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Pääkirjoitus

Elämme muutosten aikaa
Päätoimittaja Tuukka Pääkkönen

Työpaikoilla epidemia on aihe-
uttanut erityisjärjestelyjä, mutta 
pääsääntöisesti se ei ole levinnyt 
eteenpäin muilla kuin niillä ver-
kostoituneilla työpaikoilla, jois-
sa on jo ennestään ollut ongelmia 
työturvallisuuden tason ylläpitä-
misestä. Varoittavimpina esimerk-
keinä tästä ovat toimineet telakat 
ja rakennustyömaat, joissa on ol-
lut pitkiä tartuntaketjuja. 

Tulevaisuus näyttää terveysti-
lanteen osalta lupaavalta ja nor-
maaliin arkeen Suomen rajojen si-
sällä palattaneen vielä tämän vuo-
den puolella ilman suurempia yl-
lätyksiä. 

Työmarkkinoilla tilanne on mo-
nimutkaistunut viimeisten kuu-
kausien aikana Teknologiateolli-
suus ry:n ilmoitettua, että he luo-
puvat valtakunnallisten työehto-
sopimusten sopimisesta ja siirtä-
vät työehtosopimustoiminnan uu-

delle perustettavalle Teknologia-
teollisuuden työnantajat ry:lle. 
Teknologiateollisuus ry keskittyy 
oman ilmoituksensa jatkossa yri-
tyskohtaisten työehtosopimusten 
solmimiseen. 

Tämä muutos on jatkumo Met-
säteollisuus ry:n päätökselle lo-
pettaa työehtosopimustoiminta 
ja heijastelee työnantajien yleisiä 
tavoitteita työehtojen heikentä-
miseksi ja yleisen työehtojen ta-
son murentamiseksi. 

Teollisuusliitto on työnantajan 
kanssa sopimukset solmiva työn-
tekijöiden neuvotteluosapuoli sii-
tä riippumatta kumman sopimisen 
mallin yritykset jatkossa valitse-
vat. Tulemme varmasti näkemään 
työnantajapuolen ylilyöntejä yk-
sittäisillä työpaikoilla työnantaji-
en kuvitellessa, että he voivat saa-
da uudessa tilanteessa kaikki ha-
luamansa tavoitteet läpi. 

Ammattiosasto 49 ja Teolli-
suusliitto ovat valmistautuneet 
syksyn ja ensi kevään tilanteeseen 
ja toimimme työpaikkojen edun-
valvontaorganisaatioiden tukena 
kaikissa tilanteissa. Ammattiosas-
tomme yli 127 –vuotiseen histori-
aan mahtuu monenlaisia tilantei-
ta ja niistä kaikista on selvitty yh-
teistyöllä ja yhteisten periaattei-
den noudattamisella silloin, kun 
työnantajat ovat yrittäneet luo-
da eripuraa työntekijöiden välille. 

Muuttunut tilanne vaatii uu-
denlaisia toimenpiteitä ja uuden-
laista suhtautumista työpaikkojen 
edunvalvontatoimintaan. Meillä 
on kaikki mahdollisuudet tehdä 
vahvaa edunvalvontaa myös tu-
levina vuosina silloin, kun sitou-
dumme yhteistyöhön ja annam-
me oman vähäisen panoksemme 
työpaikkojen edunvalvonnan tu-
kemiseksi.    

Ammattiosastomme pitää his-
toriaa suuressa arvossa ja siksi 
olemme yhdessä Työväen arkiston 
kanssa valmistelemassa hanketta, 
jolla ammattiyhdistystoiminnasta 
muodostunut osaston ja työpaik-
kojen ainutlaatuinen arkistoai-
neisto siirretään talteen, jotta sen 
säilyvyys voidaan taata ja jotta se 
on tutkijoiden käytössä myös tu-
levaisuudessa. Asiasta tiedotetaan 
enemmän hankkeen edetessä. 

Useat ammattiosastomme vete-
raanit osallistuivat viime vuonna 
Teollisuusliiton ja Työväen arkis-
ton järjestämään ”Yhteen hitsat-
tu porukka” -muistitiedon keruu-
hankkeeseen. Veteraanijaoston jä-
senet saivat palkinnon antamas-
taan panoksesta yhteisen histori-
amme säilyttämiseksi. 

Kerromme aiheesta lisää  taka-
sivulla.

Tällä hetkellä Suomen koronavirustilanne näyttää valoisalta ja Suomi näyt-
tää selvinneen Covid-19 epidemian aiheuttamista taloudellisista ja inhimilli-
sistä rasitteista toistaiseksi hyvin muihin maihin verrattuna. 
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Raimo Kytömaa Toimitsija Teollisuus 49

Äänestämällä 
vaikutat!

Tervehdys Toverit

Kuntavaalit pidetään kesäkuussa. Vaali-
en ajankohdan siirrosta on käyty monen-
laista keskustelua. Onko siirto tarpeelli-
nen tai ei. Henkilökohtaisesti en näe siir-
rossa suurta ongelmaa. 

Toivon vain, että äänestys voidaan suo-
rittaa turvallisesti. Niin kuin sanonta kuu-
luu, mennään turvallisuus edellä.

Kuntavaalit ovat tärkeät myös työväes-
tön kannalta. Kunnissa tehdään mittavia 
päätöksiä, jotka vaikuttavat mm. kotikun-
tasi viihtyvyyteen, palvelujen saatavuu-
teen, kouluverkkoon, maankäyttöön ei-
kä vähiten veroprosenttiin. Siksi on tär-

keää, millaista arvomaailmaa kotikunta-
si valtuuston, hallituksen ja lautakuntien 
jäsenet edustavat.

Tämän lehden sivulta voit löytää ko-
tikuntasi NeljäYsiläisiä ehdokkaita. Olen 
ilokseni pannut merkille, miten osaston 
jäsenet ovat asettuneet ehdolle kotikun-
tiensa valtuustoihin ja muihin luottamus-
tehtäviin. Uskon ja tiedän näiden henkilöi-
den olevan äänesi arvoisia.  Tärkeintä nyt 
on, että käytät itse vaikuttamismahdolli-
suutesi äänestämällä. Jokainen ääni las-
ketaan ja vaikuttaa lopputulokseen ja sii-
hen, miltä kotikuntasi näyttää ja tuntuu.

Hyvää kevättä ja 
ennen kaikkea terveyttä.

Olen siis Matti Rajala, asun Pöy-
tyällä, olen Teollisuusliiton Turun 
puuseppäin ammattiosaston pu-
heenjohtaja, ensimmäisen kauden 
kunnanvaltuutettu ja Varsinais-
Suomen Teollisuuden Vaikuttaji-
en pj ja Teollisuusliiton hallituksen 
varajäsen, olen myöskin itse ehdol-
la kuntavaaleissa.

Ajattelin kirjoittaa tässä kirjoi-
tuksessa miksi on tärkeää, että ns. 
tavallisia työntekijöitä pyrkii eh-
dokkaiksi kuntavaaleissa.

Meillä on tällä hetkellä ehdok-
kaana Teollisuuden Vaikuttajia Va-
semmistoliiton listoilla 38 henkilöä 

Miksi vaikuttaa kuntavaaleissa
Matti Rajala

hyvinvoinnista ja jopa lomautta-
misesta tai muista säästötoimenpi-
teistä, siis kunnanvaltuutetut ovat 
myös esimiesasemassa. 

Me työntekijät tiedämme millais-
ta on tehdä työtä tietyssä työyhtei-
sössä ja me näemme paljon asioita 
ympärillämme mitkä koskevat juuri 
sinua tai sitä vieressä olevaa työn-
tekijää ja työhyvinvointia koskevia 
asioita näemme kaikkialla. 

Myös kuntien työntekijöiden työ-
hyvinvointi on todella tärkeä asia, 
varsinkin kun on kovaa kilpailu am-
mattilaisista työntekijöistä ja työn-
tekijöiden huonovointisuus ja työn-
tekijöiden suuri vaihtuvuus on aina 
kallista, ei pelkästään kunnan talo-
udelle vaan mitä pahinta sille kun-
nan työntekijälle itselleen vielä kal-
liimpaa. Kun voi huonosti ja sairas-
tuu henkisesti niin se voi olla polku 
mistä pahimmillaan ei toivu välttä-
mättä koskaan.

Nämä ovat osa niistä syistä miksi 
on erittäin tärkeää että työntekijät 
asettautuvat ehdokkaiksi kuntavaa-
leissa ja ainakin käyvät antamas-
sa äänensä uurnalla ja kehottavat 
muitakin tekemään samoin. Kun-
nanvaltuustoissa ei ole kyse siitä 
pelkästään mitä päätöksiä tehdään, 
vaan myös miten niitä tehdään.

Olen kuullut monta kertaa sa-
nottavan eri yhteyksissä, että mi-
ten minun ääneni tai miten muka 
yksi pystyy jotain muuttamaan. Tä-
hän olen vastannut että kaikki läh-
tee aina siitä yhdestä. 

Kokouksissakin yksi saa jonkun 
ajatuksen ja jos ajatus on hyvä ja 
saa kannatusta niin silloin sen aja-
tuksen takana on jo heti useampi. 
Itse olen tehnyt Pöytyällä valtuus-

toaloitteita ja olen saanut oman 
ryhmäni sen taakse ja jotkut niistä 
aloitteista on jopa toteutettu omas-
sa kunnassani, aika hyvin kahdella 
vasemmistolaiittolaiselta kunnan-
valtuutetulta. Tärkeintä on kuiten-
kin yhteistyö ja kunnan ja kunta-
laisten hyvinvointi.

Kunnanvaltuuston päätöksen 
teossa ratkeaa monesti päätökset 
isomman kannatuksen mukaises-
ti, mutta ei siltikään aina. Yhdellä-
kin on aina mahdollisuus vaikuttaa.

Siis hyvät lukijat ketkä ovat luke-
neet tähän asti ja nöyrimmät kiitok-
set heille ketkä ovat näin tehneet. 
Aina kannattaa muistaa että työn-
antajapuolikin pitää huolensa sii-
näkin asiassa että heidän äänensä 
kantautuu kunnan elinten päätök-
senteossa ja oikeiston äänet ovat 
taatusti edustettuna uurnissa. Pi-
detään mekin huolemme siitä et-
tä työväen äänet kantautuu myös, 
jos me emme tee asioille mitään, 
niin ketkä sitten vaikuttaa työnte-
kijöiden ja heidän perheidensä hy-
vinvointiin. 

Siispä kannustan kaikkia työvä-
en ihmisiä kävelemään joko aset-
tautumaan itse ehdokkaaksi kun-
nissa ja ainakin kävelemään uur-
nille vaalipäivänä 13.6 tai äänestä-
mään ennakkoon. Ennakkoäänestys 
aikaakin nyt pidennettiin ja äänes-
tämään sellaisia ehdokkaita ketkä 
ovat työväestön asialla ja työväes-
tön ammattilaisia. He tietävät par-
haiten miten tehdään sellaisia pää-
töksiä mitkä ovat mahdollisimman 
inhimillisiä.

Vaikutetaan yhdessä ja 
pidetään ihmisistä huolta

Tervehdys ihmiset. Aivan ensimmäiseksi suuret 
nöyrimmät kiitokset Teollisuustyöväen osasto 
49:lle kutsusta kirjoittaa lehteenne.

eri puolta Varsinais-Suomea, näis-
tä on moni myös Teollisuus 49:n 
osastosta.

Tämä jos jokin on upeaa, koska 
me tarvitsemme kuntien päättäviin 
elimiin juuri heitä ketkä ymmärtä-
vät työmarkkinoiden toisen puolen 
ja heitä ketkä ovat niin sanotusti ar-
jen keskellä.

Kunnissa päätetään paljon kaa-
voituksista, palveluista ja niiden py-
syvyydestä, koulutuksesta ja sivis-
tyksestä ja paljon muista asioista. 

Se mistä nyt kuitenkin puhun on 
että kunnanvaltuutetut ovat päät-
tämässä myös kunnan henkilöstön 
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Hoidathan jäsenyyttäsi!
TYÖSSÄOLLESSASI
Huolehdit jäsenmaksujesi oikea-aikaisesta maksamisesta. Jos työnantaja perii jäsenmaksusi, säilytä palkkalas-
kelmat Niissä näkyvät ay-maksut ovat todisteesi siinä tapauksessa, että työnantaja ei maksaisikaan niitä liitol-
le. Jos maksat itse jäsenmaksusi, olisi hyvä hoitaa maksut vähintään neljä kertaa vuodessa, ettei jäsenyyden eh-
tona oleva 6 kk:n maksuaika pääsisi ylittymään. Jäsenmaksu on v.2021 1 ,33 % ennakonpidätyksen alaisesta pal-
kasta. Jäsenmaksu tulee maksaa myös mahdollisesta päätoimen ohessa tehtävästä sivutyöstä.

PALKATTOMALLA OMALLA LOMALLA OLLESSASI
Maksat normaalisti jäsenmaksua, joka määräytyy työttömyysturvalain vähimmäispalkkamaksun mukaisesti. Tä-
mä velvoite tulee usealle täytenä yllätyksenä, mutta liiton jäsenyys edellyttää joko jäsenmaksun maksamista tai 
jäsenmaksuvapauden saamista sääntöjen mahdollistamissa tapauksissa.

TYÖTTÖMYYS
llmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäi-
vänä. Sama koskee Iomautettu ja, lopputilin lomakorvausaikoja ja karenssiaikoja.

Jäsenmaksuvapautus ja päivärahaoikeus syntyvät, ja työttömyyspäivärahan omavastuuaika alkaa vasta, kun työn-
haku on voimassa.

Ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeutetut hakevat päivärahaa Teollisuuden työttömyyskassalla toimittamal-
la hakemukset ja tarvittavat muut todistukset joko sähköisesti (www.teollisuuskassa.fi) eAsioinnin tai osaston 
toimiston kautta.

Kelan työmarkkinatuen tai peruspäivärahan hakijat ilmoittavat työttömyysaikansa osastoon jälkikäteen, jotta
osasto voi hoitaa jäsenmaksuvapauden kuntoon. Työttömyyden pitkittyessä on hyvä tehdä ilmoitus
neljännesvuosittain, sekä ilmoittaa sen päättyminen.

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
• suorittamassa vapausrangaistusta
• liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa.

Liittohallitus voi vapauttaa ammattiosaston jäsenen jäsenmaksuista myös muusta edellä mainittuihin
rinnastettavasta painavasta syystä.

Saat jäsenmaksuvapauden näille ajoille, kunhan ilmoitat niistä jäsenrekisteriin tai toimistoon. Voit ilmoittaa
jäsenmaksuvapauteen oikeuttavat ajat myös itse Teollisuusliiton sähköisessä asioinnissa www.teollisuusliitto.fi

VANHUUSELÄKKEELLE JÄÄDESSÄSI
Toimita aina jäljennös eläkepäätöksestä osaston toimistoon, eläkeyhtiöt eivät lähetä tietoja liitolle. Osasto ha-
kee sinulle vapaajäsenyyden, jos olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta ammatillisen järjestön jäsenenä.

Teollisuus 
49:n 
veteraanit

Toiminta vuodelle 2021, on saman-
suuntainen kuin edellinen vuosi. Ko-
kous, Juttutupa ja juhlapaikka ovat edel-
leen Rientolassa, Pulmussuonkatu 86 
Kärsämäki, Bussi 13.

Laulurymä Ritspiikki harjoittelee 
Rientolassa. Toiminta kokonaisuudes-
saan alkaa, kun se on Koronan suhtees-
sa mahdollista. Toiminnasta ilmoitteet 
Turun Sanomat, järjestötoiminta, Teol-
lisuus 49 sivut.

Teollisuus 49 toimisto. Toimistonhoi-
taja Susanna Merinen p 044 518 9449

Martti Katajainen
veteraanijaoston puheenjohtaja

Saimme suruviestin, Jyrki Yrttiaho 
on menehtynyt, Esitämme Veteraanija-
oston surunvalittelut Jyrkin omaisille. 

Jyrki oli Veteraaneille tärkeä henki-
lö, Hän oli Radio Robin Hoodin kantava 
voima ja avusti meitä Veteraanit Ajan-
tasalla ohjelman tekoa. Kansanedustaja-
na ollessaan hän järjesti eduskuntavie-
railut. Vuoden ensimmäisen Kuukausi-
kokouksen alustajana Jyrki oli vakio ja 
Juttutuvan tilaisuudessa hän oli alusta-
jana. Hän ei tarvinnut koskaan mitään 
papereita tai teknisiä laitteita, vaan hä-
nellä oli vahva tieto ja taito esittää asi-
at. Jyrkin muistoa Kunnioittaen Teolli-
suus 49 Veteraanit.



5NELJÄYSILÄINEN

Suomen Yrittäjät yhdessä EK:n 
kanssa ovat ottaneet suorastaan 
elämä tehtäväkseen työmarkki-
noiden rapauttamisen. Yksi näi-
den järjestöjen lempilapsi on ho-
keminen paikallisen sopimisen 
laajentamisesta.  Olen esittänyt 
monesti kysymyksen, että mis-
tä asioista pitäisi pystyä sopimi-
aan paremmin paikallisesti kuin 
nyt? En ole tähän päivään men-
nessä saanut selkeää vastausta, 
vaan ainoastaan epämääräistä ho-
kemaa siitä, kuinka työelämä on 
joustamaton. 

Paikallista sopimista on harjoi-
tettu iät ja ajat työpaikoilla. Teol-
lisuusliiton solmimissa työeh-
tosopimuksissa on lukuisia koh-
tia, joissa mahdollistetaan pai-
kallisesti toisin sopiminen. Kyse 
on osaamisesta, halusta sopia se-
kä ennen kaikkea luottamuksesta 
työpaikalla puolin ja toisin. Mikä-
li nämä elementit ovat kunnossa, 
paikallinen sopiminen toimii. 

Teollisuuden palkansaajat TP 
julkaisi jokin aika sitten todella 
hyvän kattavan tutkimuksen pai-
kalliseen sopimiseen liittyen. Sii-
nä muun muassa todetaan selvä-
sanaisesti, että paikallisen sopi-
misen ja työllisyyden välinen yh-
teys ei ole lainkaan selvä. Paikal-
linen sopiminen ei tutkimusten 
valossa lisää työllisyyttä. Samoin 
yleinen väite siitä, että paikallis-
ta sopimista olisi Suomessa käy-

Jatkuvaa vääntöä työmarkkinoilla

tössä hyvin vähän, ei pidä paik-
kaansa. Meillä jo nyt sitä käytös-
sä työ- ja virkaehtosopimusten 
puitteissa todella paljon. Esimer-
kiksi työaikajärjestelyistä tai ul-
koistamisista sovitaan paikallises-
ti. Myös palkkoihin liittyvistä asi-
oista on mahdollista sopia paikal-
lisesti runsaasti.  

Myös varatuomari Jukka Ahte-
la ja yhteistoiminta-asiamies Joel 
Salminen tekivät laajan selvityk-
sen paikalliseen sopimiseen liitty-
en valtioneuvoston tilaamana. Sen 
yksi keskeinen johtopäätös oli, et-
tä paikallisessa sopimisessa kan-
nattaa edetä olemassa olevia mah-
dollisuuksia hyödyntäen. Tätä-
hän me ammattiyhdistysliikkeessä 
olemme sanoneet jo pitkään. Mik-
si romuttaa kaikki vanha ja toimi-
va? Eikö olisi paljon järkevämpää 
kehittää nykyistä? Tämä ei näytä 
kaikille työnantajapuolella miten-
kään sopivan. Lisäksi heidän ra-
portissaan todettiin tarve kehit-
tää osapuolten neuvottelu- ja so-
pimistaitoja. Tätäkin olemme aja-
neet jo pitkät ajat ay-liikkeessä. 

Paikallisen sopimisen laajenta-
misen hokeminen taitaa olla aina-
kin joltain osin sumuverhoa ta-
voitteille, joita ei syystä tai toi-
sesta ääneen sanota.  

Tätä kirjoittaessa emme vie-
lä tiedä, mihin maan hallituksen 
paikallisen sopimisen edistämisen 
työryhmä päätyy. Toivon loppuun 

asti, että esityksestä tulee tasapai-
noinen ja erityisesti tasapuolinen.

Olemme jo alkaneet liittona 
valmistautua sopimuskierrokseen. 
Oman suuren haasteen luonnolli-
sesti tuo Metsäteollisuus ry:n il-
moitus luopua työehtosopimus-
toiminnasta. Nähtäväksi jääkin 
tuon päätöksen viisaus. Pahim-
millaan meillä on edessä kaoot-
tinen syksy, kun sopimuksia ale-
taan tehdä talo-, yritys- tai kon-
sernikohtaisesti. 

Työnantajaleirissä tuntuu ole-
van useampaa näkökulmaa siitä, 
miten tuleva neuvottelukierros 
hoidetaan. Olen todella huolissa-
ni siitä, että omalla toiminnallaan 
työnantajapuoli rikkoo työmark-
kinoiden ennustettavuutta ja va-
kautta. Pelkään pahoin, että tu-
lemme näkemään myös työmark-
kinaselkkauksia tämän vuoksi. Tä-
tä en toki toivo, mutta pitkän työ-
markkinakokemuksen omaavana 
tunnistan ilmassa leijuvat merkit.

Metsäteollisuuden polkuja 
päätti myös Teknologiateollisuus 
seurata, vaikkakin hieman eri-
laisella lähestymistavalla. Järjes-
tö ilmoitti, ettei tee enää jatkos-
sa työehtosopimuksia, mutta pe-
rustaa uuden yhdistyksen nykyi-
sen rinnalle solmimaan sopimuk-
sia niitä haluaville jäsenyrityksil-
leen.  Aika näyttää, millaiseksi tä-
mä paperitiikeri muodostuu. Poh-
jimmiltaan kyse on täsmälleen sa-

masta ideologisesta päätöksestä, 
jonka Metsäteollisuus teki. Olen 
todella pettynyt tähän ja totean, 
että ns. pommin virittämisen tai-
to on myös työntekijäjärjestöis-
sä olemassa. Jos työnantajajär-
jestöt kuvittelevat, että voivat sa-
nella askelmerkit meille, ne ovat 
siinä karkeasti tehneet virhear-
vion. Sanon tämän vielä kerran 
ja suoraan: Teollisuusliitto neu-
vottelee ja sopii työehdot jäsenil-
leen jatkossakin. Me emme todel-
lakaan jää tumput suorina seiso-
maan työnantajien suhteen tässä 
uudessa tilanteessakaan. 

Se, mikä on selvää, että joukko-
voiman ja järjestäytymisen merki-
tys ei meidän näkökulmastamme 
ole kadonnut mihinkään, vaan sen 
painoarvo tulee entisestään kas-
vamaan. Työnantajaleiri seuraa 
hyvin tarkasti sitä, miten meillä 
ay-liikkeessä jäsenmäärä kehit-
tyy. Mandaatti paitsi neuvotella, 
myös sopia tulee vahvan jäsenis-
tön kautta. Tämä perusasia mei-
dän jokaisen tulee pitää mieles-
sä jatkuvasti. 

Ammattiyhdistysliikkeen tulee 
ansaita olemassaolonsa edellytys 
joka ikinen päivä. Tähän vaaditaan 
vahvaa organisaatiota ja kattavaa 
luottamusmies- ja työsuojeluval-
tuutettujen sekä kaikkien aktiivi-
en panosta.  

Turja Lehtonen  1. Varapuheenjohtaja  Teollisuusliito ry

Juuri tällä hetkellä työmarkkinoilla kuohuu sekä pinnan alla, että pinnalla. Ammatti-
yhdistysliikettä kohtaa vyörytetään painetta sellaisella voimalla, etten ainakaan minä 
ole vielä kokenut oman työelämäni aikana. Tuntuu, että kaikki, mitä ay-liike tekee, on 
lähtökotaisesti väärin. 
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Olen toista kertaa Kaarinan kuntavaaleissa ehdokkaalla. 

Kärkiteemani ovat:
Jokaisella pitää olla mahdollisuus kohtuuhintaiseen kotiin
· Elinkustannusten eivät voi olla esteenä hyvinvointiin.
· Asuinpaikka ei saa eriarvoistaa kuntalaisia.
· Asuinpaikan pitää olla viihtyisä, hyvässä kunnossa ja turvallinen.

Turvallinen oppimisympäristö kuuluu jokaiselle lapselle
· Kouluissa pitää olla riittävästi osaavaa henkilökuntaa.
· Jokainen lapsi on samanarvoinen.
·  Koulun pitää olla kiusaamisesta vapaa alue.
·  Lapsen pitää päästä omaan lähikouluun.

Terveydenhuollon pitää olla kaikkien perusoikeus, ei harvojen
· Julkisen terveydenhuollon maksut rasittavat eniten vähävarais-
ten tuloja, joten terveydenhuollon maksuista pitäisi luopua.

· Terveydenhuoltoon pääsyn odotusaikaa pitää lyhentää palkkaa-
malla lisää henkilökuntaa.

·  Terveydenhuollon pitää tukea kotona asumisen mahdollisuut-
ta kuntoutuksien sekä erikoissairaanhoidon maksusitoumuksilla.

LIETO  

Kuntavaaleissa ehdolla olevat Turun teollisuustyöväen ammattiosaston jäsenet kunnittain. 
Julkaisemme kaikkien niiden osaston jäsenten numeron, kuvan ja tekstin, jotka ovat 
ilmoittaneet meille jäsenyydestään ja toimittaneet vaalimateriaalinsa määräaikaan mennessä. 

TONI
HONGISTO 

12

TIMO
PASO 

231

KAARINA 
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Olen 53-vuotias hitsaaja, toimipaikkanani Meyer Turku. Langansula-
tuksen ohessa toimin osaston luottona, sekä toisena varapääluottona.

Kuntapolitiikassa olen täysin untuvikko, edessäni ovat vasta ensim-
mäiset vaalit. Pyrin valtuustoon koska pahimmat ruuhkavuoteni ovat 
takana, eli vapaa-aikaakin kolmen lähes kolmekymppisen isällä al-
kaa olla. Toinen syy tähän hyppyyni on se, että lähes ikäni politii-
kasta kiinnostuneena haluaisin päästä vaikuttamaan yhteisiin asioi-
himme muutenkin, kuin vain äänestämällä.

 Perheeseeni kuuluu kolmen jo mainitun jälkeläisen lisäksi kaksi las-
tenlasta. Samassa taloudessa tosin asuu nykyään vain vaimo ja kis-
sa. Harrastuksina minulla on jonkin sortin itsensä kunnossa pitämi-
nen, moottoripyöräily, vinyylien kuuntelu ja luontokuvaus. Kuvilla-
ni olen ajoittain kiusannut myös telakan työhuonekunnan oman jul-
kaisun, eli Rihtarin lukijoita. 

Poliittisesti olen ollut aina vasemmalle kallellaan. Tämä on ollut jo 
lähisuvun duunaritaustaisuuden takia luonnollinen valinta. Minun 
kuntani takaa kattavat peruspalvelut kaikille tulotasosta riippumat-
ta ja ulkoistamisvimmaa välttäen.

JANNE
LEHTIÖ 

46
SIRPA

KOSKI

MASKU 

MASKU 

Kunnallisvaalit  13.6. 2021

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6. 2021

Turun telakan työntekijöiden 
varapääluottamusmies, Hitsaaja

45
Asentaja
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Kuntavaaleissa ehdokkaana 
Maskussa.
Kunnan pitää palvella kuntalaisia, joten  kunnan 
työntekijöiden lomauttaminen ja 
koulutuksesta leikkaaminen eivät 
ole vaihtoehto.

Olen 55 vuotias pitkän linjan ammattiyhdistystoimija ja kunta-
politiikan puuhastelija.

Tällä hetkellä vaikutan Raision kaupunginhallituksen varapu-
heenjohtajana ja Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön varapu-
heenjohtajana.

Perheeseeni kuuluu avopuoliso ja yksi alaikäinen lapsi, lisäksi 
olen maailmalle saattanut neljä jo aikuiseksi kasvanutta lasta.

Harrastan lukemista, ylivoimaisena suosikkikirjailijanani pidän 
Väinö Linnaa, mutta luen kyllä kaikenlaista kirjallisuutta. Lisäk-
si toimin jalkapallojoukkueessa huoltajana, pyöräilen n. 8 kuu-
kautta vuodesta, vähän keleistä riippuen, epäsäännöllisen sään-
nöllinen voimailu kuuluu myöskin harrastuksiini.

Vasemmistolaisuus ja oikeudenmukaisemman maailman tavoit-
telu on ollut minussa niin kauan kuin muistaa jaksan.

Olen ehdolla kuntavaaleissa Raisiossa.

ISTO
VIRTANEN

MASKU 

JUHA
JORMANAINEN

RAISIO 

Kunnallisvaalit  13.6. 2021

Turun Telakan työntekijöiden 
pääluottamusmies.

Levyseppähitsaaja
Työsuojeluvaltuutettu

48

59
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SEPPO
KALLIONTIE

RAISIO 

AIMO
KOSKELA

RAISIO 

Asun Raisiossa ja olen neljän lapsen isä. 
Lapsissa on tulevaisuus, kaikki me vartumme. Sivistyslautakunnan jäsen. 

Kunnallisvaalit  13.6. 2021

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6. 2021

Hitsaaja, Turun telakan altaan hitsareiden 
luottamusmies

62

65

Levyseppä
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KARI
VESASTO

RAISIO
 

Kunnallisvaalit  13.6. 2021

LAURA
AALTO

Olen 27-vuotias, muutin Ruskolle 
vuonna 2019 ja nämä ovat ensim-
mäiset kuntavaalini Ruskolla. Olen 
aikaisemmin ollut ehdolla Turussa ja 
päässyt näkemään kunnan lautakun-
tien toimintaa läheltä. 

Olen Varsinais-Suomen Vasemmis-
tonuorten puheenjohtaja ja suurim-
man osan tästä vuodesta myös V-S 
Vasemmistonuorten piirisihteerin si-
jainen. Luottamustehtäviini Teolli-
suus 49:ssä kuuluu sihteerinä, opin-
tosihteerinä ja toisena nuorisojaos-
ton vetäjänä toimiminen. 

Oikeus hyvinvointiin kuuluu jokai-
selle.

Jokaista tulee kohdella tasa-arvoises-
ti lähtökohtiin katsomatta. 

Pienempien ja heikompien asemaa 
kuuluu puolustaa.

RUSKO 

Metallimies

83

85

Opiskelija
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Olen ollut Ruskon kunnanvaltuutettuna nyt kaksi kautta ja sitä enne 
olin kaksi kautta varavaltuutettuna. Olen toiminut Ruskon kaikissa lau-
takunnissa jäsenenä tai varajäsenenä.

Olen ruskon Vasemmisto ry:n perustaja. Nämä ovat minulle kuudennet 
kuntavaalit.

Ay-liikkeessä nykyinen toimi on 
Teollisuusliiton 
teknologiasektorin johtokunnan jäsen, 
teollisuuden vaikuttajien johtokunnan 
jäsen, Teollisuus 49 hallituksen ja 
työjaoston jäsen.
Vasemmistoliiton puoluevaltuutettu 
ja Vasemmistoliiton 
Varsinais-Suomen 
piirihallituksen jäsen.

JORMA
RAND

RUSKO 

Taivassalossa pitkästä aikaa vasemmis-
ton ehdokas 

Taivassalossa ei ole kahteen valtuusto-
kauteen ollut Vasemmistoliiton ehdo-
kasta. Tuoreena taivassalolaisena ha-
lusin lähteä ehdolle ja saada mahdolli-
suuden päästä rakentamaan jo valmiiksi 
hyvästä kunnasta vielä parempaa.  

Työskentelen Teollisuus 49:n toimis-
tonhoitajana. Tähän työhön sisältyy 
hyvin laajasti erilaisia työtehtäviä, 
työttömyysturvan neuvonnasta am-
mattiosaston taloushallintoon ja vähän 
kaikkea siltä väliltäkin. Menin aika-
naan suurin piirtein suoraan peruskou-
lusta kokopäivätöihin ja nyt olen toi-
mistonhoitajan työn ohessa tenttinyt 
työoikeuden avoimen yliopiston kaut-
ta ja suorittanut elämäni ensimmäisen 
tutkinnon liiketalouden merkonomin 
opinnoista. Ennen toimistonhoitajan 
pestiä työskentelin edelliset 25 vuotta 
Itäharjun Fläktin tehtaalla. Vapaa-ai-
kani vietän mökkeilemällä ja kesäisin 
myös moottoripyöräilemällä omaksi 
ilokseni.  

Monet pienet kunnat tuskailevat asu-
kaskadon kanssa, mutta varsinaisia 
toimenpiteitä ei asukasluvun piene-

SUSANNA
MERINEN

TAIVASSALO 

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6. 2021

Stairon Oy pääluottamusmies/
levyseppähitsaaja

misen estämiseksi kuitenkaan tehdä 
tai hyvät suunnitelmat jäävät toteut-
tamatta. Kunnan vetovoiman paran-
tamiseksi on kuitenkin paljon keinoja. 
Työssäkäyntialueet ovat jo pitkään laa-
jentuneet ja Taivassalo on sijainniltaan 
erinomainen.  

Kunnalla tulee olla omia edullisia vuok-
ra-asuntoja riittävästi, hyvin esiteltyinä 
ja helposti saatavilla. Kunta voisi myös 
halutessaan tuoda esille yksityisten il-
moituksia omilla kotisivuillaan. Tämä 
mahdollistaa asuinpaikan vaihtamisen 
matalammalla kynnyksellä.  

Joukkoliikenteen laaja kehittäminen 
on Taivassalossa tärkeä element-
ti. Käytännössä tarvitaan vuorojen 
lisäämistä nykyiseen ja Uudenkaupun-
gin suuntaan menevän reittiliiken-
teen palauttaminen. Kohtuuhintainen 
riittävä joukkoliikenne on tärkeä kun-
nan vetovoimaa kohentava toimenpide. 

Taivassalo mielletään ehkä eniten 
mökkikuntana tällä hetkellä, mutta 
mahdollisuutemme kasvaa kotikunnak-
si ovat suuret, kun yhdessä lähdemme 
sitä rakentamaan.  

Muista äänestää ja vaikuttaa oman kun-
tasi tulevaisuuteen!  

91

14

Ammattiosaston toimistonhoitaja
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Terve!
Olen 49 -vuotias ja tullut laivateollisuuteen töihin vuonna 1999 si-
sustusvarusteluun timpuriksi. Siellä toimin aluksi osaston varatyö-
suojeluasiamiehenä ja lopuksi työsuojeluasiamiehenä. Kun sisus-
tusosasto lopetettiin ja pitkän pakkoloman jälkeen siirryin kone- ja 
kansivarusteluun, he valitsivat minut heti osaston työsuojeluasia-
mieheksi, vanhan jäätyä eläkkeelle. 

Koneosastolla tein timpurintöitä ja sitä kautta porukat oppivat mi-
nut tuntemaan. Se johti siihen, että minut sitten myös valittiin työ-
suojeluvaltuutetuksi, kun vanha siirtyi muihin tehtäviin.

Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta, joista vanhempi on jo pois 
muuttanut ja muutama lemmikkieläin (neljä koiraa, kaksi kissaa, 
neljä kanaa, kukko ja kaksi ponia). Niiden hoitamisen lisäksi har-
rastan jalkapallotuomarointia ja luonnossa liikkumista.

Luottamustehtäviä minulla on muutama: olen ammattiosaston hal-
lituksessa, sairaskassan hallituksen varapuheenjohtaja ja Teollisuus-
liiton TES -neuvottelijan varahenkilö.

Olen kuntavaaliehdokkaana, koska pidän tärkeänä, että kaikille kuu-
luu tasapuolisesti kunnan palvelu. Kunnan toimintojen ulkoistami-
sen on loputtava. Lasten hyvinvointi ja opiskelu on turvattava ja si-
tä kautta varmistettava, että ammattikouluista kun oppilaat valmis-
tuu, niin heille löytyy myös töitä. Kaikki eivät vaan pysty opiskele-
maan korkeakouluissa, vaan myös duunareita tarvitaan.

MARA
LEHTONEN

TURKU 

Kunnallisvaalit  13.6. 2021

Olen 41 -vuotias levyseppä ja asun vaimoni kanssa Laus-
teella. Telakalla vaikutan suurlohkonkoonnissa, jossa varsi-
naisen työni lisäksi toimin levyseppien ja hitsaajien osaston 
luottamusmiehenä.

Harrastuksiini kuuluu erilaisten tietokone- ja 
lautapelien  pelaaminen, sekä lemmikkijyrsijöistä 
huolehtiminen.  Talouteemme kuuluu kaksi 
chinchillaa ja kaksi 
degua, eli torvimyyrää.

Vaaleissa tarkoitukseni on saada meidän 
tavallisten  duunareiden ääni kuuluville Turussa. 

Lisäksi aion edistää koulutuksen ja 
terveydenhuollon tilan parantamista.

MARTTI
ERVASTI

TURKU 

Levyseppä, Turun telakan työntekijöiden 
1. varapääluottamusmies

Turun telakan 
työsuojelu-
valtuutettu

275

311
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TURJA
LEHTONEN

TURKU 

Turussa riittää haasteita
Olen 51-vuotias turkulainen ammattiyhdistystaustainen kuntavaaliehdokas. Olen ol-
lut pitkään mukana turkulaisessa kunnallispolitiikassa monessa eri luottamustehtä-
vässä. Töissä olen Teollisuusliitossa, jossa toimin 1.varapuheenjohtajana. 

Turun on oltava entistä houkuttelevampi kunta yrityksille ja elinkeinoelämälle tule-
vaisuudessa. Ennustettavuus ja helppous esimerkiksi kaavoitus- ja lupaprosessien toi-
mivuudessa on yrityksille ykkösasioita niiden pohtiessaan, mihin kuntaan ne halua-
vat sijoittua. Näiden toimintojen jatkuvaan parantamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Palveluiden sujuvuus tarkoittaa Turkuun lisää asukkaita ja yrityksiä. Meidän on en-
tistä voimakkaammin satsattava siihen, että kotikuntamme on haluttu paikka asua, 
mutta myös harjoittaa yritystoimintaa. Asuntotuotannon pitää vastata jatkuviin haas-
teisiin. Sen on oltava monipuolista ja mahdollistaa asukkaiden erilaiset elämäntilan-
teet sekä tarpeet.

Kaavoituksen ja maankäytön hyvä suunnittelu tuovat kuntaan lisää verotuloja ja pitä-
vät kasvun vauhtia yllä. Yhdyskuntarakenteen toimivuuteen pitää kiinnittää jatkuvaa 
huomiota kuntalaisten elinolojen ja kunnan elinvoiman kohentamiseksi.

Turku tarvitsee monipuolisen, toimivan ja mahdollisimman montaa kuntalaista hyö-
dyttävän liikenneratkaisukokonaisuuden. Raitiotien rakentamainen on tässä talous-
tilanteessa tilanteessa huono ratakisu. Lisäksi se ei hyödytä laajasti turkulaisia, lähi-
kunnista puhumattakaan. Toimivan joukkoliikenteen kehittäminen muun muassa Fö-
lin runkolinjaston avulla on oikeanlaista joukkoliikennepolitiikkaa.  

Turun pitää entistä enemmän profiloitua monipuolisena liikenteen ja logistiikan sol-
mukohtana. Maantiet, rautatiet, satama sekä lentokenttä ovat Turun todellinen vah-
vuus. Niiden täysipainoinen kehittäminen vaatii lisää panostuksia.  

On selvää, että meneillään oleva koronaepidemia on kurittanut ja tulee vielä kurit-
tamaan kuntien taloutta. Kuitenkin tämän kriisin yli pitää nähdä ja toimenpiteet pi-
tää tähdätä vankasti tulevaisuuteen. Inves-tointeja pitää tehdä harkiten lähivuosina.

JONI
ROTHSTRÖM

TURKU 

Sähköasentaja
Sandvik mining and construction oy

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6. 2021

1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry

Paljon siis tehtävää riittää ja tärkeää on, että 
kaupungin päättävissä elimissä olisi mah-
dollisim-
man paljon palkansaajan arkea ymmärtä-
viä ihmisiä. 

Tehdään siis yhdessä Turussa vielä parem-
pi paikka asua ja elää.

 

312

343



14 NELJÄYSILÄINEN 

JOHANNES
YRTTIAHO

TURKU 

Kuntayhtiöt polkevat työehtoja 
 ja ovat kasvualusta korruptiolle

Kuntademokratian suurimpia ongelmia ovat 
kuntayhtiöt ja niiden määrän vauhdikas kasvu. 
Suomessa näihin yhtiöihin ei julkisuuslaki ulo-
tu, Ruotsissa ulottuu. Kuntayhtiöt ovatkin Suo-
men kunnissa salailun ja hyvä veli -verkostojen 
pimeitä sopukoita, joissa käytetään yhä suurem-
paa valtaa ja hallitaan suuria massoja julkista va-
rallisuutta. Usein yhtiöt ovat välivaihe, jota seuraa 
omaisuuden ja toimintojen myynti ja yksityistä-
minen. Yhtiöt ovat otollinen kasvualusta poliit-
tiselle korruptiolle. 

Turku on yhtiöittänyt kiivaasti, vain Helsin-
gillä on enemmän yhtiöitä. Turun Kuntec Oy:ssä 
oli perustettaessa vuonna 2011 yli 300 työnteki-
jää, nyt päälle 100. Turun Seudun Rakennustek-
niikka Oy on jo lopetettu kokonaan, työpaikkoja 
hävisi 120. Arkea Oy on pilkottu kahteen eri yh-
tiöön, joista toinen kilpailee markkinoilla ja hä-

kansanedustaja, 
kaupunginvaltuutettu

johannesyrttiaho.fi
facebook.com/jyrttiaho
twitter.com/yrttiahoj
instagram.com/johannesyrttiaho

vinnee sekin ajan myötä. Näin on kuntayhtiöitä 
apuna käyttäen yksityistetty valtava määrä yh-
teistä varallisuutta ja palvelutuotannon ammat-
tiosaamista. Työpaikkansa säilyttäneiden työeh-
dot ovat heikentyneet ja heidän yllään leijuu jat-
kuva irtisanomisten ja lomautusten uhka.

Oikeusministeriössä on menossa lakihanke, jol-
la julkisuuslaki ulotettaisiin koskemaan myös jul-
kisesti omistettuja osakeyhtiöitä. Se tarkoittaisi 
oikein toteutettuna muun muassa sitä, että yh-
tiöiden päätöksentekoa voisi seurata samaan ta-
paan kuin kunnallisen lautakunnan tai kunnan-
hallituksen päätöksentekoa: esityslistat liitteinen 
nettiin ja pöytäkirjat myös. Ruotsissa kuntayhti-
öt joutuvat toimimaan julkisesti. Muutos teki-
si yhtiöiden demokraattisen valvonnan mahdol-
liseksi ja itse asiassa karsisi myös yhtiöiden pe-
rustamisintoa. 

Nyt yhtiöitä 
perustetaan löysästi 
EU-säädöksillä tai taloushyödyillä perustellen, 
mutta monessa tapauksessa näkee, että päätök-
senteon salaaminen on todellinen motiivi.

Lakihanke etenee hitaasti ja on tulossa esitys-
vaiheeseen vasta ensi hallituskaudella. Se on ai-
van liian myöhään. Paljonko kuntalaisten varal-
lisuutta on siihen mennessä ehtinyt kulkea yhti-
öiden läpi yksityisiin taskuihin? Paljonko palve-
luita on yksityistetty? Kuinka alas työehdot ehdi-
tään polkea? Vahvat voimat jarruttavat lakihank-
keen etenemistä ja syytä on pelätä myös uudis-
tusten vesittymistä. Suuret kuntapuolueet ko-
koomus ja sdp huolehtivat loppuun saakka valta-
asemistaan kaupungeissa, joissa kunnan omista-
mia yhtiöitä on paljon. Kuntayhtiöiden avaami-
nen julkisuudelle on niille uhka.

VILLE
SAARENKETO

TURKU 

Metallimies

Kunnallisvaalit  13.6. 2021

347

363
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Hitsaaja

SAILA
KAATTARI

VEHMAA 

Tällä hetkellä kuntien lakisää-
teisinä tehtävinä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen lisäksi ovat muun 
muassa varhaiskasvatus, perus-
koulu, kulttuuri-, nuoriso- ja kir-
jastotoimet, veden- ja energiatuo-
tanto, jätehuolto- ja ympäristöpal-
velut  sekä kaupunkisuunnittelu ja 
maankäyttö. Kaikki palvelut ovat 
oleellisia  kuntalaisten hyvinvoin-
nin ja elämän sujuvuuden kannal-
ta.  Ay-väen intressejä kuntapoli-
tiikassa löytyy muualtakin. Maan-
käyttö, asuminen ja liikenne ovat 
tärkeitä, sekä elinkeinopolitiikka, 
kun katsomme vaikkapa työpaik-
ka omavaraisuutta kunnissa ja kau-
pungeissa. 

Työllistämispalvelut, ovat myös 
tärkeitä etenkin nuorille toisen as-
teen koulunsa lopettaneilla, jotka 
eivät vielä ole löytäneet työpaik-
kaa, sillä syrjäytymisprosessi alkaa 
nopeasti, jos töitä taikka opiske-
lupaikkaa ei löydy. Meillä on myös 
koronan aiheuttamaa työttömyyt-
tä, joka vaatii henkilökohtaista oh-
jausta työllistämisessä. Tässä koh-
taa ei saa jäädä myöskään pitkäai-
kaistyöttömät syrjään. Myös aika-
naan koronan jälkihoidossa tarvi-
taan ay-väen panosta. Nyt tarvi-
taan potkua työllisyyteen ja talo-
uteen. Tarvitaan valoa sinne tun-
nelin päähän.

Äänestämisen tärkeys
Kuntavaalien ehdokasasettelu 

päättyi 4.5. ja siinä saatiin hyvin 
kokoon ay-taustaisia ehdokkaita, 
jotka ovat usein luottamusmiehiä 

Kuntavaalit, palkansaajalle tärkeät vaalit

ja työsuojeluvaltuutettuja, ovat jo 
kertaalleen luotettuja ihmisiä. Hei-
hin voi siis luottaa kuntavaaleis-
sakin. Tiedetään, että he kantavat 
vastuuta, kun näitä luottohenkilöi-
tä saadaan päättäjiksi, silloin työn-
tekijöille ja ay - liikkeelle tärkeitä 
asioita edesautetaan valtuustoissa 
ja lautakunnissa.

Ehdokasasettelun tärkeys, mut-
ta myös äänestysaktiivisuuden 
nosto on tärkeää. SAK:n ontavoi-
te nostaa äänestysprosenttia. Mi-
tä korkeammaksi nousee, sen pa-
remmin palkansaajien tavoitteet 
toteutuvat. Yleensä SAK:laisten 
äänestysaktiivisuus on ollut noin 
10 prosenttiyksikköä pienempi 

kuin koko väestön. Äänestysaktii-
visuuden nostamiseksi on oleellis-
ta, että jokaisessa  kunnassa tuo-
daan selkeästi esille kunkin kun-
nan omat puhuttavat asiat ja  on-
gelmat. Tämän asian julkituomi-
sessa sak-taustaisilla henkilöil-
lä on  erityisen tärkeä rooli. Tämä 
on tärkeää siksikin, että kuntien 
palveluja  käyttävän eniten juuri 
palkansaajat. Pidetään huoli, että 
palkansaajien äänestysaktiivisuus 
nousee näissä vaaleissa ja saadaan 
palkansaajien ääni kuuluviin.

Jokaisella liitolla on omat kun-
tavaaleihin liittyvät kampanjansa, 
mutta myös SAK on mukana vaali-
työssä. SAK:ssa on mietitty keino-
ja tukea oman väen ehdokasaset-
telua ja vaalityötä. Yksi tapa joil-
la ehdokkaita tuetaan, on SAK:n 
vaalisivustot. 

Keskusjärjestön verkkosivuil-
le kerätään pitkin kevättä ehdok-
kaita. SAK:n vaalisivuilta jäseni-
en on helppo etsiä oman paikka-
kunnan ehdokkaat määrittelemäl-
lä puolueen ja ammattiliiton. Kan-
nattaa seurata SAK:n verkkosivuja 
tai tilata uutiskirje, jos haluaa ol-
la mukana. Jos olet SAK:laisen lii-
ton jäsen tai työntekijä ja ehdolla 
kuntavaaleissa.

Ilmoittaudu mukaan ehdo-
kasgalleriaan www.kuntavaali-
kone.fi/ilmoittaudu/

Galleria aukeaa huhtikuun 
alussa osoitteessa 
www.kuntavaalikone.fi

Timo Katajainen SAK:n alue- ja järjestöasiantuntia 

Kuntien palvelut ovat meille duunareille eritoten 
tärkeitä. Kuntien palvelut on järjestettävä niin, 
että ne ovat kaikkien ulottuvilla, laadukkaita ja 
kohtuuhintaisia. Hyvät palvelut tukevat työssä-
käyvän arkea.

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6. 2021
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Oletko SAK:laisen liiton jäsen tai työntekijä ja ehdolla kuntavaaleissa? 
Ilmoittaudu mukaan ehdokasgalleriaan 
www.kuntavaalikone.fi/ilmoittaudu/

Galleria aukeaa huhtikuun alussa osoitteessa
www.kuntavaalikone.fi 

Terveisin 
SAK:laiset vasemmistoryhmät

Teollisuus 49:n veteraanit 
saivat palkinnon Teollisuuslii-
ton ja Työväen arkiston yhteis-
työssä toteuttamasta Yhteen 
hitsattu porukka -muistitiedon 
keruuhankkeesta. Koko hanke 
tuotti yhteensä 51 kirjoitettua 
muistelmaa ja 130 haastattelua. 
Teollisuus 49:n jäsenet Martti 
Katajainen ja Seppo Tuomisto 
osallistuivat hankkeeseen haas-
tattelulla, josta kertyi 25 sivua 
puhtaaksi kirjoitettua muisti-
tietoa.

Kirjoituskilpailu oli osa suu-
rempaa keruuhanketta, jossa 
tallennettiin teollisuustyönte-

Teollisuus 49:n 
veteraanit palkittiin

kijöiden muistitietoa viimeisen 
50 vuoden ajalta. Keruussa in-
nokkaimpina palkitut ammatti-
osastot ovat: Turun Teollisuus-
työväen ammattiosasto 49, Val-
ken Työntekijät os. 502 ja Hel-
singin seudun teollisuusasen-
tajat ao 254.

Palkinnot jaettiin vappuaat-
tona 30.4.2021 järjestetyssä 
etätilaisuudessa, johon Teolli-
suus 49:n veteraanit osallistui-
vat osaston toimistolta käsin. 
Osaston veteraaneille myön-
netty 500 euron suuruinen pal-
kintoraha lisätään veteraanija-
oston tämän vuoden budjettiin.


