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Me päätämme
M

inulta kysytään aina
silloin tällöin, miksi
ay-liikkeessä toimivien pitäisi olla kiinnostuneita politiikasta. Vaikkapa kuntapolitiikasta. ”Sehän on vain
sitä politiikkaa!”
Kyllä muuten kannattaa. Joku näistä asioista aina päättää.
Jos me emme ole mukana, silloin päättäjinä toimivat jotkut
muut. Niin tämä kansanvalta toimii.
Edellinen hallituskausi kertoo siitä, mitä tapahtuu, jos
päättäjiltä puuttuu taju esimerkiksi työelämän asioista.
Kuntapolitiikassa on aivan
sama tilanne. Tarvitaan päättäjiä, ja ennen sitä ehdokkaita, jotka ymmärtävät asioita
laajasti tavallisen työntekijän
näkökulmasta.

Tervehdys lukijalle
ja tuleville teollisuusdemariaktiiveille

O

Jouni Nurmela
Varsinais-Suomen ja
Satakunnan aluepäällikkö

Painos:
4 000 kpl
Vastaava toimittaja:
Janne Vainio

www.teollisuusdemarit.fi

Riku Aalto
Teollisuusliiton puheenjohtaja

Kriisi ja sen syyt

let saanut luettavaksi teollisuusdemareiden väsäämän
lehden. Pyysimme jäseniltä erilaisiin aiheisiin juttuja.
Yllätyimme suuresti kirjoittajien aktiivisuudesta. Harrastuspohja on myös laaja ja
lehdessä on myös siitä muutama otos. Erilaiset pohdinnat kirjoittajien kynästä laukaisevat kahvi- ja ruokatauoilla mielenkiintoisia keskusteluja. Miettikää onko teidän
joukoissanne sellaisia työtovereita, jotka voisivat viedä
teidän asioitanne eteenpäin
työpaikkatasolla, ammattiosastotasolla tai jopa kunnallisella tasolla. Tässä voinkin
heittää avoimen haasteen
tuleviin 2021 käytäviin kunnallisvaaleihin, ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittajaan,
organisaatiomme auttaa ja
tukee sinua. Parempi yksi
teollisuusliittolainen kuntapäättäjänä kun kymmenen
katsomossa. Toivotan lukijalle mukavia lukuhetkiä.

Julkaisija:
Teollisuusdemarit Varsinais-Suomi–Satakunta
Linnankatu 50, 2. krs, 20100 Turku

Kunnissa nimittäin päätetään meidän jokaisen arkeen
hyvin konkreettisesti vaikuttavista asioista. Meitä tietysti
kiinnostavat työpaikkoihimme liittyvät asiat, kaavoitus ja
elinkeinopolitiikka. Mutta tämä on vain osa totuutta. Ajatellaan nyt vaikka koulutusta,
päivähoitoa, vanhustenhoitoa,
liikenneratkaisuja tai vapaaajan toimintoja. Eikö meidän
pitäisi päästä päättämään, miten ne hoidetaan?
Joten ei muuta kuin innolla
vaikuttamaan joko ehdokkaana
tai tukiryhmässä, vähintäänkin
äänestäjänä. Sinä päätät, me
päätämme ja olemme rakentamassa parempaa huomista.

Taitto:
Winbase Oy
Paino:
Salon Lehtitehdas
Salo 2020

O

n ollut jopa surkuhupaisaa seurata Kokoomuksen puheenjohtaja Orpon ulostuloja, kun
hän on vaatinut Suomen hallitukselta lisää toimia talouden elvyttämiseen ja melkein samaan hengenvetoon
kauhistellut velanottoa talouden elvyttämiseksi kriisitilanteessa. Tietysti voi olla, että
elvytysrahoja ei ole Orpon
mielestä valunut riittävästi
yksittäisten kokoomuslaisten
taskuihin.

Myös EK:n Jyri Häkämies ja
Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen on tehnyt parhaansa
luomalla kuvaa yritysten kriisistä, jonka suurin aiheuttaja
on palkansaajien palkkakustannukset työnantajamaksuineen. Itse en talouselämää
tarkasti seuraavana usko, että
siinä laajuudessa, mitä he yritysten ahdingosta viestittävät,
olisi yritysten vakavaraisuus
tai velkaantuminen niin huonossa tilassa.
Työehtojen polkeminen,
työmarkkinoiden rakenteiden
purkaminen ja työnantajien
vallan lisääminen ovat reseptejä, joita oikeisto ja työnantajien etujärjestöt ovat tyrkyttämässä hallitukselle talouden
uudelleenkäynnistämiseksi.
Tässä ei ole kyse Suomen pelastamisesta, vaan etujärjestöjen pyrkimyksestä saada omia
tavoitteitaan kriisin varjolla
läpi. Näihin pyrkimyksiin hallituksen on sanottava jyrkästi
ei. Työelämän heikennykset
eivät ole ratkaisu nyt, eivätkä
tulevaisuudessa. Tämä kriisi
ei johdu meidän työmarkkinoiden rakenteesta tai kilpailukyvystä.
On muistettava, että vientiteollisuus elää ja kuolee kansainvälisen kysynnän mukana, joten osaltaan kriisin ratkaiseminen ei ole hallituksen
käsissä. Tästä huolimatta, sosialidemokraattisen hallituksen on pidettävä kirkkaasti
mielessä se tosiasia, että vientiteollisuuden elinvoiman ylläpitäminen on aivan olennainen tekijä siinä, että Suomi säilyy hyvinvointivaltiona
myös kriisin jälkeen.
Janne Vainio
Teollisuusliittojen yhdysmies
OL3-projekti
Teollisuusliiton valtuuston jäsen
ja teknologiasektori johtokunnan puheenjohtaja
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Tervehdys liiton aluetoimistolta!
T

yömarkkinoillakin kuohuu. Näin voisi kai sanoa
joka päivä läsnä olevan
koronakriisin ohella. Uutta
haastetta ay-liikkeen suuntaan tuntuu tulevan niin ovista, kuin ikkunoistakin. Tähän
on kyllä totuttu, mutta peli sen
kuin vain kovenee.
Poliittisen oikeiston suoranainen hyökkäys palkansaajille tärkeisiin asioihin alkaakin
olemaan lähes ennen näkemätöntä. Taas kerran annetaan
ymmärtää, että koko Suomen
kohtalo on kiinni jokseenkin
vain ja ainoastaan työn hinnasta. Totuus kuitenkin lienee
se, että toki toimialasta riippuen työvoimakustannukset ovat
kuitenkin vain kohtalaisen pieni siivu kaikesta. Ymmärtää kovasti kuitenkin annetaan, että
palkansaajat ja työttömät ovat
kaiken ratkaisevassa asemassa.
Tilanne ei tosiaankaan ole
uusi eikä ennen näkemätön,
mutta painostus on nyt kovaa.
Siksi meidän kaikkien kannattaakin nyt olla hereillä ja suh-

AR: Kuritussanomista toimittaja Arvo Ruoska päivää!
Riistolan Saha Oy, toimitusjohtaja Frederik von Rottinki: Päivää.
AR: Onko Korona vaikuttanut yrityksenne kannattavuuteen?
FR: Kannattavuus on ollut
koko ajan heikko, oli Korona tai ei. Varsinkin nyt, kun
kiky-tunneista jouduttiin luopumaan, joutuu ajamaan yli
vuoden vanhalla Teslalla, eikä
osinkoja ole pystytty maksa-

Varsinaissuomalaisia
ja liiton puheenjohtaja
valtuuston kokouksessa
20.8.2020: Markku Virtanen, Susanna Kiukainen,
Jouni Ojala, Satu Heijari,
Riku Aalto ja Kimmo Aho.

tautua vähintäänkin kriittisesti
Kokoomuksen ja muun oikeiston vyörytykseen. Ei voi olla
näkemättä sitä, että mm. koronatilannetta käytetään hyväksi,
kun yritetään pysyvästi muuttaa yhteiskunnan rakenteita
ja palkansaajien asemaa. Toki
meidän kaikkien pitää olla erittäinkin huolissaan mm. valtion
velkaantumisesta, mutta vastuu
ei voi olla yksinomaan palkansaajilla. Olisi siis todella tarpeellista nähdä sitä kuuluisaa
yhteiskuntavastuun kantamista
myös suuryrityksiltä ja muilta
vastaavilta tahoilta. Pääministeri Marin on ottanut kiitettävästi kantaa asiaan ja saanut sitten
kovaa kritiikkiä osakseen työnantaja leiristä. Vanha sanonta,
että voitot ovat yksityisiä, mutta
tappiot sosialisoidaan näyttää
ikävä kyllä pitävän edelleen
paikkaansa.
Myös paikallista sopimista ja
sen lisäämistä pidetään kovasti
esillä. Viimeisimpänä ulostulona siinä on Metsäteollisuuden irtautuminen työehtoso-

maan kuin 5 miljoonaa vuositasolla, siis minulle.
AR: Entä nyt, kun alaa ei
enää rasita yleissitovat työehtosopimukset tulevaisuudessa?
FR: Nyt näyttää paljon pa-

pimuksista. Eikä siinä sinänsä
mitään. Sovitaan vaan paikallisesti, kunhan neuvotteluasetelmat saadaan tasavertaisiksi
ja reiluiksi. Suomen yrittäjät
esim. kuitenkin suorastaan
kavahtavat luottamusmiehiä
työpaikoilla sopijaosapuolina. Henkilökohtainen näkemys asiaan sen vuoksi onkin
se, ettei uutta ja yhteistä hyvää
asian suhteen saada aikaiseksi
niin kauan kuin asenne on tämä. Minään ”ihmelääkkeenä”
ja ratkaisuna kaikkeen paikallisen sopimisen viemisestä työpaikkatasolle ei ole, vaan asia
tulee aiheuttamaan ainakin
paikoin enemmän sekaannusta ja hämmennystä, kuin jotain
yhteistä hyvää. Lähestulkoonkaan kaikki työnantajatkaan
eivät sitä halua.

Luottamusmiesten
merkitys korostuu
Me kuitenkin lähdemme edelleen liikkeelle siitä, että järjestäytyneet työntekijät va-

remmalta, heti kun nykyiset
sopimukset lakkaavat, savustetaan sellaiset henkilöt pihalle, jotka eivät suostu luopumaan vuorolisistä, pekkasista,
palkallisista sairaslomista sekä

litsevat itselleen edustajan,
eli luottamusmiehen. Silloin
edellytykset mm. paikalliseen
sopimiseen ovat meidän puoleltamme kunnossa. Enää tarvitaankin vaan työnantajapuolen aito ymmärrys asiaan ja ei
muuta kuin sopimaan, mutta
valtakunnalliset työehtosopimukset tarvittaessa edelleen
perälautana.
Pidetään siis yhdessä huolta, että tänäkin syksynä valitaan luottamusmiehet tulevalle kaksivuotiskaudelle. Ja
myös niillä työpaikoilla, jossa
valintaa ei ole tähän mennessä
tehty. Vain luottamusmiehet
valitsemalla ja sen jälkeen valittuja yhdessä tukemalla pärjäämme työelämän haasteissa. Niitä on aina riittänyt ja
jatkossa varmasti enenevässä
määrin. Yhdessä meissä on
voimaa!

Jari Kramsu
vastaava aluetoimitsija

perhevapaista ja lomarahoista. Kyllä jokaisen pitää pystyä
huolehtimaan perheasioistaan
ja terveydestään itse. Ei se kuulu työnantajalle. Työnantajalle
on riittävä rasite työntekijä it-

sessään, kyllä 5 euroa tunnissa pitää riittää laiskalle suomalaiselle duunarille. Aina voi
mennä muualle töihin, jos ei
homma maistu ja säännöllinen
palkka kiinnosta.

AR: Miten ammattiliitto
mahtaa suhtautua tilanteeseen?
FR: Ei paljon kiinnosta
ammattiliiton suhtautuminen.
Ovat tähänkin asti työntäneet
nokkansa asioihin, jotka eivät
niille kuulu. Jos jostain työehdoista on epäselvyyksiä, niistä
voi keskustella minun kanssani, minähän sen palkan maksan eikä liitto. Minä kyllä löydän kaikkiin asioihin ratkaisun, mikä tyydyttää minua, ei
siihen liittoja tarvita.
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Korona sotki lähes kaiken!
T

ämä vuosi on ollut meille
kaikille hyvin poikkeava.
Teollisuusliitossa jouduttiin keväällä perumaan kaikki tapahtumat ja koulutukset kokonaan ja monia kokouksia järjestettiin etänä. Olen
osallistunut viimeksi helmikuussa Teollisuusliiton hallituksen kokoukseen fyysisesti
eli kaikki sen jälkeiset kokoukset ovat olleet etäkokouksia.
Teollisuusliiton kevätvaltuustossa elokuussa oli hieno nähdä porukkaa, kun edellisestä
kerrasta oli niin paljon aikaa.
Kokoukset onnistuvat kyllä
hyvin TEAMSin välityksellä,
mutta kyllä sitä kaipaa ihmisten näkemistä.
Keväällä omakin kalenteri
tyhjeni kertaheitolla ja myös
VPK:n Nuoriso-osaston harjoitukset peruttiin kesäkuun
alkuun asti sekä molemmat
leirit. Olen nyt hyvin iloinen, että olen saanut Laitilan
VPK:n muiden kouluttajien
kanssa aloittaa kesätauon jälkeen Nuoriso-osaston harjoitukset. Olen toiminut Laitilan
VPK:n Nuoriso-osaston johtajana vuodesta 2005 lähtien
ja VPK:ssa olen myös hallituksen jäsen sekä rahastonhoitaja. Ralleihin ja jokkiksiin
osallistun palokunnan kanssa
aina, kun se kalenteriini sopii. Nuorten parissa työsken-

tely ja ensiapu- / palokuntataitojen kouluttaminen heille,
on minulle tärkeä harrastus ja
hyvää vastapainoa luottamusmiehen työlle.
Koronatilanne elää edelleen,
eikä vielä tiedetä kuinka kauan
se tulee näkymään arjessamme.
Onneksi syksyn koittaessa Teollisuusliitonkin kalenterissa on
tapahtumia / koulutuksia, joihin
mm. alueellisesti voi osallistua.
Tapahtumissa ja koulutuksissa

koronatilanne on otettu huomioon eli kannustankin teitä
osallistumaan näihin tapahtumiin. Syksyllä on myös mahdollista lähteä, vaikka kouluttautumaan Murikka-opistoon.
Sieltä löytyy monia hyviä kursseja, joihin voi osallistua kuka
tahansa Teollisuusliiton jäsen eli
ei tarvitse olla luottamustehtävissä. Toki luottamus- ja työsuojeluvaltuutetuille /-asiamiehille
löytyy perus- ja jatkokoulutuk-

sen lisäksi paljon täydennyskursseja. Perus- ja jatkokurssin
pitäisi ehdottomasti jokaisen
luottamusmiehen tai työsuojelutehtävissä toimivan käydä.
Näillä kursseilla oppii valtavasti
ja verkostoituu muiden kanssa.
Vietin itse viime vuoden keväällä 3 kuukautta Murikassa osallistumalla Muutoksen
eväät 3-kuukauden kurssille.
Ohjelmassa oli paljon koulutusta erilaisista aiheista ja TES-

simulaatio. Lisäksi opiskelin
valinnaisaineina kansantaloutta, sosiologiaa ja atk:ta. Kurssin
ohjelmaan kuului myös opintomatka Berliiniin. Siellä vierailimme BMW:n moottoripyörätehtaalla ja majoituimme IGMetallin opistolla, jossa pääsimme vaihtamaan kokemuksia saksalaisten ay-aktiivien
kanssa. Pääsimme myös osallistumaan vappumarssiin, jossa
oli arviolta 15 000 osallistujaa.
Kolmen kuukauden kurssiin
liittyi myös harjoitustyö, jonka
tein aiheesta ”Tuottavuus syntyy työhyvinvoinnista”. Tein
harjoitustyön yhteydessä autotehtaalla työtyytyväisyyskyselyn maalaamon esimiehille
ja tiiminvetäjille / kouluttajille.
Tein kyselystä erillisen raportin
käytettäväksi tehtaalla. Tämä
kurssi oli irtiotto normaalista arjesta ja todella opettava
sekä mielenkiintoinen ajanjakso, jonka sai viettää hyvässä porukassa. Suosittelenkin
3-kuukauden kurssia lämpimästi kaikille.

Aika valita
luottamusmiehet
Poikkeusajoista huolimatta,
moni asia etenee ihan normaalisti. Loppuvuodesta työpaikoilla valitaan pääluottamusmiehet ja osaston luotta-

musmiehet. Luottamusmies
edustaa työntekijöitä työpaikalla. Hän toimii neuvottelijana, sopijana ja tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä sekä valvoo mm.
työehtosopimuksen noudattamista. On tärkeää, että jokaisella työpaikalla nämä valinnat
saadaan tehtyä ja löydetään
työporukasta sopiva ehdokas
tehtävään. Monissa paikoissa valinnoista ei tarvitse äänestää, mutta jos ehdokkaita
on enemmän, pitää jokaisen
muistaa äänestää ja muistuttaa työkavereita äänestämisen
tärkeydestä. Liian moni jättää
näissäkin vaaleissa äänestämättä ja vain äänestämällä
voi vaikuttaa. Jos itsellä ei ole
kiinnostusta lähteä ehdolle
luottamusmieheksi, pitää ehdottomasti tukea ja kannustaa
sopivaa työkaveria tähän tehtävään. Myös kuntavaaleihin
haetaan tällä hetkellä ehdokkaita. Kaikilla ei oma aika,
jaksaminen eikä kiinnostus riitä ehdokkaaksi lähtemiseen,
mutta on tärkeää tukea ehdokasta, joka on työväen asialla
ja ennen kaikkea muistaa äänestää myös kuntavaaleissa.
Satu Heijari
Teollisuusliiton hallituksen jäsen,
maalaamon luottamusmies,
Valmet Automotive Oy

Muutoksen rattaat pyörivät hitaasti
V

iimeisen reilun vuoden
aikana on riittänyt turbulenssia työmarkkinoilla, kun korona on sekoittanut globaalisti elämää ja talouden kulkua.
Epävarmuus ja vaihtelevat
tilanteet ovat käyneet raskaiksi
niin työntekijöille, kuin työnantajillekin, kun sitä kuuluisaa
kristallipalloa ei kenelläkään
ole ja kaikki tavanomaiset
suunnitelmat ennustuksineen
ovat heittäneet häränpyllyä.
Näin vaihtelevassa ja epävarmassa tilanteessa olisi entistä tärkeämpää ottaa henkilöstön edustajat mukaan toimenpiteiden suunnitteluun.
Erilaisia vaihtoehtoja olisi
enemmän, kun tilannetta silmättäisiin välillä totutun laatikon ulkopuolelta ja haastavista
tilanteista voitaisiin selvitä yhdessä asioista sopimalla.
Pääluottamusmiehenä uskon, että tuottavuus ja laatu
kulkevat käsi kädessä työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kanssa. Joustavuus taas on ehdottomasti arvostuksen aisapari. On
turha vaatia työntekijää antamaan parhaansa, jos hänelle
tarjotaan vain pakkoa ja keppiä.
Asenne työhön ja työelämään on muuttunut paljon
2000-luvulla eikä työ ole enää
se elämän tärkein mittari, jonka vuoksi oltaisiin valmiita
joustamaan loputtomiin muista tarpeista. Vapaa-aika ja työn
mielekkyys ovat nousseet tär-

keämmiksi, mutta johtamisessa tätä ei vielä huomioida
riittävästi.
Vaikka maailma itsessään
onkin muuttunut, johtamiskult-

tuuri ei ole pysynyt muutoksessa mukana. Osaksi asenteen ja
johtamiskulttuurin muutosta
jarruttaa myös erinäiset ulostulot Suomen yrittäjien ja Ek:n

suunnalta. Kun lehdissä tarjotaan jatkuvasti lääkkeeksi piiskaa ja toimeentulon kiristystä,
on vaikeaa olla itsenäinen ja
rohkea suunnannäyttäjä. On-

neksi sellaisiakin työnantajia
Suomesta löytyy, jotka ymmärtävät henkilöstön olevan
voimavara, ei pelkkä kuluerä.
Ei auta kiukutella tai syyllistää työntekijää siitä, että maailma ei ole enää samanlainen,
kuin ennen, vaan pitää uudistaa myös johtamistapoja.
Työntekijä on edelleen valmis
antamaan parastaan ja haluaa
tehdä työnsä hyvin. Hän on
myös valmis joustamaan tarvittaessa, kunhan häntä kohdellaan ansaitsemallaan arvostuksella ja työhyvinvointiin panostetaan. Tämä vaatii
yhteistyötä.
Aiheen ympäriltä on tehty lukuisia tutkimuksia niin
työntekijöiden, kuin työnantajienkin toimesta, mutta jostain
syystä niitä ei tunnuta otettavan vakavasti. Ei riitä, että
asia tiedostetaan puheissa, jos
se kuitenkin sivuutetaan juuri
silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. Kiperistä ja tiukoistakin
ajoista selvittäisiin paremmin,
jos ensimmäinen säästökohde
ei olisi työntekijät.
Valitettavasti työntekijöiden suhtautuminen ammattiliittoihin on ollut alamäessä
jo hyvän tovin, vaikka järjestäytyminen on ainoa keino vaikuttaa työelämään ja
omiin työolosuhteisiin. Kikyt
ja lomautukset saivat ihmiset
hieman heräämään horroksestaan, mutta vieläkin liian
moni kuvittelee työehtojen

olevan lakiin kirjattuja ja automaattisia. Liian moni ei tiedä
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai tarkista edes palkkanauhaansa.
Oma napa – kulttuuri on
valloillaan ja sehän sopii työnantajille hyvin: Mitä vähemmän ihmiset ovat valmiita
toimimaan yhdessä yhteisten
asioiden puolesta, sitä helpommin he pääsevät sanelemaan ehdot.
Monesti kuulee miksi liitto
ei tee mitään tai miksi ei mennä lakkoon, mutta kukaan ei
ajattele mitä se oikeasti tarkoittaa. Ei luottamusmiehet
sitä lakkoa tai painostusta tee,
vaan työntekijät. Loppujen lopuksi työntekijät ovat se, joilla
on vastavoima sanelupolitiikkaan ja heikennyksiin. Mutta
vain toimiessaan yhdessä.
Ensimmäinen askel parempiin sopimuksiin ja neuvottelutuloksiin on järjestäytyminen omaan ammattiliittoon.
Kuulumalla liittoon turvaat
sekä oman, että tulevan sukupolven oikeuden inhimillisiin
työehtoihin.
Järjestäytymistä voisi verrata vaakakuppeihin: toisessa
kupissa on liittoon kuuluvat
työntekijät ja toisessa työnantaja. Kumpaan kuppiin sinä
annat voimasi?
Miia Kelsey
pääluottamusmies,
Valmet Automotive Oy
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Edunvalvontaa ja eksoottisia eläimiä!
H

Lemmikkien lisäksi harrastan puutarhanhoitoa. Hyötykasveista en välitä, joten lajivalikoima koostuu erilaisista
pääasiassa valkoisena kukkivista perennoista, saniaisista ja
heinistä. Myös pensaita ja koristepuita olen istuttanut useita. Puutarhassani näkyy jonkin
verran japanilaisia vaikutteita
vesiaiheineen ja bamburakenteineen, mutta muuten yleisilme on metsäisen rehevä.
Nurmikkoa pihaltani ei löydy,
mutta kiviä ja kalliota kyllä.
Alkuvuodesta innostuin
myös huonekasviharrastuksesta. Suosikkejani ovat kaunisleh-

eippa! Olen kohtalaisen
tuore järjestämistoimitsija Salon alueen
Teollisuustyöntekijäin ammattiosastossa (Teollisuus 57).
Vapaa-aikani kuluu pitkälti
eläinten, kasvien ja ylipäätään
luonnon parissa. Kouluttauduin aikanaan tarhaeläinhoitajaksi ja myöhemmin luontoja ympäristöneuvojaksi. Olen
aina ollut todella eläinrakas.
Tällä hetkellä kodissani asustelee perunkarvatonkoira Seti, karvaton sfinx-kissa Nile ja
kiharakarvainen cornish rex
-rotuinen kissa Styx (tutummin
Läski). Näiden lisäksi omistan
450 litraisen Malawijärven
biotooppiakvaarion, kolme
käärmettä (kuningaspyton ja
2 kpl afrikkalaisia talokäärmeitä) sekä tarantula-hämähäkin
(Grammostola pulchra). Käärmeet ja tarantula asuvat omissa terraarioissaan ja koska ne
eivät ole sylilemmikkejä, niitä
ei juuri käsitellä. Kun terraario
olosuhteineen on mahdollisimman hyvin lajin luonnollisen elinympäristön kaltainen,
ovat käärmeet ja hämähäkit
helppoja lemmikkejä.

tiset, isot viherkasvit, kuten erilaiset köynnösvehkat ja jänönkäpäläsaniainen. Kaikki kasvini
viihtyvät luonnonmukaisissa,
mullattomissa kasvualustoissa.
Pääasiassa käytän kookoksen,
lecamurskeen, kaarnan ja rahkasammaleen seosta.
Luonnonsuojelu on sydäntäni lähellä ja olen vaikuttanut
Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksessa jo
kymmenisen vuotta. Olemme esimerkiksi kunnostaneet
luontopolkuja, järjestäneet erilaisia tapahtumia kaikille luonnon ystäville sekä edesauttaneet omalta osaltamme alueen

karjatilallisten, metsästäjien ja
muiden salolaisten toimivaa
rinnakkaiseloa suden kanssa.
Teollisuus 57 on Salon
alueen suurin teollisuusalan ammattiosasto. Autamme jäseniämme työpaikan ongelmatilanteissa, lomautuksen
tai irtisanomisen kohdatessa,
työttömyysturvan hakemisessa
sekä jäsenasioissa. Lisäksi olemme tukena alueemme työpaikkojen luottamusmiehille ja järjestämme erilaisia tapahtumia,
kuten koulutuksia ja virkistyspäiviä. Toimistollamme (Helsingintie 16, Salo) on mahdollista vierailla henkilökohtaisesti,
kunhan varaa ajan etukäteen.
Minut tavoittaa maanantaisin klo 10-17 ja keskiviikkoisin sekä perjantaisin klo
9-16 (ruokatunti klo 12-13)
puhelimitse numerosta 044
978 3957 ja sähköpostitse
toimisto@teollisuus57.com.
www.teollisuus57.com
www.facebook.com/Teollisuus57
Janina Mäkinen
järjestämistoimitsija

TerhiTec Oy, luotettavia
Westas Raunio Oy:llä
veneitä luotetulla porukalla Koski Tl:ssä pistetään
puut halki, poikki ja pinoon

T

asavallan presidentti Urho
Kekkonen käynnisti helmikuussa 1972 käyttöön Pohjoismaiden suurimman pienvenetehtaan pienessä kalastuspitäjässä Rymättylässä. Terhi-veneiden tarina
sai lentävän lähdön kun 10 000:s
vene valmistettiin uudella tehtaalla
jo kaksi vuotta myöhemmin.
Vielä tänään, 200 000 valmistettua venettä myöhemmin
ja Terhin kohta täyttäessä 40
vuotta Terhi porskuttaa määril-

tään Pohjoismaiden suurimpana venevalmistajana ja ainoana
eurooppalaisena ABS-veneiden
valmistajana samoja alkupäivien
periaatteita noudattaen. (Lainaus https://www.otto-brandt.fi/
tuotemerkit/terhi )
TerhiTecin pääluottamusmies Joni Lehtilä on
aloittanut vuoden alussa helmikuussa pääluottamusmieskautensa, kun edellinen pää-

luottamusmies lopetti työskentelyn yrityksessä. Joni
edustaa työpaikalla Rymättylässä 15 työntekijää. Ensimmäisiä tehtäviä pääluottamusmiehellä oli neuvotella
työnantajan kanssa lomautuksista Koronakevään myllerryksessä. Neuvottelut tehtaan
johtajan Jani Mäkisen kanssa
ovat sujuneet hyvässä hengessä. Nyt työtilanne alkaa palata normaaliksi, ja työpaikalla
valmistaudutaan ensi kesän
myyntiin. Vuosittaiset valmistusmäärät ovat Rymättylän
tehtaalla 3500 veneen luokkaa. Jotta kaikille halukkaille
voidaan myydä ensi kesänä
veneitä, pitää varastot tehdä
täyteen talven aikana.
Tehtaalla on investoitu alipainemuovauskone GEISS:in
modernisointiin muutama
vuosi sitten. Hiljattain tehtaalla
on aloitettu valaistuksen päivittäminen vähemmän energiaa
käyttäviin ja enemmän valoa
antaviin led-valaisimiin. Lisäksi on aloitettu suunnitelmat alipainemuovauskoneen kärynpoiston tehostamiseen automatisoinnilla. Eikä sovi myöskään unohtaa taukohuoneen
kahviautomaatin päivitystä.
Työmaalla on hyvä henki ja
avoimet keskusteluyhteydet
johdon ja työntekijöiden välillä. Kun kummallakin puolella
löytyy joustoa ja yhteistyöhalua, niin silloin kaikki sujuu
työmaalla ilman häiriöitä.
Jonin mukaan luottamus
työpaikalla toimii molempiin
suuntiin, ja asioita saa vietyä
kitkattomasti eteenpäin.

T

ukkeja menee vauhdilla sahan prosessin läpi.
Työntekijät ovat kovan
luokan ammattilaisia, ja monella heistä on pitkät työsuhteet yritykseen. Esimerkiksi
työsuojeluvaltuutettu ja varatyösuojeluvaltuutettu ovat
kumpikin työskennelleet yrityksessä jo 26 vuotta.
Lähettämössä työskentelevä työsuojeluvaltuutettu
Juha-Pekka Malinen kertoo, että työpaikalla on siistiä
ja työturvallisuuteen on suhtauduttu vakavasti. Koronaaikana on tehostettu käsien
pesua ja kiinnitetty huomiota
tartunnan välttämiseen kiitettävällä tavalla.

Varatyösuojeluvaltuutettu Virpi Hahkon mukaan työntekijöiden asenne
on oikea, halutaan pitää oma
työskentelytila siistinä ja turvallisena. Työntekijät työskentelevät tiimeissä sahausohjelman mukaan varsin itsenäisesti. Tuotannonsuunnittelijan
ja laadunvalvojan ohjeistuksen mukaisesti sahuri tarkistaa
ja säätää terät, lokerot ja tukkikoot, tämän jälkeen tasaaja
tarkistaa, että automaattilajittelukoneella on oikeat säädöt.
Virpi on isän puolelta jo kolmannen polven Koskelainen.
Hän on toiminut Koski tl:n
kunnan luottamustehtävissä
12 vuotta. Kuluvalla toimikau-

della Virpi on ollut myös kunnanhallituksen jäsen. Kunnan
hallinnossa on selkeä kuva siitä, millainen kunta Koskesta
halutaan tehdä. On panostettu
palveluihin ja halutaan tehdä
kunnasta houkutteleva paikka yrittäjille ja lapsiperheille.
Kuntaan valmistui elokuussa
uusi paloasema ja uusi päiväkoti valmistui runsas vuosi sitten. Myös koulut on pidetty
kunnossa remonteilla.
Yhteisiä asioita pitkään hoitaneena Virpin mielestä on
surullista, että kaikki työntekijät eivät vuodenvaihteen
työehdoista taistellessa kantaneet vastuuta. Nyt solidaariset
työntekijät uhrasivat ison osan
omaa palkkatuloaan ja menettivät useita kesälomapäiviä. Toivottavasti seuraavalla
kerralla ollaan tässäkin asiassa
yhtenäisempiä.
Pääluottamusmies Jukka Klemen mukaan nyt
Metsäteollisuuden ilmoituksen jälkeen on entistä tärkeämpää, että kaikki ovat liiton jäseniä. Mitä enemmän
työpaikalla on jäseniä, sitä
paremmat on sopimukset ja
päinvastoin.
Työehtosopimukset pitävät
sisällään esim. ilta- ja yövuorolisät, arkipyhäkorvaukset,
lomarahan, oikeuden sairausajan palkkaan, palkallisen vapaan sairaan lapsen hoitoon,
pekkaset, palkan äitiyslomalta
ja isyysvapaalta sekä lukuisia
muita työntekijän arkea helpottavia sopimuksia.
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SD-ryhmän koulutusviikonloppuna
3.–4.10. ryhmäydyttiin ja rentouduttiin
T

yöväen Sivistysliitto,
TSL ry, oli vetovastuussa
ryhmän tilaisuudessa, jossa mietimme omaa paikkaamme niin Teollisuusliitossa, kuin
myös laajemmin, millaisessa
maailmassa elämme ja millaisia arvoja meillä on.

Vetäjinä olivat Ari Näätsaari ja Dino Nerweyi. Isäntinä
ryhmän puolesta paikalla ovat
Osmo Rantanen ja Ari Vahala.
Mielenkiintoisen lauantaipäivän jälkeen lähdimme tutustumaan lähellä toimivaan
käsityöasema Jumiin (www.

jumiasema.net ). Sillä saimme
nähdä seppä Kristian von Pfalerin valmistavan perinteisen
hiilihangon takomalla ja pajahitsaamalla.
Illallisen jälkeen saunottiin
ja vietettiin vapaa-aikaa grillikodalla. Sunnuntaina pohdit-

tiin porukalla ryhmän arvoja
ja ryhmätoiminnan tärkeyttä. Saatiin tiivistettyä hyvin
syyt, miksi kannattaa olla juuri meidän ryhmän toiminnassa mukana.

Sinua tarvitaan kuntavaaleissa!
S

euraavat kuntavaalit
käydään ensi vuoden
huhtikuussa. Vaaleissa
valitaan kunnan- ja kaupunginvaltuustot, jotka päättävät
monista kuntalaisia koskevista asioista.
Kuntapolitiikka ei ole pelkkiä miljoonabudjetteja ja
sote-uudistuksen valmistelua,
vaan kuntapolitiikassa rat-

kaistaan muun muassa koulujen ja päiväkotien sijaintia,
liikuntapaikkojen kunnossapitoa (vaikkapa luistelukenttien jäädyttämistä), terveysaseman aukioloa tai teiden
rakentamista koskevia asioita. Suurin osa ihmisten arkipäivään vaikuttavista päätöksistä tehdään juuri kunnanvaltuustossa.

Kunnanvaltuustoissa toimivat ihmiset eivät ole politiikan ammattilaisia, jotka
osaavat kunnan budjetin ulkoa tai siteeraavat lennosta
MAL-sopimuksen (ai minkä?) yksityiskohtia. He ovat
tavallisia ihmisiä, joilla on halu vaikuttaa oman kuntansa
asukkaiden arkeen liittyviin
päätöksiin. Asiat, joita ei vielä

osaa, voi oppia ja siitä, mitä ei
vielä tiedä, voi ottaa selvää.
Kaikki kuntavaaleissa ehdokkaana olevat eivät toki
tule valituksi kunnanvaltuustoon. Ei kuitenkaan kannata
ajatella, ettei kannata lähteä
ehdolle, kun ei varmaankaan
tule valituksi. Päätöksentekoon voi osallistua myös eri
lautakunnissa. Lautakunta-

paikat jaetaan yleensä ehdokkaana olleiden kesken ja
lautakunnassa pääsee vaikuttamaan asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa.
SDP tarvitsee riveihinsä
erilaisia ehdokkaita erilaisista taustoista. Jokainen ehdokas tuo ehdokaslistalle oman
osaamisensa. Mitä monipuolisempi ehdokaslista on, sitä

paremmat mahdollisuudet
puolueella on menestyä.
Jos kiinnostuit ehdokkuudesta, ole yhteydessä oman paikkakuntasi demareihin tai ilmoita kiinnostuksestasi verkossa
www.sdp.fi. Sinua tarvitaan!
Talvikki Jori
Toiminnanjohtaja
SDP Varsinais-Suomi
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Ammattiosaston
nuorennusleikkaus

O

rionin tehdas avattiin Saloon vuoden
2013 lopussa. Suurin
osa työntekijöistämme tuli
Espoon tehtaalta, mistä pakkaamisen toiminnot ja varasto siirtyivät Saloon. Tässä vaiheessa oli luonnollista,

että perustaisimme Saloon
Helsingin lääketyöntekijöiden ammattiosaston työhuonekunnan.
Kun työntekijöiden määrä
tehtaalla sitten kasvoi, aloimme miettiä ammattiosaston
vaihtoa Helsingin lääketyön-

tekijöistä Salon alueen Teollisuustyöntekijäin ammattiosastoon nro 57. Jo vuoden 2018
lopussa ammattiosasto 57:n
pitkäaikainen puheenjohtaja,
Lasse Helskyaho, vihjaili jättävänsä puheenjohtajan nuijan
nuoremmilleen.

Ammattiosaston vaihto
kypsyi ajan myötä ja tuli
ajankohtaiseksi vuoden 2019
syyskuussa. Samalla asetuin
myös ehdolle uudeksi puheenjohtajaksi Lasse Helskyahon tilalle.

Koronaa ja
kalustamista
Uusi hallitus aloitti toimintansa minun johdollani vuoden
2020 alussa. Ammattiosastomme hallitukseen kuuluu 10
varsinaista jäsentä ja 10 varajä-

sentä. Kokoonnumme kerran
kuussa, mutta kieltämättä korona toi keväällä uusia haasteita kokoontumiselle.
Ammattiosastossamme on
työntekijä palkattuna toimistolle. Uusi ammattiosastomme Järjestämistoimitsija/toimistonhoitaja Janina Mäkinen
aloitti työt toukokuun alussa.
Korona antoi meille aikaa keskittyä uusimaan toimistomme
ilmettä avarammaksi ja valoisemmaksi. Uusimme samalla myös osastomme kotisivut.
Ammattiyhdistystoiminta
ei enää nykyisin oikein ihmisiä innosta. Tähän koitamme
saada muutosta aikaiseksi ja
muokata osastomme toimintaa enemmän jäseniä kiinnostavammaksi. Järjestämme koulutuksia jäsenillemme ja uskon
myös, että ammattiosastomme jäsenet osaavat arvostaa
toimistoamme keskellä Salon
keskustaa. Tulevaisuudessa
koitamme saada nuoria mukaan toimintaamme ja panostamme myös laadukkaaseen
koulutukseen.
Ammattiosastomme tärkein
tehtävä on koota teollisuusalalla työskentelevät jäsenet
yhteen. Yhdessä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa pystymme parantamaan työpaikkojen palkkaehtoja ja työturvallisuutta.
Anniina Pekki
pääluottamusmies
Orion Oyj Salo,
Salon alueen Teollisuustyötekijäin ammattiosasto ry 057:n
puheenjohtaja

Työelämä tulevaisuudessa
S

DP:n puoluekokouksessa
elokuussa puheenjohtajaksi valittu Sanna Marin sai melkoisen odottamattomankin myrskyn aikaiseksi
visioidessaan puolueen yhtenä
tavoitteena olevaa lyhyempää
työaikaa. Aika tarkkaan sata
vuotta sitten oltiin varmaan
vastaavassa tilanteessa keskusteltaessa kahdeksan tunnin
työajasta ja viisi päiväisestä
työviikosta.
Työ merkitsee tekijöilleen
hyvin erilaisia asioita, vaikka se täyttääkin merkittävän
ison osan elämäämme. Toisille
se on taloudellisesti välttämätöntä, toisille pakko. Joillekin
se voi olla jopa vain harrastus,
millä täytetään tai rytmitetään
päivää.
Koska työn merkitys ihmisille on hyvin erilainen. Tulisi
työelämän yhä paremmin ja
joustavammin huomioida ihmisten erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. Joku voi talou-

dellisesti ja henkisesti pärjätä
neljän tunnin työpäivällä. Ja
joillakin elämäntilanne sallisi
tai taloudellisesti vaatisi jopa
pidemmän kuin kahdeksan
tunnin työpäivän.
Työelämän kuuluu kehittyä
parempaan. Innovaatioiden ja
erilaisten teknologisten ratkaisujen tulee tukea työn automatisoitumista. Ja tästä työelämän
kehittymisestä tulee työnantajien lisäksi hyötyä myös työntekijöiden.
Toinen päivän puheenaihe tuntuu olevan paikallinen
sopiminen. Ay-liike halutaan
tehdä ihmisten silmissä kaikkea vastustavaksi ”möröksi”,
mille ei mikään sopiminen
kelpaa, ja jota tietenkin työnantajien mielestä vihervasemmistohallitus komppaa. Hallitus, joka kerrankin tuntuu välittävän myös pienituloisista
työntekijöistä.
Mistä tässä työnantajien
perään huutamassa paikalli-

sessa sopimisessa on oikein
kyse? Nykyisilläänkin osassa
järjestäytyneitä yrityksiä, eli
yrityksissä joissa työnantaja
on työnantajaliiton jäsen, voidaan tehdä paikallisia sopimuksia. Sopimukset voidaan
tehdä työntekijöiden valitseman pääluottamusmiehen
kanssa, jolla on ammattiliiton
ammattiosaston hyväksyntä. Kuulostaa ehkä vaikealta,
mutta on hyvinkin yksinkertainen järjestelmä, missä yksi
työehdoista koulutettu henkilö tekee paikallisen sopimuksen yhdellä kertaa työpaikan
kaikille työntekijöille. Tällä
turvataan myös se, että työpaikan kaikkia työntekijöitä
kohdellaan tasa-arvoisesti ja
yhdenvertaisesti kenenkään
työehtoja polkematta.
Mitä siitä oikeasti tulisi, jos
jokainen alkaisi neuvottelemaan työehtonsa itse? Silloin
minimi olisi se, mitä jokainen
itse pystyisi omalla kohdalla

hyväksymään. Se olisi ikään
kuin ”kilpailutus” työyhteisön
sisällä. Urakan saisi todennäköisesti se, joka suostuisi halvimmalla työn tekemään. Mikäli et tarjouskilpailuun suostu, olisi se todennäköisesti
työnantajan mielestä, jolla on
myös direktio-oikeus, työstä
kieltäytymistä.
Kuulostaa työmarkkinakaaokselta.
Isoa kulttuurista muutosta
työelämässä tapahtuu koko
ajan ja on tapahtunut. Kolmekymmentä vuotta sitten,
kun itse aloitin työt pesulassa. Naiset vielä tupakoi mankelin ääressä työn ohessa.
Kumpa tämä kulttuurinen
muutos ja työn tehokkuuden
kasvu joskus palkitsisi myös
työntekijää.
Susanna Kiukainen
pääluottamusmies
Piikkio Works Oy
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Painotöitä
muuton
keskellä
J

aakkoo-Taara on vuonna
1935 perustettu monipuolinen graafisen alan yritys.
Yritys työllistää 110 henkilöä
ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Vuoden aikana
Jaakkoo-Taarassa painetaan
noin 20 000 työtä. Painotöinä
valmistetaan mm. lääketeollisuuden pakkauksia ja ohjelehtisiä näiden pakkausten sisälle.
Jouni Kankare on työskennellyt yrityksessä yli 13
vuotta. Hän on toiminut pääluottamusmiehenä vuodesta
2012 lähtien. Yritys on siirtynyt uusiin toimitiloihin. Yrityksessä on muutosprosessi
vielä kesken. Tilat ovat uudet,
mutta töiden organisoinnissa
on vielä kehitettävää. Koneiden ja hallin äänieristyksessä
ja muutoinkin työympäristöön
liittyvissä asioissa on vielä keskeneräisyyttä.
Vuoropuhelu työnantajan
kanssa on enimmäkseen su-

junut hyvässä hengessä. Koronakevään myötä on tullut
tulkintaerimielisyyksiä, ja
kaikista asioista ei ole enää
löytynyt työpaikkatasolla
sopua. Tämä on huolestuttava suuntaus, jos yhteistä näkemystä ei enää tahdo löytyä osapuolten välillä, Jouni
toteaa.
Myös keskusjärjestöiltä toivoisi enemmän yhteistyötä.
Jos tämäkin asia olisi sovittu
työnantajien ja työntekijöiden
keskusjärjestöjen välillä, ei asioita tarvitsi vääntää jokaisella
työpaikalla erikseen. Työnantajajärjestöjen tulisi kantaa
yhteiskuntavastuuta ja tulla
neuvottelupöytään aito sopimishalu mukanaan.
Yrityksellä on mennyt taloudellisesti hyvin jo useampana vuonna. Tämän hyvän
tuloksen toivoisi heijastuvan
myös työntekijöiden palkkatasoon.
Pekka Joutsi

