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Puheenjohtajan 
palsta

K
ovia aikoja, lupailee valtiojohtomme kansalle tarkoittaen tu-
levaa talvea. Synkät tulevaisuudenkuvat perustuvat energian 
hintaan ja sen saatavuuteen, inflaation korkeaan tasoon sekä 
osin näiden vaikutuksesta seuraavaan talouden taantumaan, 

eikä tuo koronakaan ole minnekään kadonnut. 
Syksyllä 2021 vauhdilla kohonneet polttoaineiden hinnat jatkoivat 

tasaista nousuaan, jolloin seurauksena oli mm. työmatkaliikenteen roi-
ma kallistuminen. Hallituksen toimesta on joitakin toimia luvassa työ-
matkakustannusten keventämiseksi, mutta koronaa edeltävälle tasolle 
ne eivät varmasti tule enää laskemaan. 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime helmikuun 24. päivä, aiheutti 
se yleisen tyrmistyksen lisäksi, USA:n johtamien länsimaiden asetta-
mat Venäjään kohdistamat talouspakotteet, jotka luonnollisesti johti-
vat vastapakotteisiin. ”Paketti” kerrallaan kiristyvät pakotteet poikivat 
kriisin myös pakotteiden asettajien talouksiin, varsinkin kuuden öljy-
tuotteita koskevan paketin kohdalla. 

Joka tapauksessa, Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman monimutkai-
sen pakotekuvion yksi seuraus on sähkön hinnan käsittämätön nousu. 
Tuotantokustannuksien nousuun ei jopa satojen prosenttien hinnan-
nousu voi perustua, vaan niinpä vain sähkömarkkinoillakin huseeraa-
vat toimijat pörssissä erilaisten johdannaistuotteiden parissa, jotkin 
toimijat vain keinottelu mielessä. Jokainen näistä toimijoista ottaa 
oman osansa näistä markkinoista, eikä ole vaikea arvata, että kuluttaja 
lopulta kaiken maksaa. 

Jokin aika sitten oli kunnissa – varsinkin oikeistovetoisissa – oikea 
buumi muuttaa rahaksi julkisomisteisia sähkölaitoksia. Kauppa kävi ja 
ostajia olivat sijoittajat sekä suuret sähköyhtiöt. Tällä hetkellä voi in-
nokkaasti kauppaa käyneen kunnanisän mieleen tulla, että kannatti-
ko sittenkään. Parhaassa asemassa taitavat olla ne kuntalaiset, joiden 
kunnassa on toimiva julkisomisteinen sähkölaitos ja jonka hintapolitiik-
ka on maltillinen. 

Sähkön, polttoaineiden, ruuan ja lähes kaikkien muiden hyödykkei-
den hintojen nousu, ajaa teollisuustyöläisen ahtaalle tulevana talvena. 
Tämä luo kovaa painetta liiton hallinnolle parhaillaan meneillään ole-
vissa palkankorotuksia koskevissa neuvotteluissa, 2 % ei nyt riitä!

PS. Sähkön hinnan kanssa tuskaileva: On olemassa toimitusvelvolli-
suus, jonka puitteissa sähköä on tarjottava kohtuuhintaan. Yhtiöt eivät 
tästä kovin auliisti tiedota, mutta kannattaa tiukata. Voi hyvässä lykys-
sä tuottaa tulosta.

RAUNO LEHTINEN
Puheenjohtaja, Teollisuus Seiska

Kovia aikoja tarjolla
Ay-liikkeellä 

riittää tehtävää

A
mmattiosasto 7:llä 

on takanaan pitkä 

taival jäsenistön 

edunvalvojana. Se 

on ollut Pirkan-

maalla ay-liik-

keessä suunnannäyttäjä. 

Ammattiosastolla on ollut suu-

ressa osassa alueen työpaikko-

ja niin luottamusmiehiä kuin 

työsuojeluvaltuutettujakin. 

Samoin sillä on ollut histo-

riansa aikana useita edusta-

jia liiton ja myös SAK:n mer-

kittävillä paikoilla. Tämä ei 

ole sattumaa. Miksi näin kir-

joitan? Siksi, että ainoastaan 

vankkumattomalla ja jatkuval-

la edunvalvonnalla saadaan 

tuloksia. Näin se on aina ollut 

ja näin se tulee jatkossakin 

olemaan. 

Ajankohtainen työmarkkina-

tilanne on vaikeampi kuin pit-

kiin aikoihin. Neuvotteluja so-

pimuksista käydään suuren usvan 

vallitessa tulevaisuuden suh-

teen. Meneillään on edelleen mm. 

Ukrainan kriisi, jolle ei pikais-

ta loppua ole näköpiirissä. Työn-

tekijää ja hänen perhettään ras-

saavat todella korkea inflaatio, 

taivaisiin nouseva sähkön hinta 

ja ylipäätänsä elinkustannus-

ten nopea nousu. Ei ole siis ihme, 

että moni palkansaaja tuskailee 

sen suhteen, miten jatkossa pär-

jää. Samaan aikaan palkkaneuvot-

teluja käydään tilanteessa, jossa 

entisestään hankalaa tilannetta 

vaikeuttaa osaltaan kesällä syn-

tynyt julkisen puolen sopimus, 

joka tuo lisärasitetta vientialo-

jen neuvotteluihin. 

Kaiken tämän päälle osalla 

oikeistopolitiikoista on jää-

nyt levy päälle. Siinä jankataan, 

kuinka tärkeää nyt olisi saada 

aikaan veronkevennyksiä. Meidän 

selkeä viestimme on, että me emme 

kaipaa tähän yhteyteen veron-

alennuksia. Ensinnäkään vero-

nalennuksille ei tässä hankalassa 

tilanteessa ole mahdollisuuksia. 

Toinen on, että jos valtiovalta 

tekisi valtionverotukseen keven-

täviä tekijöitä, se tarkoittaisi 

käytännössä sitä, että tulovero-

nalennuksilla ei olisi jäsenis-

töömme kohdistuvaa merkitystä. 

Minusta sen sijaan, että on jatku-

vasti huolissaan valtion menois-

ta, olisi syytä olla huolissaan 

myös siitä, mistä valtio saa tu-

loja. Erityisesti epävarmoina ai-

koina tällä on merkitystä. 

Pidän todella erikoisena nyt 

käsillä olevaa tilannetta siinä-

kin mielessä, että mikäli jotain 

veroratkaisua kolmikannassa 

valmisteltaisiin ja neuvoteltai-

siin, se vaatisi kaikilta osapuo-

lilta mandaattia neuvotella. Tätä 

työnantajapuolella ei todella-

kaan ole, johtuen heidän omista 

päätöksistään. Työntekijäpuoli 

on aina ollut valmis neuvotte-

lemaan ja sopimaan asioista. Sen 

sijaan, että EK huutaa sivusta, 

se voisi muuttaa omia sääntöjään 

niin, että se olisi varteenotetta-

va neuvotteluosapuoli.

Tänä syksynä työpaikoilla on 

edessä luottamusmiesvalinnat. 

Ammattiosasto 7:llä on paljon hy-

viä ehdokkaita luottamusmiesteh-

täviin. Osalla on jo pitkäkin ko-

kemus tehtävistä ja osa on uusia. 

Uskon, että näihin haastaviin, 

mutta antoisiin tehtäviin vali-

taan runsaasti ammattiosastonne 

edustajia. Ammattiosastollanne 

on paljon vaalittavaa jäsentenne 

edunvalvonnassa, mutta en epäile 

hetkeäkään, etteikö se siitä sel-

viäisi kunnialla jatkossakin.

Näillä muutamilla  

sanoilla haluan 

toivottaa kaikille 

lehden lukijoille 

hyvää syksyä.

TURJA LEHTONEN

1. varapuheenjohtaja

Teollisuusliitto ry



4 5Teollisuusseiska 3/2022 Teollisuusseiska 3/2022

Ilmoitustaulu

VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Seiska on ottanut vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 

kaikille jäsenilleen vakuutusyhtiö Turvasta 1.5.2018 

alkaen. Vakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla 

maailmassa.

KESÄPAIKKA SEISKANIEMI

Tutustu mökkiin ja varaa lomasi: 

>> www.teollisuus7.fi/metalli7/kesapaikka-seiskaniemi

SYDÄN-HÄMEEN SAFARIT  10 % alennus palveluista 

Teollisuus 7:n jäsenille. Lue lisää: sydanhameensafarit.fi.

MAUKASTE MIELIHYVÄMYYMÄLÄ 10 % alennus 

Teollisuus 7:n jäsenille (ei Lelo tuotteet). >> maukaste.fi

HELMISEN AUTOVARAOSA Normaalihintaisista 

tuotteista vähintään -10% Teollisuus 7:n jäsenille.  

>> www.helmisenautoliike.fi

MURIKKA-OPISTO Teollisuus 7 tukee jäsentensä 

osallistumista Murikka opiston järjestämille 

järjestökursseille. Ks. s. 15.

Hyödynnä 

rahanarvoiset 

jäsenetusi!

SAPPEEN MATKAILUKESKUS 

Talvikausi 2022-2023

• 10€ alennus hissilipusta (ei sisällä sirukorttia).

Edut lunastetaan näyttämällä Teollisuusliiton 

mobiilijäsenkorttia!

Sappeen Matkailukeskus myöntää Seiskan jäsenille 

10%:n alennuksen normaalista vuokrahinnasta ympäri 

vuoden. Majoituskohteet ovat:

• Sappee Chalets yksiö tai kaksio, Honkasappee 

 paritalot (ei talo nro 7A),

• Sappeen Tähti erillistalot (ei talo nro 5)

Jäsenkorttia (numero 007) näyttämällä saa 

alennuksen ja majoitusta varatessa tulee kertoa 

puhelimessa kuuluvansa Teollisuusliittoon. 

Majoitusvaraukset tulee tehdä joko puhelimitse 

(0207559975) tai sähköpostilla  

majoitus@sappee.fi 

Kutsu Kutsu 
Teollisuus Seiskan VeteraanienTeollisuus Seiskan Veteraanien

Pikkujoulujuhlaan la 12.11.2022 klo 12-16Pikkujoulujuhlaan la 12.11.2022 klo 12-16
Tapiolaan, Karhunkatu 71Tapiolaan, Karhunkatu 71

- Ohjelmaa- Ohjelmaa
- Tarjoilua- Tarjoilua
- Tanssia- Tanssia

toimisto@teollisuus7.fi  040 580 6777  040 522 0917  www.teollisuus7.fi
toimisto@teollisuus7.fi  040 580 6777  040 522 0917  www.teollisuus7.fi

Kutsu on kahdelle!Kutsu on kahdelle!

Jäsenhankintakampanjan voittajat selvillä
Teollisuus Seiska järjesti jäsenhankintakampanjan ajalla 1.5.-31.7.2022. Arvonnassa olivat mukana ko. ajankohtana liittyneet uudet jäsenet sekä jäsenyyden suosittelijat. Palkintoina oli kaksi kappaletta 300 euron S-lahjakortteja.Jäsenhankintakampanjan arvonta on suoritettu ja onnetar suosi Aleksi Nikkilää Vindea Oy:stä sekä Teemu Tirkkosta AK Roll Service Oy:stä. Parhaimmat onnittelut!

Aleksi

Teemu
Lokakuu
• Ammattiosastojen 

syyskokoukset 1.10.-30.11. 
• Osaston nuorisotapahtuma
• Kulttuuriviikonloppu  

15.-16.10., Murikka-opisto 
• Työsuojeluvaltuutettujen 

ajankohtaispäivä 28.10. 
Hämeenlinna, Vaakuna 

• Teollisuusnuorten päivät  
29.-30.10., Murikka-opisto 

• SAK nuorten tapahtuma 
syksy 

Tapahtuma- 
kalenteri

Marraskuu
• Veteraanien pikkujoulut  

12.11., Tapiola
• Nuoret mukana 

Teollisuusliitossa 21.-25.11. 
Murikka-opisto 

• Valtuuston sääntömääräinen 
syyskokous 28.-29.11. Helsinki, 
Paasitorni 

• Salibandyturnaus 5.11., 
Tampere, Spiral-salit 

Joulukuu
• Seiska-lehti ilmestyy
• Luottamusmiesvaalit  

1.11.-31.12. 

seuraa  

teollisuus7:n  

kotisivuja ja 

Facebook-sivua, 

niin pysyt kärryillä 

ajankohtaisista  

asioista:

teollisuu
s7.fi

facebook.com/Metalli7

instagram.com/teollisuus7
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Kymmenkunta vuotta 
siinä taisi välissä vie-
rähtää ilman Seiskan 
kesäpäivää. Vaikka jo 

elokuun loppupuolta taivallettiin, 
niin ilma oli 27.8.2022 varsin läm-
min ja aurinkoinen. Ja aurinkoahan 
siinä mainoksessa luvattiinkin!

Ilmassa oli suuren urheilujuh-
lan tuntua, sekä ripaus taikuutta.

Kesäpaikkajaoston väki oli 
mennyt jo edellisenä päivänä mö-
kille tekemään tarvittavia valmis-
teluja, jotta kaikki on reilassa kun 
bussi Tampereelta kurvaa pihaan. 

Tasan kello kakstoista reikä 
reikä, kaikki ilmoittautuneet oli-
vat löytäneet paikkansa bussin 
uumenista ja matka kohti Pälkä-
nettä alkoi. 

 koko perheen  

kesäpäivä  
 seiskaniemessä

Ja kyllähän ne oli, kaikki reilas-
sa meinaten, kun juhlakansa Tam-
pereelta saapui. Kaffeet keitetty, 
nisut leivottu, sämpylät täynnä 
täytettä jottei meinannut leuat 
tarpeeksi aueta. Grillissäkin näytti 
olevan jo komia hiillos ja kohta se 
täyttikin Seiskaniemen, maukkaan 
grillimakkaran tuoksu.  Saunakin 
oli jo aivan tuota pikaa valmiina. 

Kisat sujuivat mallikkaasti 
ja rehdisti. Lajeina oli tällä ker-
taa tikka, mölkky, frisbee ja ren-
kaat. Mitalit kaulaan ripustettiin 
lasten-, nuorten-, naisten- sekä 
miestensarjoissa. Kaikille riitti 
palkintoja.

Kilpailujen jälkeen vedettiin 
hetki henkee, syötiin, saunottiin, 
uitiin, ahvenoita narrattiin ja kuhan 

vaan oltiin ja päivää paistateltiin.
Sitten seurasimme henkeä 

pidätellen, Taikuri Timo Tiikkai-
sen taikashowta. Monenmoista 
tavaraa meni piiloon ja tuli piilos-
ta poiskin… Mukaansatempaavat 
ohjelmanumerot hämmästyttivät 
ja hauskuuttivat, nauru raikasi!

Paikalla oli monta jo useasti-
kin upealla kesäpaikallamme vie-
raillutta, sekä myös monta ensi 
kertaa Seiskaniemeen saapunut-
ta. Kaikki olivat samaa mieltä, 
että hauskaa oli ja toivottavasti 
nähdään näissä merkeissä myös 
ensi suvena.

PETRI LAHTINEN

Ajankohtaista



Kesällä 1973 osti osasto 
jäsenten kesäpaikaksi 
Pälkäneeltä kahdek-
san hehtaarin tilan, 

johon kuului 170 metriä Mallas-
veden rantaa. Hinta oli 65  000 
markkaa.

Pertti Keihänen, Seiska-lehti 
2/2004: 

”Itse kaupan tekoon liittyy eri-
koisia piirteitä. Muutama sana siitä 
on paikallaan. Alueella nyt jo ha-
jonneessa rakennuksessa tehtiin 
aikanaan tiiliä. Kun itse kävin ensi 
kertaa paikalla olleessa pimeässä 
pirtissä, melkein pelästyin ikäänty-
nyttä naista, joka istui yksin pirtin 
pimeimmässä nurkassa. Hän istui 
ihan yksin ja oli päättänyt myydä 

alkeellisen asuintalonsa ja siihen 
liittyen kauniin, noin 8 hehtaarin 
maa-alueen Mallasveden rannalta.

Kun kauppaa hierottiin, kävi 
ilmi, että varakas hammaslääkä-
ri olisi maksanut Almalle selvästi 
enemmän, mutta mitä teki Alma. 
Hän totesi, että ”minä myyn-
kin mieluummin tilani ammatti-
osastolle”. Mahtoi siinä ihmetellä 
hammaslääkäri ja vähän muutkin 
Alman ratkaisua. Seiska on vielä-
kin kiitollinen Alma Lahtisen te-
kemälle päätökselle”.

Kesäpaikan kunnostamiseksi 
järjestettyihin ensimmäisiin tal-
koisiin 1974 osallistui kymmenen 
henkeä. Toimikunta päätti, että 
seuraavana talkoopäivänä kaa-

dettaisiin talon savupiiput sekä 
purettaisiin uunit. Tulisijojen re-
monttiin tarvittiin tuhat tiiltä ja 
pari kuutiota laastia. Kulut muu-
rarinpalkkoineen maksoivat noin 
10 000 markkaa.

Vuonna 1989 Mälkilän kylään 
vedettiin sähkö, öljylamppujen 
loisteesta siirryttiin sähkövaloi-
hin myös Seiskan kesäpaikalla.

Monenmoista tapahtumaa on 
kesäpaikallamme järjestetty: tal-
koita totta kai, juhannusjuhlia, koko 
perheen kesäjuhlia, pilkkikisoja…

Osaston kesäpaikkajaosto 
perustettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1981 ja vetäjäksi valittiin 
silloin Pertti Petäjämäki, joka 
hoiti tehtävää vuoteen 1987. Tänä 

Seiskaniemi

Kesäpaikka 
Pälkäneeltä

päivänä mökkijaostoa vetää Anu 
Mäkinen-Syrjälä.

Mökkijaosto järjestää kevät- ja 
talviteloille talkoot ja pitävät muu-
tenkin jöötä koko vuoden, Arto 
leikkaa nurmet sekä tekee lumi-
työt ja Elina pitää paikat puhtaina.

Monta on vetäjää, monta on tal-
koomiestä ja -naista ollut vuosien 
saatossa tekemässä ja kehittämäs-
sä yhteisestä kesäpaikastamme 
entistä viihtyisämpää, missä jäse-
nistön kelpaa aikaa viettää.

Vuosi 2022 rupeaa oleen 
maalissa Seiskaniemen osalta, 
syystalkoot jo ovat pian kulman 
takana, upea kesäpaikkamme lai-
tetaan talviteloille, odottamaan 
intiaanikesää 2023!
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Kuulun 
ammattiliittoon,  

saan  
jäsenalennukset

Vakuutan 
kotini

Otan vielä
toisen vakuutuksen, 

saan  
omistaja-alennuksen

10% 10%

Lue lisää alennuksista ja eduista  
turva.fi/etusi 

Turvaa rakkaimpasi 
uudella Turvassa-
henkivakuutuksella
Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä 
sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle 
kaikista rakkaimpia. 
Eivätkö he ansaitsekin parasta? 

Turvassa-henkivakuutus on uusi ja 
erityisesti ammattiliiton jäsenelle edulli-
nen henkivakuutus. Hinta saattaa yllättää 
sinut iloisesti, laske vaikka itse 
turva.fi/henkivakuutus

Täyden kympin alennukset 
Liittosi tarjoamien vakuutusten lisäksi 
saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuu-
tukset itsesi ja perheesi turvaksi. 

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalen-
nuksen kaikille suomalaisten ammatti-
liittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä 
kotisi ja otat lisäksi yhden tai useam-
man muun vakuutuksen, saat kaikista 
vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alen-
nuksen! Alennukset eivät koske liikenne-
vakuutusta eikä henkivakuutusta.

Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Kun välität,
valitse heille parasta –

Turvassa-henkivakuutus!

Eikä muuten maksa paljon.
Teollisuusliiton jäsenelle vain

6,77 €/kk
Hintaesimerkki 2021 

30-vuotias Teollisuusliiton 
jäsen, korvaussumma 

100 000 €.

Teollisuusliiton uusi

etu TaskuTurvaan:

tapaturman hoidon 

ensimmäinen käynti

Pihlajalinnassa
omaa rahaa 
käyttämättä

Tiesitkö? Tampereen Teollisuustyöväen 
ammattiosasto ry nro 7 on vakuuttanut 
sinut Turvassa tapaturmavakuutuksella. 
Vakuutusturvasi on nyt näiltä osin  
kunnossa. 

Tarkempia tietoja vakuutuksesta löydät 
osoitteesta www.teollisuus7.fi

Tapaturmavakuutus

Tampereen Teollisuustyöväen ammatti-
osasto nro 7:n työssäkäyvät jäsenet ovat 
vakuutettuna vapaa-ajan tapaturmava-
kuutuksella, jonka omavastuu on 2542 
euroa ja hoitokulujen vakuutusmäärä 
6416 euroa.

Kyseessä on Teollisuusliiton jäsenvakuu-
tusta täydentävä ja siitä erillinen vakuu-
tus. Tämän vakuutuksen omavastuu 
katsotaan katetuksi, kun jäsen on ensin 
hyödyntänyt Teollisuusliiton tapaturma-
vakuutusta. 

Ammattiosaston vakuutuksessa ei ole 
tapaturmaisen kuoleman tai tapaturman 
aiheuttaman pysyvän haitan korvausta.

Vakuutuskorvaus haetaan aina ammatti-
osaston toimitsijan avustuksella. Osaston 
toimitsija käy läpi sen, että korvaus on 
haettu (ja myönnetty) ensin liiton vakuu-
tuksesta sekä varmistaa hakijan jäsenyy-
den osastossa. 
Osaston eläkeläisillä jatkuu ennallaan 
voimassa oleva tapaturmavakuutus, jossa 
on hoitokulujen vakuutusmäärä 3857 eu-
roa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutuksessa ei ole kuolemantapaus-
korvausta tai pysyvän haitan korvausta. 
Vakuutettuina ovat osaston jäsenenä 
olevat eläkeläiset.

Lisätietoa www.teollisuus7.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  Teollisuus 7
Mikko Korhonen, aluemyyntipäällikkö Petri Lahtinen, toimitsija 
0400 623 000    040 522 0917
mikko.korhonen@turva.fi		 	 petri.lahtinen@teollisuus7.fi
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AMMATTIOSASTON KURSSITUKI
Teollisuus Seiska tukee jäsentensä 
osallistumista Murikka-opiston järjestämille 
järjestökursseille (=kurssi, joka ei ole 
työnantajan tuen piirissä). 

Tukea maksetaan 30 € osallistumispäivää kohti.  
Tuki maksetaan kurssikohtaisesti ja tukea on haettava  
1 kk kuluessa kurssin suorittamisesta. Tuen piiriin eivät 
kuulu ns. pitkät kurssit (esim. 1 kk ja 3 kk kurssit). Näihin 
kursseihin voi hakea erillistä kurssitukea ammattiosaston 
hallitukselta.

HAE KURSSITUKEA 

lyyti.fi/questions/55d77ba718  
LUE MURIKKA-OPISTOSTA JA  

KURSSEISTA: murikka-opisto.fi

OPISKELU 
KANNATTAA 
AINA

TIESITKÖ 
TÄMÄN:

OVATHAN JÄSENTIETOSI AJAN TASALLA?  
Voit päivittää ne helposti netissä kirjautumalla verk-
kopankkitunnuksillasi Teollisuusliiton eAsiointiin. 
Tarkista ainakin yhteystietosi, toimipaikkatietosi ja 
tilinumerosi. 

Voit hoitaa jäsenasioitasi myös ammattiosaston toi-
mitsijan kanssa (Petri Lahtinen, puh. 040 522 0917, 
Näsilinnankatu 22 B, Tampere). Voit asioida myös 
aluetoimistossa. Lisäksi liiton jäsenrekisteri auttaa 
sinua jäsenasioissa.

Teollisuusliiton  
jäsenpalvelu
Jäsenpalvelun puhelinnumero on 020 690 446. 
Numerossa päivystetään maanantaisin, tiistaisin 
ja perjantaisin kello 8.30–15, sekä keskiviikkoisin 
8.30–17. Voit olla yhteydessä jäsenpalveluun myös 
sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelu@teolli-
suusliitto.fi.

Asioidessasi sähköpostin välityksellä ilmoita tietojen 
löytämisen helpottamiseksi joko jäsennumerosi tai 
henkilötunnuksesi alkuosa.

Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyt-
tämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia. 
Esimerkkejä tällaisista muutoksista ovat

• siirryt toiseen ammattiliittoon/
työttömyyskassaan,

• siirryt toisen työnantajan palvelukseen,
• vaihdat ammattiosastoa,
• siirryt yrittäjäksi,
• siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi 

jäseneksi tai päinvastoin,
• siirryt eläkkeelle,
• muutat toiselle paikkakunnalle tai
• olet väliaikaisesti tai pysyvästi pois 

työelämästä.

Osoitteenmuutos
Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuu-
tos. Näin varmistat, että osoitteesi pysyy oikeana 
jäsenrekisterissä. Osoitteenmuutoksen voi tehdä 
postista tai maistraatista saatavalla lomakkeella tai 
osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi.

Siirtyminen Teollisuusliittoon 
toisesta ammattiliitosta tai 
työttömyyskassasta
Jos jäsen eroaa toisesta liitosta/työttömyyskassas-
ta ja liittyy liittoon/työttömyyskassaan kuukauden 
sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä liitossa/
työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen edel-
lisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan.

Tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskas-
sasta on ilmoitettu Teollisuusliiton jäsenrekisteriin.

HOI DA  JÄ SENA SIOI TA SI

T
ärkein edellytys ansio-
päivärahan hakemi-
seksi opintojesi ajalle 
on se, että TE-toimis-
to hyväksyy opintosi 

suoritettavaksi työttömyys- tai 
lomautusaikana. Ole siis ensin 
yhteydessä TE-toimistoosi hyvis-
sä ajoin ennen opintojesi alkua.

Päivärahaa voit saada silloin, 
kun opiskelet joko
• sivutoimisesti
• lyhytaikaisesti, tai
• työllistymistä edistävässä 

palvelussa.

Jos TE-toimisto katsoo sinun 
opiskelevan päätoimisesti eikä 
opintoja voi suorittaa työllisty-
mistä edistävänä palveluna, et 
voi hakea päivärahaa työttö-
myyskassasta vaan sinun tulee 
kääntyä esimerkiksi Kelan puo-
leen opintojesi rahoittamiseksi.

Käydään nyt lyhyesti läpi, mi-
ten voit opiskella työttömyytesi 
aikana kassan maksamalla ansio-
päivärahalla. Tarkempia tietoja 
eri vaihtoehdoista löydät jutun 
lopusta löytyvien linkkien kautta.

Sivutoiminen opiskelu
Sivutoiminen opiskelu tarkoittaa 
käytännössä sitä, että opiskelu ei 
estä sinua hakemasta kokoaika-
työtä. Voit hakea päivärahaa, jos
• olet ilmoittanut TE-toimis-

toon aikeestasi opiskella, ja
• TE-toimisto katsoo sinun 

opiskelevan sivutoimisesti.

Lyhytkestoinen 
opiskelu
Lyhytkestoisuudella tarkoitetaan 
enintään puolen vuoden opinto-
ja. Voit hakea päivärahaa, jos
• olet ilmoittanut TE-toimis-

toon opinnoistasi,
• TE-toimisto katsoo sinun 

opiskelevan lyhytkestoisesti,
• olet vähintään 25-vuotias, ja
• opinnot antavat ammatillisia 

valmiuksia tai tukevat yritys-
toimintaasi.

Työttömyystuellakin  
voi opiskella

Avoimen  

työttömyyskassan 

jäsenenä voit tie-

tyissä tapauksissa 

opiskella ja saada 

samalla ansiopäi-

värahaa.

Ajankohtaista

Voit myös saattaa aiemmin 
keskeytyneet opintosi loppuun 
päivärahalla puolen vuoden ajan, 
jos opintojen keskeytymisestä on 
aikaa vähintään vuosi.

Lyhytkestoisten opintojen ai-
kana sinulla on silti velvollisuus 
hakea ja vastaanottaa työtä sekä 
osallistua työllistymistä edistä-
viin palveluihin, jos niitä sinulle 
tarjotaan (yleensä TE-toimiston 
toimesta).

Työllistymistä 
edistävät palvelut
TE-toimiston tarjoamat työllis-
tymistä edistävät palvelut katta-
vat useita vaihtoehtoja. Opinto-
jen kannalta yleisimmät palvelut 
ovat työvoimakoulutus ja omaeh-
toiset opinnot.

Voit saada päivärahaa, kun
• olet sopinut työllistymistä 

edistävästä palvelusta yhdes-
sä TE-toimiston kanssa, ja

• TE-toimisto hyväksyy palve-
luun osallistumisesi.

Ansiopäivärahaa maksetaan 
korotettuna työllistymistä edis-
tävän palvelun ajan enintään 200 
päivältä.

Lisäksi maksetaan matka- ja yl-
läpitokustannusten korvaamiseksi 
kulukorvausta niiltä päiviltä, kun 
olet osallistunut palveluun. Kulu-
korvausta ei kuitenkaan makseta 
omaehtoisten opintojen ajalta.
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A
mmattiosaston Veteraani-
jaoston tehtävänä on edis-
tää ammattiosaston sään-

tömääräisiä ja yhteiskunnallisia 
tavoitteita. Toiminnan ensisijai-
sena tavoitteena on keskittyä 
työelämästä eläkkeelle jääneiden 
jäsenten edunvalvontaan. 

Jaosto seuraa aktiivisesti elä-
keläisiä koskevia lainsäädännöl-
lisiä, sekä taloudellista asemaa 
koskevia muutoksia. Jaosto te-
kee aloitteita yhteiskunnallisil-
le elimille eläkeläisiä koskevista 
asioista. Jaosto tarjoaa eläkeläi-
sille mahdollisuutta sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja osallistumis-
mahdollisuuksia. 

Tehtävän toteuttamiseksi Ve-
teraanijaosto kokoontuu pääsään-
töisesti kerran kuukaudessa, kes-
kustelee ajankohtaisista asioista, 
järjestää toimintaa ja tiedottaa 
siitä. Pitää yhteyttä ammattiosas-
toon. Ylläpitää yhteyksiä muiden 

ammattiosastojen veteraanijaos-
toihin. Tekee yhteistyötä Eläkeläi-
set ry:n kanssa. Veteraanijaosto 
osallistuu vuosittain pidettäviin 
isojen ammattiosastojen veteraa-
nikokouksiin ja tapahtumiin.

Veteraanijaoston toimintaan, 
niin kuin ammattiosaston ja koko 
ay-liikkeen toimintaan vaikutti 
parivuotta korona epidemia. Toi-
minta oli lähes nollissa. Onneksi 
tilanne on parempi ja rokotukset 
antavat suojaa, toiminta on mah-
dollista jälleen.  

Viime vuoden syksyllä ve-
teraanit osallistuivat risteilylle 
Tukholmaan muiden ammatti-
osastojen kanssa. Ammattiosas-
to järjesti Edessä eläkevuodet 
-tilaisuuden eläköityville jäsenille. 

Jaosto on kokoontunut sään-
nöllisesti, keskustelu on moni-
puolista ja vilkasta. Samaa mieltä 
ei kaikista asioita olla, mutta kes-
kustelu on rakentavaa ja toisen 

mielipidettä kunnioittavaa.
Loppuvuonna toiminnassa 

on säännölliset kokoukset. Lo-
kakuun kokoukseen tulee Anna 
Kontula kertomaan Sote-uudis-
tuksen tilanteesta. Syysristeilylle 
ilmoittautuminen on mennyt vali-
tettavasti umpeen ennen lehden 
ilmestymistä. 

Veteraanien pikkujoulua vie-
tetään parin korona vuoden jäl-
keen. Pikkujoulu on Tapiolassa. 
(Katso kutsu s. 5, erillistä kutsua 
ei lähetetä.) Ohjelmassa on mm. 
puheita, musiikkia, ruokailu. Tilai-
suus on maksuton jäsenille.

Tule mukaan ammattiosaston 
eläkeläistoimintaan! Veteraani-
jaosto kokoontuu kuun ensim-
mäisenä maanantaina, osaston 
toimistolla klo 10.00.  Näsilinnan-
katu 22 B Tampere.

TARMO SILANDER
Veteraanijaoston sihteeri

Veteraanijaoston jäseniä elokuussa Seiskaniemessä.

eläkeläiset

VETERAANIEN 

TERVEISET

V
iimeistä puolta 
vuotta on leiman-
nut Venäjän hyök-
käys Ukrainaan. 
Hyökkäyksen seu-

rauksena Venäjää on eristetty 
maailmantaloudesta monenlais-
ten pakotteiden avulla. Venäjä on 
itse rajoittanut energian ja myös 
esimerkiksi puun tuontia Euroo-
pan Unionin alueelle. Eurooppa-
laiset yritykset ovat myös vapaa-
ehtoisesti katkaisseet yhteyksiä 
Venäjään.

Tällaisilla markkinoita ja kau-
pankäyntiä mullistavilla tapah-
tumilla on aina merkittäviä ta-
lousvaikutuksia. Varsinkin tässä 
tapauksessa, kun sodan syttyes-
sä maailma oli vasta toipumassa 
koronapandemian aiheuttamasta 
lamaannuksesta.

Näinä myrskyisinä aikoina 
Suomen kansantalous ja teolli-
suus ovat osoittaneet erinomais-
ta kriisinsietokykyä. Kokonais-
tuotanto (bruttokansantuote, 
BKT) ja teollisuustuotannon mää-
rä ovat jatkaneet kasvussa sodan 
puhkeamisen jälkeenkin. Teolli-
suusyritykset ovat onnistuneet 
toimimaan joustavasti, vaikka 
nousevat hinnat ja tuotantoket-
jujen häiriöt ovat vaikeuttaneet 
toimintaa. Yritykset ovat onnistu-
neet siirtämään kohonneita kus-
tannuksia omiin hintoihinsa. Tällä 
hetkellä vaikuttaa vahvasti, että 
yritysten kannattavuus on pysy-
nyt hyvänä.

Hyvä taloudellinen menestys 
on jatkoa korona-aikana nähdyl-
le kehitykselle. Korona-aikana 
Suomen talouden ja teollisuuden 

menestys on kuulunut maailman 
kärkeen. Tärkeä syy menestyk-
sen takana on ollut kilpailukyky, 
jonka seurauksena suomalaisten 
yritysten tilauskirjat olivat täynnä 
koronakriisin alkaessa. Suomi oli 
myös yksi harvoista maista, jossa 
tehtaita ei käytännössä suljettu 
epidemian takia.

Viimeisen kahden ja puolen 
vuoden myrskyissä teollisuusyri-
tykset ovat pärjänneet mainiosti. 
Vastaavasti valtiontalous kärsii 
syvästä alijäämästä ja palkansaa-
jien reaaliansiot romahtavat no-
peana laukkaavan inflaation seu-
rauksena. Tämä kaikki puoltaa 
sitä, että nyt alkavalla työmarkki-
nakierroksella maksukykyä pitäi-
si löytyä juuri työnantajilta.

Kirjoittaja on erikoistutkija.

Teollisuus iskussa 
myrskyjen keskellä

Timo Eklund
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kiitos 
jäsenyydestäsi!

Olet Tampereen Teollisuustyöväen 
Ammattiosasto ry nro 007 jäsen ja ammattiosastosi 

kautta kuulut myös Teollisuusliittoon.

Ammattiosaston tehtävänä on palkka- ja työehtojen 
kehittäminen sekä turvallisen työympäristön 
vahvistaminen.

Edunvalvontakysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä 
työpaikkasi luottamusmieheen.

Teollisuus7 neuvoo ja ohjaa edunvalvontakysymyksissä, 
sekä sosiaali- ja työttömyysturvakysymyksissä. Ole 
yhteydessä toimitsija Petri Lahtiseen, p. 040 522 0917.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, toimistomme 
Tampereen keskustassa, Näsilinnankadulla neuvoo, 
opastaa ja palvelee.

Ammattiosasto suunnittelee, tuottaa ja toimittaa 
koulutus-, tiedotus- ja jäsenhankintamateriaalia ja 
järjestää jäsenistölle tehokasta ja laaja-alaista koulutusta 
jäsenten toiveita kuunnellen.

Kerromme ammattiosaston toiminnasta mielellämme 
lisää. Ole rohkeasti suoraa yhteydessä meihin:

Hallitus 
Katso yhteystiedot:
www.teollisuus7.fi/metalli7/Hallitus

Petri Lahtinen
toimitsija 
petri.lahtinen@teollisuus7.fi
Puh. 040 522 0917

www.teollisuus7.fi

Hyödynnä 

jäsenetusi

Sinulla on käytössä monia jäsenetuja 

ammattiosaston neuvottelemana. 

Osasta eduista pääset nauttimaan 

myös perheesi kanssa.

• Kesäpaikka Seiskaniemi. Mökin 

 käytöstä voit kysyä toimistolta. 

• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 

• Sydän-Hämeen Safarit 

 palveluista -10%

• Päivitetyt jäsenetusi löydät

 osaston kotisivuilta.

• Vaihtuvia tapahtumia joka vuosi

• Edut käytössä jäsenkortilla.

 Jäsenkortin saa myös sähköisenä.


