen säh-
köpostilla (virtanen.tuukka.
tv@gmail.com) ja kerto kiin-
nostuksestasi toimintaan niin 
annan infoa tapaamisista, ei 
muuta kuin kaikki mukaan!

Kevätterveisin,

Tuukka virtanen
nuorisojaoston vetäjä

Metalli 49
virtanen.tuukka.tv@gmail.

com

Ilmoittautumiset 2.6. mennessä: susanna.merinen@metal-
li49turku.fi tai 044 518 9449. Ilmoittautuessasi saat mak-
sutiedot. 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. ohjel-
ma tarkentuu myöhemmin. seuraa sähköpostiasi ja työ-
paikkasi ilmoitustaulua. Tapahtuma on tarkoitettu Metalli 
49:n alle 36-vuotiaille jäsenille.

Vapaa-ajan tapaturma-
vakuutus Turvasta

Turun metallityöväen am-
mattiosasto ry. 49 on ottanut 
jäsenilleen vapaa-ajan tapatur-
mavakuutuksen. Jäsenetu on 
toteutettu yhteistyössä vakuu-
tusyhtiö Turvan kanssa ja sopi-
mus neuvotellaan vuosittain. 
Vakuutettuina ovat kaikki osas-
ton jäsenet ja vakuutus on voi-
massa kaikkialla maailmassa.

Tämä merkittävä jäsene-
tu ei aiheuta jäsenelle lisäkus-
tannuksia. Vakuutus on toissi-
jainen työpaikan sairauskas-
sasta tai lakisääteisistä vakuu-
tuksista saataviin korvauksiin 
nähden.

Tarkempi vakuutuksen sisäl-
tö selviää tapaturmavakuutus-
ehdoista, jotka löytyvät osas-
ton kotisivuilta (www.metalli-
49turku.fi).

Lisätiedot Turvan Turun 
konttorista, Käsityöläiskatu 4, 
20100 Turku, yhteyspäällikkö 

Jyri Isotuvalta p. 040 759 4130, 
jyri.isotupa@turva.fi.

Yhteistyösopimus asianajo-
toimisto Kailiala & Palo Oy:n 
kanssa

Yhteistyösopimus oikeut-
taa Metalli 49 jäsenet saamaan 
asianajotoimistolta erikoishin-
taisia palveluja kaikissa työ-
oikeuden ulkopuolisissa sivii-
li- ja rikosoikeudellisissa asi-
oissa, kuten oikeusriidoissa, 
perheoikeuteen, perintöoikeu-
teen, kauppariitoihin ym. liitty-
vissä asioissa.

49:n jäsen on oikeutettu 
enimmillään 30 minuuttia kes-
tävään alkuneuvotteluun, jos-
sa kartoitetaan hänen ongel-
mansa veloituksetta. Lisätie-
dot Metalli 49:n toimistosta 
ja asianajotoimisto Kailiala & 
Palo Oy:ltä, Tuureporinkatu 6, 
Turku. p. (02) 2843 400 ja toi-
misto@kplaw.fi

Elinkeinoelämän keskuslii-
ton viime aikaiset toimet ovat 
saaneet monet hämmennyk-
siin. Ensin se irtautui keskite-
tystä sopimisesta ja sitten irti-
sanoi kaikki keskusjärjestöso-
pimukset. Metallityöväen lii-
ton toimintamalli työpaikoille 
on se, että kun joku paikallinen 
sopimus tuntuu tulleen tiensä 
päähän, siitä paikallisesti neu-
votellaan tai ainakin ilmoite-
taan toiselle osapuolelle, että 
nykyisellään sopimus ei toimi. 
EK päätti kuitenkin toimia toi-
sin, kuin itse toivoo työpaikoil-
la toimittavan, eli ilman neu-
vottelua sanoi sopimukset ir-
ti. Tai ehkäpä se juuri näin toi-
voisi työnantajan työpaikalla 
toimivankin. Elisan toimitus-
johtaja Veli-Matti Mattila (tulot 
viime vuodelta n.1,9 m€) on si-
tä mieltä, että kiky ei vielä tuo-
nut pääomapiireille riittäväs-
ti, vaan työntekijästä voisi vie-
lä puristaa tuommoisen 15 % 
ansioista ja silti se tekisi vielä 
nöyrästi, vähän ehkä hammas-
ta purren töitä. 

Ajankohdan pohdintaa
Syksyllä on tulossa työeh-

tosopimusneuvottelut, joihin 
monella on varmasti isot odo-
tukset. Työntekijää ja työtön-
tä on maan hallituksen tahol-
ta kikytetty ay-liikkeen kantaes-
sa yhteiskuntavastuuta. Köy-
hä kansa manaa Mattiloiden 
ja kumppanien järjettömiä an-
sioita ja hurjia puheita. Näitä 
puheita ei kuitenkaan lannis-
teta nyrkkiä pöytään hakkaa-
malla vaan äänestyskopissa. 

Toukokuun 17-18 päivinä 
päätetään kolmen liiton naima-
kaupasta. Mahdollisesti toteu-
tuva uusi 226 000 jäsenen teol-
lisuusliitto on juuri niin vah-
va, kuin sen jäsenistön enem-
mistö sen haluaa ollakin. Tä-
mä sama pätee myös nykyi-
seen Metallityöväen liittoon. 
Ay-liikkeen piirissä taas on 
noin 2 500 000 ihmisen poruk-
ka, eli noin kymmenen kertaa 
suurempi porukka, kuin suun-
nitellun teollisuusliiton. Tällä 
porukalla on halutessaan voi-
maa laittaa hanttiin niin EK:lle 
kuin Mattiloillekin. Kysymys 

on siis siitä, koska me sanom-
me: ei enää! 

En ole rakastunut ammat-
tiliiton nimeen. Työväenliik-
keen ja ammattiliiton toivoi-
sin kuitenkin löytävän juurensa 
ja huomioivan muutkin, kuin 
työssä käyvät. Teollisuusliitto-
hankkeessa on nähdäkseni ky-
symys siitä, miten demokraat-
tisesti uutta liittoa tultaisiin vie-
mään eteenpäin. Tulevaan liit-
toon valitaan viiden vuoden 
päästä 500-600 liittokokous-
edustajaa. Toivoisin näiden 
edustajien näkevän roolinsa 
myös yhteiskunnalliselta kan-
nalta. On ihmisiä, joilla ei ole 
työtä, ovat sairaita tai kituut-
tavat pienellä eläkkeellä, näil-
le ei löydy puolestapuhujaa. 
Vahvan liiton pitää ottaa roo-
lia myös heikompien puolus-
tajana. 

Antti salonen
Aluetoimitsija  

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 saat-
taa tulla kesän mit-
taan, kannattaa seu-
rata kotisivuja ja Me-
talli 49:n facebookia.

Flow park ja saunailta 
lauantaina 10.6. klo 14 alkaen
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Metalli 49:n veteraanija-
osto keväästä syksyyn. 

MAALisKUU
to 16.3. klo 12.15.Juttutu-

pa, klo 13.15, Kehitysryhmä, 
Rientola.

hUhTiKUU 
ma 3.4. klo 12.15 Kuukau-

sikokous, Rientola. 
to 13.4. klo 12.15.Juttutu-

pa, klo 13.15. Kehitysryhmä, 
Rientola.

ToUKoKUU 
ma 8.5. klo 12.15. Kuukau-

sikokous Rientola. 
to 18.5. klo 12.15 Juttu-

tupa, 13.15 Kehitysryhmä 
Rientola.

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 61 vuotta siitä, kun Neuvos-
toliitto luopui Porkkalan merisotilaallisesta tukikohdasta ja 
Porkkalan vuokra-alue palautettiin takaisin Suomen hallin-
taan. Niin sanottu parenteesi-aika koskettaa erityisesti var-
sinaisen vuokra-alueen kuntia Kirkkonummea, Siuntiota ja 
Inkoota sekä Espoon kaupunkia, mutta palautus oli erit-
täin 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 aamu-
kahvit ja tutustumme Majvikin linnaan. Käymme Kolsar-
byn neuvostoajan hautausmaalla, minkä jälkeen suun-
taamme kohti Degerbyn Igor-museoon, jonka esineet ja 
tarinat kertovat Porkkalan vuokrakaudesta. Grefvaksen 
bunkkeri, Inkoo (Degerby).

Kello 13.30 Nautittuamme buffet-lounaan Rantasipi Siun-
tion Kylpylässä, jatkamme kohti Sjundbyn keskiaikaista 
linnaa. Linnan kohdalla meitä odottaa yllätys…, josta sel-
viydyttyämme pääsemme kuulemaan linnan mielenkiin-
toisesta historiasta. Kotimatkalla juomme vielä iltapäivä-
kahvit Kehlan tallikahvilassa rauhallisissa maalaismaise-
missa Siuntiossa.

Takaisin kotimatkalle lähdemme Majvikista kello 17.00. 

Ilmoittautumiset matkalle kokouksissa Rientolassa ja osas-
ton toimistoon viimeistään toukokuun loppuun mennessä 
Toimistonhoitaja: Susanna Merinen p. 044 518 9446. Mat-
kan hinta selviää myöhemmin. 

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- lou-
nas ruokajuomineen, Kahvi-pulla 
Ilmoittaudu risteilylle osaston toimistoon elokuun loppuun 
mennessä. Toimistonhoitaja: Susanna Merinen p. 044 518 
9446. susanna.merinen(at)metalli49turku.fi. A-hyttejä ra-
joitettu määrä. 

veteraanien tapahtumis-
ta ilmoitukset Ahjo-lehden 
toiminta-sivuilla ja Turun 
sanomissa maanantaisin 
mielipidesivun yhdistystoi-
minta-palstalla sekä netti-
sivuilla menovinkit ja osas-
ton 49 kotisivut.

Turku-Tukholma-
Turku 23 h-risteily

veteraanien ja asiasta kiinnostuneiden 

kesämatka porkkalaan 
14.6.2017. porkkalan parenteesi – kiertoajelu. 

KESÄKUU
ke 7.6. klo 12.00. veteraani-

päivä Alikirjalassa 
ke 14.6 Kotiseutumatka 

sYYsKUU
ma 4.9. klo 12.15. Kuukau-

sikokous, Rientola. 
to 14.9. klo 12.15.Juttutu-

pa klo 13.15 Kehitysryhmä,  
Rientola.

Syysristeily 12-13.9. Baltic 
Princess iltalähtö.

Maan hallitus Keskusta, 
Kokoomus ja Perussuomalai-
set ovat vastoin omia vaalilu-
pauksiaan pettäneet Suomen 
kansan. Leikkaukset ovat koh-

Kunnallisvaalit edessä

distuneet palkansaajiin, työt-
tömiin, lapsiin ja lapsiper-
heisiin, opiskelijoihin ja elä-
keläisiin.

Hallituspuolueet esiintyvät 

nyt ikään kuin mitään leikka-
uksia ei olisi tapahtunutkaan. 
Ne puhdistautuvat nyt ennen 
kunnallisvaaleja katteettomil-
la lupauksilla, yleisönosas-
toilla ja ministerien puheissa.

Sipilän hapuilu sote-uudis-
tuksessa on vaarallista. Vara-
kas kansanosa tulee hyöty-
mään, jos Sipilä, Orpo ja Soi-
ni saavat tahtonsa läpi. kan-

salaisten yhdenvertaisuus ei 
toteudu tässä sote-uudistus-
mallissa. Kuntapäättäjän vas-
tuulla on kuntalaisten arkinen 
hyvinvointi. Tarvitaan laaduk-
kaampia kunnallisia palvelui-
ta palkansaajille, työttömille, 
lapsille ja lapsiperheille, opis-
kelijoille ja eläkeläisille.

Tuen Johannes Yrttiahoa 
edelleen kaupunginvaltuus-
toon ja myös kaupunginhal-
litukseen. Johannes on puo-
lustanut kuntalaisten arkisia 
etuja. Voimme luottaa siihen, 
että ”Linja pitää!”

Martti Katajainen
puheenjohtaja

Metalli 49:n veteraanijaosto

”Tuen Johannes 
Yrttiahoa edelleen 
kaupunginvaltuustoon 
ja myös kaupungin-
hallitukseen.”

Vanhus- ja vammais-
palveluihin panostettava

Olen eläkkeellä ja avolii-
tossa oleva 69-vuotias me-
tallimies. Työelämässä ol-
leessani toimin parikymmen-
tä vuotta pääluottamusmie-
henä ja työsuojelun parissa. 
Ennen eläkkeelle jäämistäni 
toimin myös ammattiosasto 
metalli 49:n vapaa-ajankes-
kuksen aluevalvojana.

Harrastuksiini kuuluu toi-
minta As Oy:n hallituksen pu-
heenjohtajana ja asuntoyhti-
ön kehittäminen asukkaiden-
sa ”näköiseksi”. Sosiaalipo-
litiikkaan perehtyminen van-
hus ja vammaishuollon pa-
rantamiseksi on kuitenkin lä-
hinnä sydäntäni.

Ehdokkaaksi lähdin sillä 
mielellä, että se on paras tie 
vaikuttaa kunnallispolitiik-
kaan. Mielestäni vanhusten 
ja liikuntarajoitteisten koti-
apuun on satsattava enem-
män voimavaroja, niin ajal-
lisesti kuin laadullisestikin. 
Emmehän halua eristää van-
huksiamme neljän seinän si-
sälle ilman puhekontakteja ja 
ulkoilutusta, jopa vuosikau-
siksi? Kaupungin on siis kii-
reesti panostettava vanhus- 
ja vammaispalveluihin!

risto soukka
eläkkeellä oleva 

metallimies
Loimaa
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Hoidetaan vakuutuksesi kerralla kuntoon, 
ota yhteyttä vakuutusedustajiimme:

Tyytyväisimmät asiakkaat

EP
S I

 R
at

in
g  As iakast y yt y väisy ystutki m

us         Vakuutusyht i över ta i lu

ssa12011            2012 2013            2014

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

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.

Arno Aalto
050 308 2808

Aki Aalto
0400 85 0275

Mika Nummelin
040 546 0483

Vesa Wikström
040 353 0200

Pentti Lahikainen
040 556 5440

Tea Ruostepuro
0400 327 346

Janne Koukonen
0400 922 999
 

Asiantuntijoiden käsitys oli, 
että ruuhkia on odotettavissa, 
eikä Kela selviä n. 750 käsitteli-
jällä, kun kunnissa samaa työtä 
tehdään kaksinkertaisella hen-
kilöstömäärällä.

Raisiolainen ex-kansan-
edustaja ja kaupunginvaltuu-
tettu Jyrki Yrttiaho on saa-
nut viestejä sekä neuvonta- ja 
avustamispyyntöjä eri puolil-
ta Varsinais-Suomea. Pitkä ah-
dinko ja hylkypäätökset ovat 
romahduttaneet monien jak-
samisen.

Kela suoltaa hylkääviä 
päätöksiä

– Toimeentulohuolien kes-
kellä kamppailevat työttömät 
ja pienten eläkkeiden varas-
sa kituuttavat ottavat yhteyt-
tä.  Raha ei riitä ruokaan, jatku-
vasti kohoaviin asumiskuluihin 
eikä kasvaviin lääke- ja muihin 
sairausmenoihin. Myös kun-
nat ovat korottaneet kohtuutto-
masti palvelu- ja asiakasmak-
sujaan, Yrttiaho kertoo.

-Kela suoltaa hylkääviä pää-
töksiä pitkien jonotusaikojen ja 
odottelun päätteeksi.  Pitkäai-
kaissairaat jäävät vaille maksu-
sitoumuksia, lääkekuluihin ei 
tule tukea jne. Kelan toiminta-
tapa on sanalla sanoen kuuro 
ihmisten hädälle. Puhelimella 
et saa yhteyttä, ajanvaraukset 
takkuavat. Jopa potilaiden asi-

Kelan toimeentulotuen
käsittelyssä massiiviset ruuhkat

Jyrki Yrttiaho: 
”Sekasortoinen ja virkavaltainentoimintatapa on kuuro ihmisten hädälle”

Vuodenvaihteesta alkaen perustoi-
meentulotukea on haettu Kelalta, mutta 
täydentävää ja ehkäisevää toimeentulo-
tukea edelleen kunnilta. Mm. eduskun-
takäsittelyn yhteydessä perustoimeen-
tulotuen siirtämistä Kelalle puolustettiin 
sokeasti ja laajasti niin hallitus- kuin 
oppositiopuolueissakin. Samaan aikaan 

oita hoitava sairaalan sosiaali-
työntekijä kertoi yrittäneensä 
yhteyttä useita päiviä, tulokset-
ta. Tilanne on sekasortoinen ja 
asenne äärimmäisen virkaval-
tainen, sanoo Yrttiaho.

Laskut kasaantuvat ja 
menevät ulosottoon

–  Pitkään jatkunut niukkuus, 
asunto- ym. velat, kasaantuvat 
laskut ja päivittäinen ahdinko 
on ajanut ihmisiä jopa itsemur-
hayrityksiin. Puhun nyt avusta-
mani henkilön pyynnöstä. Hän 
ei ole raisiolainen, eikä hän 
ole asioinut Raisiossa. Yhtey-
denotot minuun ovat enem-
mänkin peruja vuosilta, jol-
loin olin kansanedustaja, Yrt-
tiaho sanoo. 

– Kyseinen henkilö kertoo 
saaneensa Kelasta noin vuo-
si sitten työkyvyttömyyseläk-
keen tarkistusilmoituksen, -las-
kelman ja virkailijan vakuutuk-
sen, että laskelman oikaisu ei 
johda mihinkään seuraamuk-
seen hänen kannaltaan, kos-
ka tarkistus johtuu eläkeviran-
omaisen menettelystä. Täs-
tä huolimatta Kela vaati myö-
hemmin 200 euron takaisin-
maksua. Eläkeläinen anoi pe-
rinnästä luopumista virkailijan 
lupaukseen ja myös taloudelli-
siin syihin vedoten, mutta Kela 
panikin summan ulosottoon. 
Siitä tietysti seurasi vaikeuk-

sia mm. asunto- ja muiden vel-
kojen osalta, Yrttiaho kertoo. 

ihmiset kestokykynsä 
rajoilla

Myös kunnan asenne on ol-
lut poikkeuksellisen nuiva. Sai-
rauskululaskuja on palautettu 
ja asunnon lämmityssähköt 
ovat olleet useita kertoja kat-
kaisu-uhan alla. Täydentävää 
tukea on myönnetty satunnai-
sesti. Hylkypäätöksiä on kerty-
nyt useita. 

– Kunnan sosiaalityönteki-
jät ovat kehottaneet jopa kään-
tymään kirkon puoleen, vaik-
ka lain mukaan vain kunnal-
la on tässä tukemisvelvolli-
suus. Henkilön asunto on ol-
lut myynnissä yli kahden vuo-
den ajan, mutta kunnan hei-
kosta työllisyystilanteesta joh-

tuen myynnissä on runsaas-
ti pois muuttavien ja muutta-
neiden asuntoja, eikä kauppa 
käy, Yrttiaho jatkaa.

– Normaalisti oma asunto ja 
koti on tärkeä osa elämän tur-
vaa, mutta tässä tapaukses-
sa asuntovelka, asumiskulut 
ja ennen muuta pienet eläke-
tulot ovat ahdingon perussyy. 
Kelan vuodenvaihteen ruuh-
kat ja hylkypäätökset, odot-
taminen ja ulosottoon mene-
vät laskut ajoivat hänet inhi-
millisen kestokyvyn rajoille. 
Nyt hän on jonkinlaisen hen-
kisen romahduksen seurauk-
sena sairaalahoidossa, Yrtti-
aho kertoo.

eliitin helvetillistä 
kyynisyyttä

Tässä kerrotun eläkeläisen 

Raision kaupunginvaltuutettu, ex-kansanedustaja Jyrki Yrttiaho vaatii toimeentulotuen maksa-
tuksen nopeuttamista Kelan ja kuntien yhteistyönä.

tilanne ei ole poikkeuksellinen. 
Se on karu, tavallinen tarina ja 
osoitus, että Suomessa köyhiä 
nujerretaan massamitassa, tu-
hansia ja tuhansia. Kelan ruuh-
kat eivät ole vain seuraus riit-
tämättömästä varautumises-
ta kasvaviin asiakasmääriin. 
Kysymys on asioista päättävi-
en poliitikkojen ja virkamies-
ten välinpitämättömyydestä. 

- Hyväosaisten asenne on 
jäinen: pikaista apua ja tukea 
tarvitsevilla on aikaa ja velvol-
lisuus odottaa, että aika heidän 
asiansa hoitaa. Se on eliitin 
helvetillistä kyynisyyttä, Yrtti-
aho summaa. 

– Kelan ja kuntien on nope-
asti ja yhteisvoimin hoidetta-
va toimeentulotuen maksatus 
yksinkertaisemmaksi, Yrttiaho 
vaatii. (M49)

Kelan toimeentulotuen kä-
sittely ajautui massiivisiin 
ruuhkiin – menetykset kor-
vattava

Vuodenvaihteesta alkaen 
perustoimeentulotukea on 
haettu Kelalta, mutta täyden-
tävää ja ehkäisevää toimeen-
tulotukea edelleen kunnilta. 
Mm. eduskuntakäsittelyn yh-
teydessä perustoimeentulotu-
en siirtämistä Kelalle puolus-
tettiin sokeasti ja laajasti niin 
hallitus- kuin oppositiopuolu-
eissakin. Samaan aikaan Kela 
vähensi väkeään ja sulki toimi-
pisteitään. Monien asiantun-
tijoiden käsitys oli, että ruuh-
kia on odotettavissa, eikä Ke-
la selviä n. 750 käsittelijälle, 
kun kunnissa samaa työtä teh-
dään kaksinkertaisella henki-
löstömäärällä. Koko alkuvuo-
den massiiviset ruuhkat Ke-
lassa ovat olleet tosiasia. Pie-

nituloisten pitkä ahdinko ja hyl-
kypäätökset ovat romuttaneet 
monen talouden, aiheuttaneet 
luottohäiriöitä ja korvaamaton-
ta vahinkoa sekä romahdutta-
neet jopa monien jaksamisen.

Toimeentulohuolien kes-
kellä kamppailevat työttömät 
ja pienten eläkkeiden varassa 
kituuttavat ovat suurissa vai-
keuksissa.  Raha ei riitä ruo-
kaan, jatkuvasti kohoaviin asu-
miskuluihin eikä kasvaviin lää-
ke- ja muihin sairausmenoi-
hin. Myös kunnat ovat korot-
taneet kohtuuttomasti palve-
lu- ja asiakasmaksujaan. 

Kela suoltaa hylkääviä pää-
töksiä pitkien jonotusaikojen ja 
odottelun päätteeksi.  Pitkäai-
kaissairaat jäävät vaille maksu-
sitoumuksia, lääkekuluihin ei 
tule tukea jne. Toimintatapa on 
sanalla sanoen kuuro ihmisten 
hädälle. Puhelimella et saa yh-

teyttä. Palveluaikojen varauk-
set takkuavat edelleen.

Vasemmistoliiton Raision 
valtuustoryhmä vaatii Kelal-
ta ja kaupungilta pikaisia yh-
teistoimia tilanteen helpotta-
miseksi sekä kuntalaisten toi-
meentulon ja laillisten perus-
oikeuksien turvaamiseksi.

Toimeentulotuen palvelu-
jen ruuhkautumisesta aiheu-
tuneista vahingoista on teh-
tävä perusteellinen selvitys 
ja niistä kärsimään joutuneil-
le on korvattavat aiheutuneet 
menetykset. Raision kaupun-
gin on vaadittavat Kelaa ja val-
tiovaltaa vastuuseen taloudel-
lisista menetyksistä ja tuen li-
sätarpeesta.
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