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Päätoimittajalta

Juhlavuosi 2020
On kulunut sata vuotta, kun ammattiosastomme perustettiin. Metallin työntekijöiden edunvalvontaa on siis tehty jo niin kauan Hyvinkäällä. Ei varmaan ole ollut sopuisaa se toiminta silloin ennen sotia. On hienoa, että osasto on säilynyt niin pitkään aktiivisena ja ajanut
jäsentemme etuja. Voit lukea osastomme historiasta kotisivuilta. Kotisivumme osoite on www.hyviteo.fi.
Satavuotisjuhlia vietämme Ravintola
Harlekiinissa huhtikuussa 25. päivä,
siitä mainos lehdessä. Noin 100 henkilöä mahtuu mukaan. Tervetuloa!

Uuden vuoden myötä on hallituksemme ammattiosastossa hieman
muuttunut, nimet näkyvät tässä
alapuolella. Toimistoa hoitaa tänä
vuonna Eino Korhonen, jonka tavoittaa numerosta 0400 475 326.
Toimisto on auki parillisten viikkojen maanantaina kello 17.30–18.30.
Liiton risteily järjestetään syyskuun
5.–6. päivä. Siitäkin on ilmoitus toisaalla lehdessä.

Anitta Luoto
Viiskasi-lehden päätoimittaja ja
tiedotussihteeri

Mukavaa kevään jatkoa, vaikka tuntuu, että talvi jäi välistä pois.

Ammattiosaston hallitus- varsinaiset jäsenet
Mikael Kölhi puheenjohtaja
Pekka Parkkonen varapuheenjohtaja
Sini Salminen sihteeri
Heikki Kölhi taloudenhoitaja
Anitta Luoto Viiskasi-lehti ja tiedotussihteeri
Henrik Listala

VIISKASI 1/2020
JULKAISIJA

Hyvinkään
Teollisuustyöntekijät ry
Uudemaankatu 5–9 B 23
05800 Hyvinkää
puh. 040 763 3114
hyviteo.fi

Mikael Etuaro
Hannu Wesssman
Janne Toivanen
Mika Rapeli
Mikko Sarajärvi

PÄÄTOIMITTAJA

METALLIN TOIMISTO

Anitta Luoto
TAITTO & PAINOPAIKKA

Savion Kirjapaino Oy, Kerava
puh. (09) 274 5210
Painos: 1500 kpl
INTERNET-SIVUT

hyviteo.fi
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2020 toimisto avoinna parillisilla viikoilla
joka toinen maanantai klo 17.30–18.30
mikael.kolhi@gmail.com
Tarvittaessa ole yhteydessä
pj. Mikael Kölhiin
puh: 044 343 4360

Puheenjohtajan palsta

Viiskasi 1/2020

Hyvinkään
Teollisuustyöntekijät ry
täyttää 100 vuotta!
Hyvinkäällä on ammattiosaston toimintaa takana nyt noin sata vuotta.
Kun perehtyy Hyvinkään Teollisuustyöntekijät Ry:n historiaan, niin
olemme historiamme aikana taistelleet samojen kysymysten kanssa.
Paljonko on teollisuuden työntekijän vähimmäiskorvaus työstään?
Millaisilla ehdoilla työtä tehdään?
Paljonko työntekijällä on palkallista
vapaata? Näiden asioiden kanssa on
painittu ennenkin ja painitaan edelleen. Haluankin kiittää ammattiosaston toimijoita työstä, jota olemme
tehneet yhteisen hyvän eteen vuosikymmenten aikana. Haluan kutsua Hyvinkään Teollisuustyöntekijät
Ry:n jäsenet mukaan ammattiosaston 100-vuotisjuhliin 25.04.2020
kello 17.00 alkaen Ravintola Harlekiinissä. (Osoite: Kauppatori 1,
05800 Hyvinkää)

Hyvinkään
Teollisuustyöntekijät
Ry:ssä on tulevaisuutta, olemme
käynnistäneet Järjestävä ammattiosasto -hankkeen yhdessä Pohjois-Uudenmaan ammattiosastojen kanssa. Hankkeen tarkoituksina
on muun muassa tehostaa ammattiosaston ja työpaikkojen yhteydenpitoa ja sitä kautta tukea luottamushenkilöitä työpaikoilla ja lisätä luottamushenkilöiden kanssa
yhteistyössä työpaikkojen järjestäytymisastetta. Järjestäytymisasteen nousun avulla voimme taata
paremmat työehdot tulevaisuudessa!
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Mikael Kölhi
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n
puheenjohtaja
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KUTSU

100 v Juhla
25.4.2020 klo 17.00
Ravintola Harlekiini
Kauppatori 1, Hyvinkää
Onnittelujen vastaanotto klo 16.15 alkaen
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Ohjelma
Avaussanat Mikael Kölhi
Juhlapuhe Riku Aalto
SAK kultaisten ansiomerkkien jako
Puhuja Tapio Bergholm
Juhlaillallinen
Ilta jatkuu elävän musiikin tahdissa
Tanssit tahdittaa Mikael Konttinen

Tervetuloa

Mikael Kölhi

Puheenjohtaja
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät

Ilmoittautuminen 3.4.2020 mennessä
Heikki Kölhi puh. 040 514 9197

5

Viiskasi 1/2020

Perustulo on
tulevaisuuden ratkaisu
Myös Teollisuusliiton olisi vastattava
yhteiskunnan eriarvoistumiseen.
Koko työväenliikkeen on lähdettävä vaatimaan sosiaalipoliittisia uudistuksia pelkän murenevien hyvinvointipalvelujen puolustamisen sijaan. Nyt perusturvan kehittäminen
pitää olla avainasia.
Perusturvan kehittämisessä ei riitä
enää ay-liikkeen ansiosidonnaisen
vakuutusturvan puolustaminen. Se
ei vastaa enää nykyistä työelämää
tai yhteiskuntaa, jossa yhä useampi
tekee pätkätöitä, on toistuvasti tai
pitkittyvästi työttömänä tai tekee
freelance-tyyppistä työtä.
Näihin ryhmiin pudotaan vakituisista työsuhteista muun muassa silloin, kun globalisaatio siirtää työn
halvan kustannustason maihin. Työelämään myös tullaan pätkätöiden kautta, useimmiten vuokratyön kautta. Ansiosidonnainen sosiaaliturva ei tämän kasvavan joukon
osalta toimi. Tarvitaan uuden sukupolven sosiaalivakuutusta – ei hyvinvointivaltion puolustamista vaan
sosiaalipoliittisia uudistuksia.
Ammattiliittojen tulisi nähdä ja ajaa
asioita laajemmasta kuin vain oman
alansa tai jäsenkuntansa lähtökohdasta.

Samalla kun suomalainen yhteiskunta on merkittävästi vaurastunut, on se samalla jakaantunut. OECD-maista tuloerot ja varsinkin varallisuuserot ovat kasvaneet eniten
Suomessa ja Saksassa. Köyhyys alkaa jo periytyä.
Etäisyys eri yhteiskuntaryhmien välillä on kasvanut. Kasvava eriarvoisuus ei tuota kestävää ja kilpailukykyistä taloutta.
Monet nykyajan työläisistä ovat yhä
useammin pätkätyöläisiä, freelancereita ja pienyrittäjiä. Lomien kertyminen, terveydenhuolto ja sosiaaliturva vaihtelevat kuitenkin työsuhteen muodon perusteella.
Samasta työstä tulee maksaa sama
palkka ja jokaiselle työn tekijälle
kuuluvat samat oikeudet.
Suurin osa Suomen yrittäjistäkin on pienyrittäjiä ja heidän sosiaali- ja työttömyysturvansa vaatisi
suuria parannuksia. Pienyrittäjä on
myös tämän päivän duunari, joka
on usein kaikkein epäreiluimmassa
tilanteessa vailla minkäänlaista turvaverkkoa. Yrittämisen tulee olla
positiivinen ja vapaa valinta. Ketään
ei saa pakottaa yrittäjäksi, mikäli se
ei ole hänen edun mukaista.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä
on sekava tukiviidakko, jossa tukien
perässä joutuu juoksemaan luukulta
toiselle.
Sosiaaliturvaa tulee uudistaa perusturvaa korottamalla ja siirtymällä
kohti perustuloa.
Perustulolla olisi myös valtava merkitys työmarkkinoille. Se mahdollistaisi pientenkin lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisen.
Perustulo antaisi uudelle pätkätyösukupolvelle aivan uudenlaisen varmuuden muuttuvilla työmarkkinoilla.
Muuttuville työmarkkinoille tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta jokaisen
toimeentulo olisi turvattu. Liian
moni elää köyhyydessä ja taloudellisessa epävarmuudessa. Liian moni
tekee jopa kolmea työtä ja taistelee silti jokapäiväisen toimeentulon kanssa.
Perustulo on tulevaisuuden keino
taata kaikille riittävä toimeentulo.

Juhani Kouhia
Ammattiosaston hallituksen
varajäsen, kaupunginvaltuutettu
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Teollisuusliiton stipendi
Mistä stipendissä on kyse?

Miten stipendiä voi hakea?

Teollisuusliitto tukee liiton opiskelijajäseniä kaksi
kertaa vuodessa järjestettävän stipendihaun perusteella. 500 euron stipendejä myönnetään enintään
120 kappaletta vuodessa. Stipendin tarkoitus on
tukea aktiivisia jäseniä opiskelun aikana.

Stipendihakemus täytetään sähköisellä lomakkeella,
joka löytyy osoitteesta www.lyyti.in/teollisuusliitonstipendi.
Stipendiä voi hakea itse tai opiskelijajäsenet voivat
esittää sitä toisilleen.

Kuka voi saada stipendin?

Stipendiesityksiä voivat tehdä myös Teollisuusliiton
luottamushenkilöt, ammattiosastot, liiton henkilökunta ja oppilaitosten henkilökunta.

Stipendin saaja voi olla ammattiin valmistuva tai
opintojaan jatkava opiskelija, ainoa edellytys on liiton opiskelijajäsenyys. Stipendejä myönnettäessä
huomioidaan Teollisuusliiton alueet ja sektorit
sekä ammatillisen järjestäytymisen edistäminen
opiskelijoiden keskuudessa, aktiivisuus oman alan
ammatillisen arvostuksen nostamiseksi sekä esimerkillinen toiminta yhteishengen parantamiseksi
ja ylläpitämiseksi.

Toisen hakukierroksen hakuaika päättyy 1.4.2020.

Miten stipendin saajat valitaan ja
miten stipendi maksetaan?
Stipendien jaosta päättää Teollisuusliiton järjestötoiminnasta vastaava varapuheenjohtaja stipenditoimikunnan esityksen perusteella ja stipendi maksetaan suoraan saajan tilille.
Lisätietoa Teollisuusliiton stipendistä saa sähköpostilla osoitteesta stipendi@teollisuusliitto.fi.
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Syyskuussa laiva on lastattu
iloisilla teollisuusliittolaisilla!
Teollisuusliiton jäsenristeily 5.–6.9.
Silja Europalla Helsingistä Tallinnaan

Erin

DJ Matti
Airaksinen

Karaoke

Kootkaa ammattiosastostanne porukka ja tehkää kimppavaraus!
Ammattiosasto varaa 15 kpl kahden hengen hyttiä ja järjestää kuljetuksen
satamaan ja takaisin Hyvinkäälle. Hinta on 24 €. Ilmoittautumiset ja tarkemmat
tiedot Heikki Kölhiltä puh: 040 514 9197.
Lue lisää: www.teollisuusliitto.fi/jasenristeily

Ohjelmassa myös
• Karaokea koko illan
• Sunnuntain tapahtumatori
• Hyvää ruokaa
• Parasta seuraa

Kuva: Tallink Silja

