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TAMMIKUU
•

2020?

Ammattiosasto ry no 7

tokierrokselle. Lakiesitykset sisältävät pakottavaa
lainsäädäntöä.

YHTEYSTIEDOT

Ensimmäisestä

sairauslomapäi-

västä olisi tulossa palkaton ja yli kuukauden jatku-

Näsilinnankatu 22 B

HELMIKUU
•

Tampere, Lapinniemen

neessa työsuhteessa oleville sairauden jatkuessa

33210 Tampere

sairausajan palkka olisi 80 prosenttia työntekijän
palkasta. Loppiaisesta ja helatorstaista tulisi pal-

Puhelin

kattomia vapaita. Lomarahaa leikattaisiin 30 prosentilla, vuosilo-

03 223 0013

kylpylä

MAALISKUU
•

mia lyhennettäisiin.

040 522 0917

loikista, kyse on ideologiasta ja tuhokapitalismista, jossa perske-

toimisto@metalli7.ﬁ

ko-hallitus ajaa työstä saadusta arvonnoususta entistä suurem-

Kotisivut
www.metalli7.ﬁ

5.3.2016, Tiputus, Tampereen
Teatteri
•

luottamusmiesten

eläkeläisiltä, työssäkäyviltä, sairailta ja lapsiperheiltä. Sipilä on

ajankohtaispäivä,

puheissaan uhonnut, että on tehtävä rohkeita päätöksiä ja toimia.

Valkeakoski, Waltikka

Mielestäni rohkeutta ei ole se, että leikataan jo ennestään pienitu-

www.facebook.com/

loiselta kansanosalta.

•

Historia osoittaa, että työväki ei ole saanut joulupaketeissa työja palkkaehtojaan. Ne on saavutettu taistelulla ja yhteisellä rinta-

VASTAAVA TOIMITTAJA

malla. Usein käytetään termiä saavutetut edut. Itse vierastan tätä

Minna Minkkinen

termiä, sillä 14 tunnin työpäivän muuttaminen kahdeksan tuntiseksi
ei mielestäni ole etu, vaan yhteiskunnan edistysaskel. Etu on Ou-

ULKOASU JA TAITTO

tokummun toimitusjohtajan eroraha 1,5 miljoonaa, yritysjohtajan

Vehree mainostoimisto

autoetu tai rikkaille mahdollistettu aggressiivinen verosuunnittelu.

www.vehree.ﬁ

Vuosi 2016 tuo mukanaan Metallityöväen liiton liittokokouksen.
Liittokokousvaalit käydään kevään korvalla, huhti-toukokuussa.
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raavaksi neljäksi vuodeksi. Kehotan kaikkia käyttämään äänioike-

•
•

mukavaa joulunaikaa kaikille.
A N T T I S A LO N E N ,
O S A S TO N P U H E E N J O H TA J A

ELOKUU
•

•

•

•

SYYSKUU
•
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opisto

11.3. Alueen

paa osuutta omistajille. Suomen oikeistohallitus on leikkaamassa

Facebook
Metalli7

Liittokokous 2016. Kuinka
äänestän, Teatteri-ilta la

Pakkolakiesityksessä ei ole kyse työpaikoista tai kilpailukyky-

Sähköposti

23.2. Ay-koulu 1. osio,

2.-3.5. Työsuojelun
teemaseminaari, Murikka-

Liittokokous-seminaari:
Mikä on suunta vuoteen

ipilän hallitus on lähettänyt pakkolakinsa lausun-

•

8.-9.12. Luottamusmiesten

Tärkeää tietoa
itsemaksaville jäsenille . . . . . . . . 12
Metalliliiton jäsenedut . . . . . . . . . 12
KOLUMNI: Suomea
uudistetaan vailla järkeä . . . . . . . 13

teemaseminaari, Murikka-

KOLUMNI: Rakas Joulupukki . . . 14

opisto

Jos joudut työttömäksi
tai lomautetuksi . . . . . . . . . . . . . . 16
Tervetuloa Seiskaniemeen! . . . . 18

3

Kolumbiassa

niillä

työpaikoilla,

mihin oli pääsy. Useimmille työpaikoille ei ay-liikkeellä ole mitään asiaa.

Mission impossible:

Metalliliiton aktiivi,

GE Healtcaren pääluottamusmies

ay-liike
Kolumbiassa

Karita Lahtinen vieraili Hogar
Universal -tuotteita valmistavassa metallialan yrityksessä, joka on
Kolumbiassa alansa suurin tekijä.
Yrityksessä on asiat hoidettu
verrattain hyvin. Työpaikalla on
luottamusmies, työehtosopimus,
työterveyspalvelu ja työsuojelukin kohtalaisessa kunnossa.
Karita kuvaa, että tehtaan
valimopuolella ei työntekijöillä

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK:n tämän vuoden opintomatka
tehtiin Kolumbiaan, missä ay-aktiivien
ahdistelut, pahoinpitelyt ja jopa tapot
ovat arkipäivää.

kuitenkaan ollut riittäviä suojavarusteita. Työntekijöillä ei ollut
turvakenkiä, vaatteina vain ohuet
puuvillavaatteet

ja

suojalasit.

Suomessa tämä varustus ei olisi

SASK:n opintomatkalaiset pääsivät tutustumaan Hogar Universal
-tuotteita valmistavaan yritykseen, jossa ay-asiat on hoidettu
kolumbialaisittain hyvin. Painekattiloita, paistinpannuja ja
lihamyllyjä valmistavan yrityksen markkinat ovat Latinalaisessa
Amerikassa ja Afrikassa.

riittävä. Työntekijöiden kuukauT E K S T I : M I N N A M I N K K I N E N | K U VAT: M I N N A M I N K K I N E N J A K A R I H Y Y T I Ä

sipalkka on 630 euroa kuussa

taavassa tilanteessa pääluotta-

ylitsevuotavan upeaa kertomusta

ja työaika kahdeksan tuntia päi-

musmies saa käyttää 148 tuntia

työpaikasta.

vässä. Kolumbissa lakisääteinen

kuukaudessa.

minimipalkka on 180 euroa ja

K

– Johtaja oli kuin jenkkien joh-

Yritys käyttää jonkin verran

tamiskirjasta. Tiedän itse, miten

keskipalkka 340 euroa kuussa.

vuokratyöntekijöitä

ruuhkahui-

vaikeaa sopiminen on työpaikoil-

48 prosenttia kaikista työnteki-

puissa. Heidän asemansa työ-

la ja lisäksi miten vaikeaa se on

olumbia on maa-

järjestäytyminen poikkeaa täy-

paikkakohtaisesti.

Ammattiliitot

jöistä ja yli 53 prosenttia naisista

elämässä on heikko, koska heillä

jenkkien kanssa, Karita toteaa.

ilman

sin

järjestäytymisestä.

voivat kuulua keskusjärjestöön,

ansaitsee vain minimipalkan tai

ei ole mahdollisuutta kuulua liit-

– Poikkeuksellinen hän kuitenkin

maa olla ay-aktiivi.

Kolumbiassa ammattiliitot ovat

joka kerää alleen kaikkien alojen

jopa alle sen.

toon, liittojen ollessa työpaikka-

Kolumbiassa on, Karita jatkaa.

Vuonna 2015 on

työpaikkakohtaisia ja alalla ei ole

ja työpaikkojen liitot. Keskusjär-

tapettu 20 ay-ak-

yleissitovia

työehtosopimuksia.

jestöt kouluttavat liittoaktiiveja

lähes

tiivia.

Lukuisia

Lainsäädäntö määrittelee mm.

ja tarjoavat tiedotus ja tutkimus-

tamusmiehellä

päivä

Vaikka tässä yrityksessä oli

toimijoita on ahdisteltu, pelotel-

minimipalkan ja työajan, muut

apua.

kuukaudessa aikaa käyttää luot-

asiat kohtalaisen hyvin, ei Karita

tu ja pahoinpidelty. Kolumbian

asiat sovitaan paikallisesti, työ-

tamustehtäviin. Suomessa vas-

purematta

vaarallisin

meidän

Opintomatkalaiset

vierailivat

Yrityksessä
300

työskentelee

työntekijää.
on

yksi

Luot-

nellyt yhtään naista.

niele

– Toimitusjohtaja ymmärtää,
että työntekijöiden hyvinvointi lisää tuottavuutta, Karita summaa
vierailua yrityksessä. m

yritysjohtajan

Tutustu
ammattiyhdistysliikkeen
solidaarisuustoimintaan:
www.sask .ﬁ

Yli 46 miljoonan asukkaan Kolumbia sijaitsee Etelä-Amerikan
pohjoisosassa. Huumekaupasta tunnetun maan toiseksi suurimmassa
kaupungissa, Medellínissa, asuu yli 2 miljoonaa asukasta.
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kohtaisia. Yrityksessä ei työsken-
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INFO

Jäsenpalvelu

Hoida jäsenasioitasi

PUHELINPALVELU
020 77 41180

Tiedätkö miten toimia, jos siirryt
toiseen liittoon? Entä jos alat yrittäjäksi
tai lähdet opiskelemaan? Lue tästä, niin
kohta olet viisaampi.

M

etalli7:n

jäsenet

pääsevät

hoita-

maan

jäsenasioi-

taan

toimiston

työntekijöiden

kanssa. Jäsenasioitasi voit hoitaa myös aluetoimiston tai liiton jäsenrekisterin kanssa. Jäsenpalvelun

puhelinnumero

on 020 77 41180 ja sähköposti
jasenrekisteri@metalliliitto.ﬁ.
Voit myös päivittää jäsentietojasi sähköisen asioinnin kautta.

•

työelämässäsi tapahtuu muutoksia, esimerkiksi
•

siirryt toiseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

•

siirryt toisen työnantajan
palvelukseen

•

vaihdat ammattiosastoa

•

siirryt yrittäjäksi

•

siirryt työnantajaperinnästä itse
maksavaksi, tai päinvastoin.

•

siirryt osa-aikaeläkkeelle tai
kokonaan eläkkeelle

•

muutat toiselle paikkakunnalle
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SÄHKÖINEN ASIOINTI
www.metalliliitto.ﬁ/sahkoinen-asiointi

siirryt työttömyyskassan päi-

senyys- ja työssäoloajan. Tarkis-

reservin harjoituksissa tai

tai vanhempainvapaalla, oma il-

värahalta KELA:n maksamalle

ta, että tieto edellisestä liitosta/

suorittamassa asevelvol-

moitus asiasta meille riittää.

päivärahalle

työttömyyskassasta on ilmoitet-

lisuutta, asepalvelusta tai

tu Metallin jäsenrekisteriin.

siviilipalvelusta

Osoitteenmuutos

•

•

Kun muutat, muista tehdä vi-

Yrittäjät

rallinen osoitteenmuutos. Näin

Mikäli työllistyt omassa tai per-

varmistat, että osoitteesi pysyy

heenjäsenten omistamassa yri-

oikeana jäsenrekisterissä. Osoit-

tyksessä, ota selvää, kuulutko ns.

teenmuutoksen voi tehdä pos-

yrittäjyyskäsitteen piiriin. Tässä

tista tai maistraatista saatavalla

asiassa sinua neuvoo liiton jä-

lomakkeella tai osoitteessa www.

senrekisteri tai työttömyyskassa.

muuttoilmoitus.ﬁ.

Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös TE-toimistos-

Erityisen tärkeää on huolehtia
jäsenyyden säilyttämisestä, jos

SÄHKÖPOSTI
jäsenrekisteri@metalliliitto.ﬁ

Siirtyminen
Metalliin
toisesta
ammattiliitosta tai
työttömyyskassasta

ta sekä internetistä osoitteista

Jos jäsen eroaa toisesta liitosta/

•

sairauslomalla

työttömyyskassasta ja liittyy liit-

•

kuntoutustuella tai rahalla

toon/työttömyyskassaan

kuu-

•

työkyvyttömyyseläkkeellä

kauden sisällä siitä, kun jäsenyys

•

opiskelemassa

lakkasi edellisessä liitossa/työt-

•

äitiys-, isyys-, vanhempain-

www.ayt.ﬁ ja www.syt.ﬁ.

oikeutettu työttömyyskassan
maksamaan etuuteen

•

työttömänä työnhakijana,
mutta ei oikeutettu kassan
maksamaan etuuteen

•
•

gaistusta
•

liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa

Toimita aina jäsenmaksuvapautuksista todistus ja eläkkeistä
eläkelaitosten päätökset jäsenre-

Jäsenmaksuvapautus
Olet

vapautettu

jäsenmaksusta,

kun olet vailla palkkatuloja ollessasi

tömyyskassassa, hän saa laskea

lomalla tai hoitovapaalla tai

hyväkseen edellisen kassan jä-

omaishoitajana

Metalliseiska 2/2015

kohdan tarkoittaman ammatilli-

Vapaajäsenyydet

sen järjestön jäsenenä vähintään

Ammattiosasto voi hakea jäse-

ammattiosaston tekemällä kirjal-

20 vuotta ja siirtynyt eläkkeelle

nelleen vapaajäsenyyttä seuraavin edellytyksin:

kisteriin, aluetoimistoon tai Metalli7:n toimistoon.

ansiotuloja, ota yhteys Metalli7:n
toimistoon tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain,
jotta sinulle voidaan viedä tieto
jäsenmaksuista vapautumisesta.
Mikäli olet Kelan työttömyyspäivärahalla,

sairaspäivärahalla

Metalliseiska 2/2015

lisella hakemuksella saada senilee merkitä mm. luottamustoimet

Vapaajäsenyys
Ammattiosaston

jäsen

saavut-

taa vapaajäsenyyden, kun hän
on

liittynyt

31.12.2012

ammattiosastoon

mennessä

ja

ollut

sääntöjen 3 § 4 kohdassa mainitun ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja kun
hän on siirtynyt eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi.

aktiivijäsenyyden toteamiseksi.
Seniorijäseneksi

Seniorijäsenyys
Seniorijäsenyys

luotiin,

ammattiosastot

voivat

jotta
tarjota

mahdollisuuden osallistua ammattiosaston

toimintaan

niille

aktiivisesti toimineille, eläkkeelle

hyväksymi-

sestä päättää liittohallitus. Seniorijäsenmaksun

suuruuden

päättää vuosittain liittovaltuusto,
ja jäsenmaksu laskutetaan jäsenyyden hakeneelta ammattiosastolta.
Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta liiton, aluejärjestön tai
ammattiosaston

Jos olet työttömyyden tai
sairauden takia kokonaan vailla

tai on pysyvästi työkyvytön, voi

orijäsenyyden. Hakemukseen tu-

työttömyyseläkkeellä
suorittamassa vapausran-

Ammattiosaston jäsen, joka
on ollut yhtäjaksoisesti 3 §:n 4

suorittamissa

vaaleissa tai muissa äänestyksissä. Seniorijäsen voi osallistua ammattiosaston ja liiton toimintaan
sekä saada jäsenkortin ja jäsenlehden. m

siirtyneille jäsenille, jotka eivät
täytä vapaajäsenyyden ehtoja.
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#Stop

Terveiset
hallitukselle
.fi
T E K S T I J A K U VAT:
MINNA MINKKINEN

S

uomen hal-

18. syyskuuta. Mukana oli kaikki

litus päätti

palkansaajien

8.

syys-

SAK, STTK ja Akava ja näiden jä-

kuuta 2015

senliittot. Metalli7 oli näyttävästi,

rajoittaa

isolla joukolla mukana tapahtu-

t yö m a rk-

massa.

keskusjärjestöt,

kinajär-

Lähetä terveiset hallitukselle

jestöjen

osoitteessa terveisethallituksel-

vapaata oi-

le.ﬁ. Viestisi toimitetaan suoraan

keutta sopia työ- ja virkaeh-

Sipilälle, Soinille ja Stubbille. m

doista. Käytännössä hallituksen
päätös tarkoittaa sitä, etteivät
työmarkkinajärjestöt

voi

sopia

lain määräyksiä parempia työehtoja palkansaajille. Hallitus otti
Eurooppalaisittainkin

tarkastel-

tuna täysin uuden lähestymiskulman.
Samalla Suomen hallitus ilmoitti leikkauksista, jotka kohdentuvat pääsääntöisesti naisvaltaisilla aloilla työskenteleviin
palkansaajiin. Lisäksi sairausaikaan lisätään palkaton karenssipäivä ja loppiainen sekä helatorstai muuttuvat palkattomiksi
vapaapäiviksi.
Näitä toimia emme voi hyväksyä. Keräännyimme palkansaajien mielenosoitukseen Helsinkiin

8
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jäsenrekisteri
tiedottaa

kolumni

Tärkeää tietoa itsemaksaville jäsenille
Vaihda
sähköiseen
laskuun
Voit nyt vaihtaa Metallityöväen
Liiton paperisen jäsenmaksulaskun sähköiseen e-laskuun.
Saat laskun jatkossa kuukausittain suoraan omaan verkkopankkiisi. E-laskussa on valmiina
maksamiseen tarvittavia tietoja
(esim. viite) sekä linkki jäsenmaksulaskuriin,

joten

maksaminen

helpottuu huomattavasti.
Voit tehdä e-laskusopimuksen kirjautumalla omaan verk-

E-lasku tulee verkkopankkiisi
summalla 0 €. Laske e-laskusta

•

maksu ja muuta se e-laskulle.

tisivulla

Muutoin e-laskulla on valmiina

sähköinen asiointi > päivitä jä-

kaikki maksamiseen tarvittavat

sentietojasi omiin jäsentietoihisi

tiedot. Summan muuttamisen jäl-

pankkitunnuksillasi.

keen e-lasku tarvitsee ainoastaan

www.metalliliitto.ﬁ

>

Valitse kohta jäsenmak-

sut > jäsenmaksulaskuri, syötä

tavaksi. Lisätietoja e-laskusopi-

laskuriin palkkatieto, aika jota

muksen tekemisestä saat omasta

palkka koskee ja näpäytä las-

pankistasi.

ke-painiketta.
Näin saat tilin- ja viitenume-

Jäsenmaksu vuonna 2015 on

ron, joita käyttämällä voit maksun suorittaa. Voit myös lähettää

yksilöintitiedoksi henkilötunnuksesi. Tämän jälkeen saat jäsen-

Jos tarvitset jäsenmaksulaskun

maksulaskun kätevästi kuukau-

jollekin poikkeavalle ajalle, kun

sittain suoraan verkkopankkiisi.

sinulla on esimerkiksi lyhyt työ-

“Metallityöväen liitto” ja kirjaa

•

Kirjaudu Metalliliiton ko-

tarkistaa ja hyväksyä makset-

1,75 prosenttia bruttopalkasta.

laskutiedot tekstiviestinä matkapuhelimeesi. m

en asioiden valvonta ja kehittäminen. Tällaisia
asioita ovat palkat, työajat, lomat, vapaapäivät ja
työturvallisuus. Myös työn sisältöön vaikuttamikukaan muu kuin ammattiliitto.
Työpaikalla lähin etujen valvoja on luottamus-

•

Turvan Vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

•

Kesäpaikka Seiskaniemi tarjoaa
mahdollisuuden edulliseen vapaa-ajanviettoon
kesällä.

•

vastaanotosta jäsenkorttia näyttämällä.

sa ja keskustoimistossa auttavat niin luottamus-

Kylpylälippu sisältää myös vesijumpat, joita

miestä kuin yksittäistä jäsentäkin.

Muita etuja
•

Liiton jäsen voi saada oikeusapua.

•

Murikka-opisto ja ammattiosastot tarjoavat

•

Holiday Club Tampereen Kylpylä:
kylpyläkäynti 15 €. Alennuksen saa

mies. Liiton palkattu henkilökunta aluetoimistois-

järjestetään arkisin.
•

S

uomen taloushisto-

kärkisijoille. Nämä näytöt eivät

nyt valmistelussa olevista toimis-

ria on valtava me-

enää kuitenkaan tunnu riittävän

ta tulee iskemään juuri suomalai-

nestystarina maa-

tämänhetkisille vallanpitäjille.

sen kilpailukyvyn ytimeen: osaa-

ilmanlaajuisessakin
vuosina

Metalli7:n jäsenedut

nen on edunvalvontaa. Tätä edunvalvontaa ei tee

uudistetaan
vailla järkeä

vertailussa.

METALLILIITON JÄSENEDUT
Tärkein jäsenetusi on työsuhteeseen liittyvi-

Suomea

jäsenmaksua, toimi seuraavasti:

löytyvällä laskurilla oikea jäsen-

Jäsenmaksulasku poikkeavalle ajalle

kopankkiisi. Valitse laskuttajaksi

jakso työnantajalla, joka ei peri

Adam & Eve -mielihyvämyymälästä -10 %.
(Ei Lelo -tuotteet)

monipuolista koulutusta.

Lue lisää eduista osoitteesta

Metalliliitolla on tunturihotelli Metallikero ja

www.metalliliitto.ﬁ.

Viime

Suomen

Kevään vaalit avasivat porvaristolle

ja

historiallisen

miseen, toimivaan yhteiskuntaan

pääomapiireille

ja siitä kumpuavaan työvoiman

mahdollisuuden

sitoutumiseen yhteisiin tavoittei-

talouskehitys on ollut heikkoa ja

muokata

mieleisen-

siin. Huolestuttavaa on myös se,

laajan

ryhtiliikkeen

sä. Heidän keskuudessaan tun-

että uudistuksia tehdään pahem-

tarve on ilmeinen, mutta siltikään

tuu vallitsevan nyt tai ei koskaan

min taustoja ja vaikutuksia selvit-

ei kannata unohtaa tosiasioita.

-henki. Ammattiyhdistysliikkeen

tämättä ja faktoista piittaamatta.

Suomen toimiva yhteiskuntajär-

ja sopimusyhteiskunnan heiken-

Tuloksena tulee olemaan epäva-

jestelmä ja eri toimijoiden ajoit-

täminen,

saneluvallan

kaampi yhteiskunta, jonka kyky

tain riitaisa, mutta loppujen lo-

vahvistaminen työpaikoilla, työ-

pärjätä kovenevassa kansainvä-

puksi toimiva yhteistyö on luonut

voimakustannusten alentaminen

lisessä kilpailussa on heikenty-

vahvan

talouskasvulle.

sekä erinäisten vastikkeettomien

nyt entisestään. Maan hallitus ja

Maailman parhaat koulut tuot-

lahjojen antaminen omistavalle

taustalla hääräävät työnantajalii-

tavat

kansallisen

pohjan

Suomesta

isännän

osaavia,

luokalle halutaan tehdä heti ja

tot ovat vallanhuumassaan teke-

aloitteellisia ja vastuuntuntoisia

nopeasti. Uutta mahdollisuutta

mässä hyppyä tuntemattomaan,

työntekijöitä. Panostukset osaa-

ei nimittäin ehkä tule. Nämä toi-

jonka

miseen

met ovat kauhistuttaneet monia.

ennakoimaan vain sen, että lop-

Eniten

putulos ei tule olemaan kilpailu-

työmarkkinoille

ja

tutkimukseen

ovat

myös vahvistaneet kilpailukykyä.

ihmetyttävät

kuitenkin

lopputuloksesta

kykyisempi Suomi.

Nämä kilpailukykytekijät ovat

leikkaukset koulutukseen ja tut-

jalostuneet maailmanluokan in-

kimukseen, sillä porvariston par-

novaatioksi ja tuotteiksi sekä me-

haisiin puoliin on aina kuulunut

T I M O E K LU N D ,

nestyviksi yrityksiksi, jotka ovat

sivistyksen ja koulutuksen vahva

M E TA L L I L I I TO N

taanneet

arvostaminen.

VA S TA AVA T U T K I J A

omistajille

tasaisen

osinkovirran. Tärkein tekijä me-

pystyy

Toki voidaan katsoa maan

nestyksen takana on työvoima,

hallituksen

saaneen

toimilleen

joka viimeaikaisista vaikeuksista

valtuutuksen

huolimatta kuuluu tuottavuudel-

kraattisissa vaaleissa. Ongelma

taan ja osaamiseltaan maailman

on kuitenkin se, että suurin osa

kansalta

demo-

leirintäalue Metalliranta. Liitto tarjoaa myös
monenlaisia lomia.
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KO LU M N I

kolumni

Rakas
Joulupukki,
kaipaa? Antaa mennä vaan. Ai perskele, mutta ne-

vakituisesta työpaikastani. Olen siis itse

hän oli neuvoteltu työajan lyhentämiseksi ja niiden

syyllinen työttömyyteeni ja nykyiseen pät-

puolesta lakkoili edellinen sukupolvi. Niin ja joka ta-

kätyöuraan. Nyt kuitenkin toivon joululahjaksi työ-

pauksessa työtunnit menee helposti 40 tuntiiin per

paikkaa pitkällä työsopimuksella. Muuta en pyydä,

viikko, vaikka sopimuksessani on pekkaset kadotta-

mutta jos vielä maailmanrauhan voisit hoitaa.

va 37,5 h/viikko.

Toiveenani on sellainen työpaikka, jossa olisi
ihan kivaa. Sellainen, jonne jaksaisi herätä aamulla,

Ainakaan tehokasta edunvalvontaa en taida uskaltaa toivoa?

eikä siellä olisi ilkeitä pomoja. Työpaikan koolla ei

Tai sittenkin… Hetkinen! Mitä minulle on tapahtu-

niin olisi väliä, mutta jos voin toivoa, niin hieman

nut? Näiden asioiden takiahan mää irtisanoin itseni.

isompi mieluummin ja turvallinen. Oikean kokoisia

Jossain vaiheessa tuli mitta täyteen. En halunnut

suojahanskoja ja muita suojavälineitä riittäisi kaikil-

katsella ja kuunnella sivusta kun työolot huononi-

le. Työkaluja olisi tarpeeksi ja ne toimisivat. Puku-

vat. Halusin koulutusta. Parempaa edunvalvontaa ja

huoneet voisivat olla naisille ja miehille yhtä hyvät,

työehtoja.

ainakin suihku saisi olla molemmissa pukuhuoneis-

Siispä tänä vuonna kirjoitan toiveekseni, häikäi-

sa. Yhteishenki saisi olla korkealla ja työkavereiden

lemättä: Toivon kaikille ennakoivaa edunvalvontaa

kanssa saisi puhua vaikka harrastusten ohella ayasiaa. Olikohan tuo jo liikaa toivottu?

ja laadukasta työuraa.

K U VA : F R E E I M AG E S . C O M

E

räänä vuonna tähän aikaan sanouduin irti

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Kaikki Metalli7:n
jäsenet on vakuutettu
Turvan vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksella.

Erityisesti toivon jokaiselle Seiskan jäsenelle lä-

VAKUUTETUT

Vakuutusturva on sidottu

Vahinkoilmoitus toimitetaan

ammattiosaston jäsenyyteen.

ensin ammattiosastoon, jossa

Jos jäsen eroaa tai erotetaan

vakuutuksenottajan edustaja al-

ammattiosastosta, vakuutustur-

lekirjoituksellaan vahvistaa, että

va päättyy välittömästi.

jäsen kuuluu vakuutuksen piiriin.

KORVAUKSEN
HAKEMINEN

laittaa myös vakuutusnumero

Vahinkoilmoitukseen tulee

Onhan se tietysti röyhkeää kertoa ammattiyh-

helleen kokonaisuuden näkevää etujen valvojaa. Lu-

distysasioista kahvipöydässä. Kauhean tylsää aina-

jaa toivon, mutta pelkkä toive ei riitä. On toimitta-

Vakuutettuina ovat ammatti-

kin, vanhanaikaista. Tukehdutaan pian pölypilveen

va. Vaikka uskonkin joulupukkiin, toimin myös itse.

osaston jäsenet. Vakuutuseh-

samalla, kun ryystetään kahvia. Pelottavaakin se on

Autetaan pukkia ja kasataan säkin pohjalle hieman

doista poiketen vakuutuksessa ei

Korvauksenhakijan on toimitet-

ja ihan tajuttoman kallista. Niin ja vaikeaahan niitä

edunvalvonnan siemeniä. Niitä keskustelun poikasia

ole yläikärajaa.

tava Turvaan kirjallinen selvitys

Lisätietoa vakuutuksesta:

maksuja on maksaa, jos joutuu itse sen hoitamaan.

ja ajattelemisen aiheita, jotka jonain hetkenä johta-

tapaturmasta. Henkilövahinkoil-

www.metalli7.ﬁ .

Vakuutettuina ovat yllä-

553-0612874-W.

Unohtuvatkin pian. Ei sillä jäsenyydellä kuitenkaan

vat ammattiosastoon liittymiseen ja työehtojen pa-

mainitut henkilöt, jotka asuvat

moituksen voi tulostaa Turvan

mitään hyötyä ole. Tulee ne työehdot kuitenkin kai-

ranemiseen.

vakituisesti Suomessa ja joilla

internetsivuilta tai pyytää toimi-

Korvausasioissa ole yhteydessä

on voimassaoleva Kela-kortti.

paikoistamme. Turvaan on lisäksi

Turvan valtakunnalliseen nume-

Tämä tarkoittaa, että jäsenellä

toimitettava tapaturmaa koskeva

roon, puh. 010 195 108.

on vakituinen osoite Suomessa

lääkärinlausunto, alkuperäiset

ja että hän oleskelee yli puolet

tositteet ja korvauksensaajan

vuodesta Suomessa.

nimi-, osoite- ja tilitiedot.

kille samanlaisina. Voi siinä siivellä matkustaa ihan
hyvin. Osaa ihmiset neuvotella itse omat palkkan-

Puhuin ja olin mieltä. En ollut hiljaa. Olen siis ollut tuhma ja aion olla vastakin. Sori siitä.

sa. Minä ja minä. Ei tuolla kaverilla niin väliä. Itse en
ole koskaan samassa jamassa. Noinkohan? Ehkei
kannattaisi ottaa riskiä. Kuka niitä pekkasia enää
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INFO

Jos joudut
työttömäksi tai
lomautetuksi...

1

2

3

4

5

Ilmoittaudu
työttömäksi

Tarkista
liitteet

Lähetä
hakemus

Ilmoittaudu viimeistään ensim-

Täytä
ansiopäivärahahakemus

Tarkista, että sinulla on kaikki

Lähetä

Toimita
tarvittaessa
lisäselvitykset

mäisenä työttömyys-/lomautus-

Täytä työttömyyskassaa varten

tarvittavat liitteet päivärahaha-

liitteineen kassalle hakemusjak-

Toimita

päivänä työ- ja elinkeinotoimis-

ansiopäivärahahakemus

kemukseen.

son päätyttyä.

pyydetyt lisäselvitykset ja puut-

toon. TE-toimistojen yhteystiedot

kahdelta tai neljältä ensimmäisel-

löydät nettiosoitteesta toimistot.

tä työttömyysviikolta.

joko

ansiopäivärahahakemus

Työsuhteen päättyessä lähetä

Voit lähettää hakemuksen liit-

kassaan

mahdollisesti

tuvat liitteet.

kassalle liitteenä palkkatodistus,

teineen joko sähköisen asioinnin

Hakemus on täytettävä huo-

irtisanomisilmoitus ja työtodis-

kautta tai postitse osoitteeseen

värahaoikeuteen

lellisesti ja päätettävä sunnun-

tus. Lomautuksen alkaessa toimi-

Metallityöväen työttömyyskas-

ta muutoksista ja muuttuneis-

tautua jo aikaisemmin, ja työn-

taihin.

ha-

ta palkkatodistus ja lomautusil-

sa, PL 116, 00531 Helsinki.

ta henkilö- ja yhteystiedoistasi.

haku on voimassa ilmoittautu-

kemuksen täyttämiseen löydät

moitus. Jos saat sosiaalietuutta,

Muutoksista ilmoittamisesta löy-

mispäivästä

osoitteesta

tyottomyyskassa.

toimita kassalle myös päätös täs-

dät lisää tyottomyyskassa.me-

metalliliitto.fi/ansiopaivara -

tä. Katso tarkemmat tiedot päi-

talliliitto.ﬁ/muutoksista-ilmoit-

han-hakeminen.

värahahakemukseen

taminen

te-palvelut.ﬁ.
TE-toimistoon

voi

lähtien.

käynnistää

sähköisessä

voi

ilmoit-

Työnhaun

TE-palveluitten

asioinnissa

verkkopankkitunnusten

omien

Tarkemmat

ohjeet

tarvitta-

Muista ilmoittaa kassalle päivaikuttavis-

Kelan etuuksiin (yleiseen asumistukeen, opintolainan korkoavustukseen, maksuvapautukseen
elatustuesta). Lisätietoa saat Kelasta ja Metalli7:n toimistolta.
Mikäli sinulla on pienet tulot,
voit olla oikeutettu kunnan sosiaalitoimen maksamaan toimeentulotukeen.

Toimeentulotuesta

saat lisätietoa kuntasi sosiaalitoimesta tai Metalli7:n toimistosta.

Kelan
palvelunumerot

avulla.

vista liitteistä tyottomyyskassa.

saat

Metalliliiton

Työnhaku on pidettävä voimassa

metalliliitto.ﬁ/hakemuksen-liit-

työttömyyskassasta,

Palvelunu-

TE-toimiston kanssa sovittavalla

teet.

mero 020 690 455 ma-pe klo 8.30

Asumisen tuet, puh.

- 15.00 tai Metalli7:n toimistolta.

020 692 201

Lisätietoa

tavalla.

Työttömyysajan tuet,
puh. 020 692 210

Tulojesi pienentyessä saatat
olla oikeutettu myös tiettyihin
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Toimi nopeasti:
Kesä 2016 on
nyt varattavissa
Mökkien
varustus ja
piha-alue

Etäisyydet

Päämökissä

•

Pälkäneen keskusta 10 km

•

Valkeakoski 33 km

•

Tampere 41 km

tupakeittiö,

•

Hämeenlinna 53 km

sähkö- sekä puuhella, wc, takka,

•

Lahti 102 km

neljälle

on

vuodepaikkoja

henkilölle,

puulämmitteinen sauna, suihkut,
jääkaappi, mikroaaltouuni, kah-

Hinnat

vinkeitin, tv, radio.

Kesä-, heinä- ja elokuu

Majoitusmökissä on kaksi eril-

•

listä huonetta, jossa kummas-

Koko alueen vuokra
ma-su 400 €.

sakin huoneessa vuodepaikkoja

•

Viikonloppu 250 €.

kolmelle henkilölle sekä jääkaap-

•

Vuorokausi 60 €.

pi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin,

Touko-, syys- ja lokakuu

astiakaappi.

•

Jalasmökissä on vuodepaikkoja kahdelle henkilölle, jääkaap-

Koko alueen vuokra
ma-su 200 €

•

Vuorokausi 40 €.

pi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin.

Ter vetuloa

!
n
e
e
m
e
i
n
a
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Seis
Metalli 7:n kesäpaikka Pälkäneellä
Mallasveden rannalla, vain 44 km
Tampereelta toivottaa kävijät
tervetulleiksi.

A

Pihassa on grillikatos ja ran-

Varaukset

nassa kaksi vapaasti käytössä

Voit tehdä varauksen

olevaa venettä.

ammattiosaston toimistolle,
puh. 03 223 0013 tai
toimisto@metalli7.ﬁ.

Näin löydät perille

kirkolle. Kirkolta käännytään oikealle ns. vanhalle
Lahden tielle, jota ajetaan n. 2 km Myttäälän
tienhaaraan, josta käännytään vasemmalle kohti
Myttäälää (tässä kohdassa järvi on vasemmalla

Roine

ja Saarioisten puutarhan taimisto oikealla
Kalastustoimintaa varten ammatti-

puolella tietä). Myttäälän johtavaa tietä ajetaan

lomapaikka

Seis-

jaitsee päämökin lisäksi majoitus-

osasto on ostanut kalastuskunnalta

4 kilometriä tienhaaraan Hirvo, josta käännytään

sijaitsee

mökki, jossa on kaksi erillistä majoi-

pyydysmerkkejä, jotka oikeuttavat

vasemmalle Hirvon suuntaan. Hirvon suuntaan

luon-

tustilaa, sekä pienempi jalasmökki.

mm. verkkokalastukseen. Kalas-

menevää tietä ajetaan vielä 3 km ja ollaan perillä.

nonkauniilla paikalla

Mökin edustalla on grillikatos. Seis-

tusalueen kartat löytyvät mökistä.

Tien vasemmalla puolella on parkkipaikka ja

Mallasveden rannalla. Kahdeksan

kaniemi tarjoaa hyvät puitteet mo-

Seiskaniemi on vain vuokraajan

kyltti Metalli 7.

hehtaarin Seiskaniemi on jäsenten

nenlaiseen

käytössä vuokrauksen ajan.

varattavissa toukokuun alusta aina

esimerkkinä kalastus tai retkeily.
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58
Kangasala

Tampere-Lahti tieltä käännytään Pälkäneen

lokakuun loppuun asti. Alueella si-

Pälkäneellä,

12

Osoite: Hirvontie 341, Pälkäne.

mmattiosaston
kaniemi

Tampere

harrastustoimintaan,
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Pälkäne
Lempäälä

Seiskaniemi

Mallasvesi
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PÄIVITÄ
PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI!

JÄSENTIETOSI!

Olethan sinä joukkuepelaajana varmistanut, että omat tietosi
jäsenrekisterissä ovat ajan tasalla myös toimipaikan osalta?

1 Mene osoitteeseen ZZZPHWDOOLOLLWWRÀVDKNRLQHQDVLRLQWL
z
2 Klikkaa linkkiä sähköisen asioinnin palveluun, jossa kirjaudut
z
sisään omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

z Tämän voit tehdä eAsiointipalvelussa

z Muuttaa tai lisätä osoitetietosi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi tai tilinumerosi.
z Lisätä työpaikan/toimipaikan eli sen missä olet töissä. Tämä on tärkeä tieto muun muassa
poikkeustilanteissa!
z Laskea jäsenmaksusi määrän ja saada viitenumeron maksamista varten, jos työnantajasi
ei peri sitä palkasta.
z Ilmoittaa jäsenmaksuvapaudesta (tarvittaessa pyydetään lisätietoja).
z Tilata mobiilijäsenkortin puhelimeesi.

z Työttömyysturvan osalta voit

z Täyttää ja lähettää ansiopaivärahan ensi- ja jatkohakemuksen.
z Lähettää hakemuksen liitetiedot.
z Katsella omia päivärahan hakemus- ja maksutietojasi.
z Nähdä annetut päätökset ja maksuilmoitukset.
z Nähdä enimmäismäärälaskureihin kertyneet päivät.

