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Äänestä ja voita 
otteluliput!
Teollisuusliiton liittokokousvaalit 10.–31.3.2023

Teollisuusliitto arpoo kaikkien äänestäneiden 
kesken kuusi kahden lipun VIP-pakettia* 
jääkiekon MM-kisojen Tampereella 23.5.2023 
pelattavaan alku sarjan otteluun Suomi-Tanska.

* Liitto kustantaa matkat, majoitukset 
ja tarjoilut ottelussa.

LIITTOKOKOUSVAALIT 10.-31.3.2023

Tässä  
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s. 2

Teollisuusliiton 
hallituksen jäsenen 
terveiset
s. 2

Riku Aalto:  
Työmarkkinakierros 
käyntiin hintojen nousun 
ja epävarmuuden  
puristuksessa
s. 3

Turja Lehtonen: 
Vaaleja tulossa
s. 3

Ehdokkaamme 
vaaleissa
s. 4-8 Huom! Ammattiosasto arpoo kaikkien liittokokousvaaleissa  

äänestäneiden ammattiosaston äänestäjien kesken myös: 
1 kpl Powerin 300€ lahjakortti ja 4 kpl S-ryhmän 100€ lahjakortteja!

Ammattiosaston toimiston yhteystiedot:
Avoinna: 

maanantaisin ja perjantaisin 9 - 16

Osoite: 
Alinenkatu 20 B, 23500 Uusikaupunki

Puhelin: 
+358440233510 arkisin 9 - 16

Facebook: 
Uudenkaupungin Teollisuustyöntekijät ry

Sähköposti: 
toimisto@teollisuus268.fi

Kotisivut: 
www.teollisuus268.fi
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Autoteollisuus pulassa

Teollisuusliiton hallituksen jäsenen terveiset

Autoteollisuuden haasteet vuonna 2023 jat-
kuvat yhä. Puolijohde pula jatkuu, vaikka teh-
taiden tuotanto toimii  koko kapasiteetillaan. 
Puolijohde pulan ennustetaan jatkuvan ai-
nakin tämän vuoden loppuun, koska tehtaat 
ovat myyneet nyt jo tämän vuoden kapasi-
teettinsa.

Saksaan Infineon yhtiö on rakentamassa uut-
ta tehdasta Dresdeniin, mutta se ei auta tä-
hän hetkeen. Muutkin puolijohde toimittajat 
laajentavat tuotantoaan jopa 30%:lla, mutta 
se ei vaan riitä, koska kysyntä on niin suurta.

Puolijohteiden tarve on kasvanut, koska esi-
merkiksi Suomessa viime vuonna myydyistä 
henkilöautoista oli hybridejä tai täyssähkö-
autoja jo noin 70%. Puolijohteita käytetään 
hybridi- ja täyssähköautojen komponenttei-
hin paljon, luin jostain lehtiartikkelista, että 
jopa 1400 kpl autoa kohti.

Itselläni on vuoden 1972 vuosimallia oleva 

Teollisuusliiton ensimmäinen hallituskau-
si alkaa olemaan loppusuoralla, kun touko-
kuussa on liittokokous. Olen ollut Teollisuus-
liiton hallituksen jäsen alusta asti eli 18.5.2017 
päättyneestä Metalliliiton ylimääräisestä 
liittokokouksesta lähtien, jolloin liiton nimi 
vaihtui Teollisuusliitoksi. Teollisuusliiton 
ylimääräinen liittokokous päättyi 30.11.2017, 
jolloin liiton hallitukseen valittiin Metalli-
liitto-taustaisten lisäksi jäseniä entisestä 
TEAM-liitosta ja Puuliitosta. Teollisuusliiton 
hallitus muodostuu 28 henkilöstä ympäri 
Suomen. Hallituksen puheenjohtajana toimii 
Riku Aalto. Ammattiosasto 268:n jäsentä ei 
ole minua aiemmin valittu liiton hallitukseen 
tai aiemmalta nimeltä liittotoimikuntaan. 
Koenkin merkittävänä asiana, että saan vie-
tyä jäsenten terveisiä hallitukseen niin täältä 
kuin koko Varsinais-Suomesta ja Satakun-
nasta. 

Teollisuusliiton hallituksessa päätetään välil-
lä vaikeistakin asioista. Minulle tärkeintä on 
seisoa oman päätökseni takana ja osata pe-
rustella mielipiteeni. Asioilla on monta puolta 
ja niitä pitää tarkastelle monesta kulmasta. 
Hallituksen kokouksissa äänestetään kohtuu 
harvoin ja tärkeistä asioista käydään monesti 
pitkäkin keskustelu, jonka jälkeen linjataan 
päätös käydyn keskustelun pohjalta. 

Työmarkkinatilanne on asia, mikä on jossain 
muodossa jatkuvasti käsittelyssä. Työehtoso-
pimus takaa kaikille alan työntekijöille yhdes-
sä sovitut työehdot. Huonoin tilanne työnteki-
jöiden kannalta olisi se, että kaikki työehdot 
määräytyisivät lain minimin mukaan. Vain 
TES velvoittaa työnantajan maksamaan esi-
merkiksi tasaamisvapaat, vuorolisät, lomara-
han ja arkipyhäkorvaukset.

On tärkeää, että olemme valmiita porukalla 
puolustamaan työehtosopimuksessa olevia 
asioita. Se, että ne on joskus sinne saatu kir-
jattua, ei tarkoita sitä, että ne ovat automaat-
tisesti siellä. Mitä enemmän liitossa on jäse-

Kuplavolkkari kesäautona ja siinä ei taida 
kovin montaa puolijohdetta olla,   ikkuna au-
keaa kun kammesta veivaa ja kaasupoljin on 
vaijerilla yhteydessä kaasuttimeen. Kuplassa 
ei tietenkään ole näitä nykyisiä ajonvakau-
tusjärjestelmiä ja muita hienouksia, mitkä jo 
lainsäädäntö edellyttää uudemmissa autois-
sa olevan, mutta kyllä silläkin pääsee kuiten-
kin liikkumaan paikasta toiseen nostalgisis-
sa merkeissä.

Me täällä autotehtaalla ja muissakin tehtais-
sa Suomessa, joudumme kuitenkin vain toi-
vomaan, että teollisuustuotanto taas pääsee 
jaloilleen ja työllisyystilanne saadaan nostet-
tua ja sitä kautta päästään eteenpäin tässä 
nykyisin niin epävakaassa maailman tilan-
teessa.

Terveisin 
Jouni Varjonen 
AO 268 Puheenjohtaja

niä, sitä isompi voima meillä on. Liitto ei ole 
Helsingissä oleva keskustoimisto tai alueilla 
olevat aluekeskukset. Jäsenet sen muodosta-
vat, me olemme liitto ja tämä on tärkeää jo-
kaisen muistaa.

Kohti liittokokousta
Teollisuusliiton liittokokousvaalit järjeste-
tään 10-31.3.2023. Tampere-talolle kokoontuu 
toukokuussa vaalilla valittu 442 liittokokous-
edustajan joukko päättämään liiton tulevai-
suuden suunnan. Jokaisella annetulla äänel-
lä on vaaleissa merkitys. Mitä korkeampi on 
äänestysprosentti, sitä suurempi on jäsenten 
vaikutusvalta liitossa. Korkealla äänestyspro-
sentilla on myös vaikutusta siihen, että liitol-
la on vahva asema neuvottelijana ja yhteis-
kunnallisena vaikuttajana. Näin liitto voi ajaa 
aina paremmin jäsenten etuja. 

Meidän jokaisen ääntä siis tarvitaan ja jo pel-
kästään meidän ammattiosastossa on mon-
ta hyvää ehdokasta, joiden joukosta jokainen 
varmasti löytää mieluisan ehdokkaan. Jos et 
vaalipiirin takia pysty äänestämään 268:n 
ehdokkaita, löytyy hyviä ehdokkaita kaikista 
vaalipiireistä, joita on yhteensä 34. Vaalima-
teriaali ja ohjeet tulevat kaikille kotiin. Työ-
markkinoiden käytettävissä olevat jäsenet 
voivat äänestää vaaleissa joko sähköisesti tai 
postitse. Sähköinen äänestys siis onnistuu 
helposti, vaikka kotisohvalta. Äänestämällä 
osallistuu myös liiton kuin oman ammatti-
osastomme arvontoihin. 

Keväällä on myös toiset tärkeät vaalit eli 

Eduskuntavaalit, joissa työntekijöiden ääni 
pitää saada kuuluviin ja se onnistuu ainoas-
taan äänestämällä. Muistetaan siis käyttää 
äänioikeuttamme näissä molemmissa vaa-
leissa.

Satu Heijari 
Teollisuusliiton hallituksen jäsen

Toimituskunta
Jouni Varjonen
Seija-Riitta Hänninen

Sivunvalmistus
Mainostoimisto Ilmiö
Juha Hepojoki



Uudenkaupungin Teollisuustyöntekijät ry3

Työmarkkinakierros käyntiin hintojen  
nousun ja epävarmuuden puristuksessa
Korkea äänestysaktiivisuus vaaleissa takaa työntekijän äänen kuulumisen

Vaaleja tulossa

Vuosi 2022 oli vuosi, jonka harva unohtaa. 
Venäjän raukkamainen hyökkäys Ukrainaan 
muistutti meitä omasta lähihistoriastamme. 
Samalla naapurimaamme paljasti todelliset 
kasvonsa myös niille, jotka ovat aiemmin pyr-
kineet ymmärtämään sen tekoja ja motiiveja. 

Hyökkäystä seurannut energia- ja hintakriisi 
näkyy jokaisen kukkarossa. Työntekijöiden 
ansioissa palattiin lähes kertarysäyksellä 
2010-luvun lamavuosien tasolle. Valoa tun-
nelin päähän tuovat alustavat tiedot sähkön 
hinnan sekä inflaation tasoittumisesta. 

Palkansaajien ostovoimaan syntynyttä kuilua 
pyrimme koko viime syksyn ja tämän talven 
jatkuneissa työmarkkinaneuvotteluissa ku-
roa umpeen. Alusta lähtien oli toki selvää, et-
tei menetettyä ansiotasoa saada yhdellä sopi-
muskierroksella takaisin. 

Lopulta tuloksena oli kompromissi, jossa 
työntekijöiden ostovoiman heikkeneminen 
pysäytetään, mutta ei enempää. Kompromis-
sista huolimatta sovitut palkankorotukset 
ovat suurimmat 15 vuoden tarkastelujaksolla. 

Teollisuusliitolle asetettiin tällä kierroksella 
myös sellaisia rooleja ja tehtäviä, joita emme 
ole itsellemme halunneet tai vaatineet. Kun-
tasektorin ratkaisun myötä neuvottelimme 
korotukset sadoille tuhansille kuntien työn-
tekijöille. Työnantajapuoli myös keskitti poik-
keuksellisen voimakkaasti kaikki neuvottelut 
teknologiateollisuuden pöytään. 

Vastareaktiona neuvotteluiden keskittämisel-
le SAK:n liitot tiivistivät omaa koordinaatio-
taan sopimalla yhteisistä työtaistelutoimista 

Hyvä ammattiosaston lehden lukija. Meillä on 
ammattiliittona erittäin kiireellinen aika me-
neillään. Olemme juuri saaneet sovittua suu-
rimmille aloillemme pitkän väännön jälkeen 
uudet työehtosopimukset. Tälläkään kertaa 
ne eivät syntyneet helpolla, vaan hankaluutta 
ja vaikeusastetta riitti erityisen paljon, myös 
työtaisteluja tarvittiin. Neuvottelut toki meil-
läkin vielä jatkuvat monilla sopimusaloilla ja 
töitä on tehtävä, ennen kuin maaliin pääsem-
me.

Kuluvana keväänä olemme myös valmistau-
tumassa liittomme historian ensimmäisiin 
liittokokousvaaleihin. Ehdokkaita on run-
saasti yli 1500 ja yhteensä kolme vaaliliittoa 
mukana. Teollisuusliiton varsinaiseen liitto-
kokoukseen valitaan 10. - 31.3.2023 toteutet-
tavilla vaaleilla 442 liittokokousedustajaa. 
Liittokokous pidetään Tampereella Tampere-
talossa 22.5. – 24.5.2023. Liittokokousryhmät 
kokoontuvat Tampere-talossa 21.5.2023. 

Suomen suurimman ammattiliiton vaaleja 

ja tavoitteista. Jo oli aikakin. Keskitetyistä rat-
kaisuista luopumisen jälkeen palkansaajilta 
on puuttunut yhteinen näkemys työmarkki-
najärjestelmän kehittämisestä. Tänä talvena 
otimme ison askeleen kohti uutta, kun liitot 
pääsivät monesta asiasta yhteisymmärryk-
seen. Nähtäväksi jää, mitä pysyvää liittojen 
koordinaatiosta lopulta syntyy. 

Teollisuuden työmarkkinakierroksen jälkeen 
on hyvä hetki pohtia edessä olevia eduskun-
tavaaleja. Palkansaajien ostovoima on yksi 
keskeinen teema, jonka pohjalta ihmiset ää-
nestävät. Teollisuusliitto on esittänyt omia 
ratkaisuja ostovoiman vahvistamiseksi. Vaa-
dimme kiky-maksujen siirtoa takaisin työn-
antajille. 

Tällainen päätös vahvistaisi palkansaajien 
ostovoimaa huomattavasti enemmän kuin 
julkista taloutta vahingoittavat veronkeven-
nykset. Tuoreimpien laskelmien mukaan pal-
kansaajat ovat maksaneet yli 11 miljardia eu-
roa kiky-maksuja vuosien 2017 – 2022 aikana. 

Puolueista SDP ja Vasemmistoliitto ovat il-
moittaneet kannattavansa kiky-maksujen 
siirtoa. Keskusta ja Kokoomus vastustavat 
ehdotusta. Moni palkansaaja voi jo tästä ve-
tää johtopäätöksiä siitä, miten puolueet suh-
tautuvat palkansaajien lompakon paksuu-
teen. 

Eduskuntavaalien ohella liiton jäsenet ää-
nestävät myös liittokokousvaaleissa. Yli 1500 
Teollisuusliiton aktiivia on ryhtynyt ehdok-
kaaksi Suomen suurimmissa ammattiyhdis-
tysvaaleissa. Työpaikoilla on nyt oikea aika 
käydä rakentavassa hengessä keskustelua 

työntekijöille tärkeistä asioista. Liittoryhmät 
ja ehdokkaat tuovat keskusteluihin omat 
näkemyksensä, joiden välillä jäsenet tekevät 
punnintaa.  

Aktiivinen osallistuminen sekä eduskunta-
vaaleissa että liittokokousvaaleissa varmis-
tavat teollisuuden työntekijöiden äänen kuu-
lumisen. Yhteiskunnassa ja työelämässä on 
vielä paljon korjattavaa, olipa sitten kyse luot-
tamusmiesten asemasta, alipalkkauksesta 
tai työehtojen yleissitovuuden lujittamisesta. 
Niiden puolesta kannattaa myös äänestää.
Toivottavasti vuosi 2023 jää mieleemme vuo-
tena, joka toi vakautta palkansaajien arkeen 
ja palautti rauhan lähialueillemme. 

Riku Aalto
Teollisuusliiton puheenjohtaja

seurataan laajasti ja liittokokous tulee linjaa-
maan liiton toimintaa seuraavaksi viideksi 
vuodeksi. Nyt on se hetki, jolloin meidän tulee 
työpaikoilla aktivoitua ja saada työkaverim-
me innostumaan vaaleista. Mitä korkeampi 
on äänestysprosentti, sitä korkeampi tulee 
olemaan liittomme painoarvo yhteiskunnalli-
sena toimijana.  Olen varma, että esimerkiksi 
työnantajalinnakkeessa seurataan näitä vaa-
leja todella herkällä silmällä. 

Keväällä käydään myös eduskuntavaalit ja 
maahamme muodostetaan vaalien jälkeen 
uusi hallitus. On sanomattakin selvää, että 
tulevista hallitusneuvotteluista tulevat erit-
täin haastavat. Teollisuusliiton näkökulmas-
ta on keskeistä, että eduskuntaan valitaan 
palkansaajan arkea ymmärtäviä kansan-
edustajia. Toivonkin, että työpaikoilla, toreilla 
ja turuilla käydään keskustelua, minkälaisen 
tulevaisuuden me työntekijöille haluamme. 
Teollisuusliitto on pitänyt vahvasti esillä 
muun muassa kiky-maksujen palauttamista 
takaisin työnantajille. Samoin olemme pitä-

neet keskustelussa yllä sitä, että työttömyys-
turvan kestoa ei saa leikata. Tässä vain muu-
tama esimerkki vaalitavoitteistamme, joita 
on laajasti eri työelämän osa-alueilta aina 
teollisuuspolitiikkaan asti. Näytetään siis 
keväällä joukkovoimamme ja vaikutusval-
tamme vaalikentillä. Muistakaa, vain annetut 
äänet lasketaan, ei yksin vaan yhdessä.

Turja Lehtonen
Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja
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Heli Sjöblom-Lämsä
Osaston luottamusmies 

/ Varatyösuojeluvaltuutettu

48

Satu Heijari
Luottamusmies 

/ Varatyösuojeluvaltuutettu 
/ Liiton hallituksen jäsen

8

Petri Kohtamäki
Operaattori

18

Tairi Koit
Varastotyöntekijä

19

Miia Kelsey
Kunnossapitoasentaja

17

Matti Repo
Asentaja

41

Taru Rantanen
Järjestötyöntekijä 
/ Taloudenhoitaja

39

Ishmeal Armoo
Ajoneuvoasentaja

4

Maisa Koivisto
Tiiminvetäjä 

/ Varapääluottamusmies

20

Jere Sedergren
Operaattori 

/ Pääluottamusmies

46

Jorma Paasikivi
Valimotyöntekijä 

/ Pääluottamusmies

37

Soile Blomberg
Hitsaaja

5

Ella Hokkanen
Ndt-tarkastaja

9

Tauno Packalen
Koneistaja 

/ Pääluottamushenkilö

38

Jouni Wallin
Työsuojeluvaltuutettu

69

Henri Valmunen
Materiaalikäsittelijä

65

Yhteistyön tekijät
Ehdokkaamme
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Viimeiset vuodet ovat olleet vähintäänkin 
epävakaita maailmantaloudessa. Korona 
pandemia ja sitä heti kohta seurannut sota 
Euroopassa laukaisivat inflaation kovimpaan 
nousuun miesoletettumuistiin. Ostovoiman 
heikentyminen hintojen nousun vuoksi ajoi 
työmarkkinaneuvottelut haastavaan tilantee-
seen. Sopu syntyi pitkällisten neuvottelujen 
jälkeen Teknologiateollisuuteen ja perintei-
sesti tämän sopimuksen mukaisesti määräy-
tyvät muiden alojen palkkaratkaisut.

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevai-
suuden on joku joskus tokaissut. 
Sen sijaan perinteisesti inflaation hillitsemis-
toimien (esim. keskuspankkien koronnostot) 
seurauksena voidaan odottaa Stagflaatiota. 
Mutta mitä se tarkoittaa?

”Stagflaation aikana ihmisten ostokyky heik-
kenee, koska hinnat nousevat, mutta tulot 
laskevat laman takia. Hintojen nousu tarkoit-
taa huonoa taloustilannetta ja talouskasvun 
pysähtymistä. Hintojen nousu osuu pahiten 
työttömiin ja tiukalla budjetilla eläviin. Koko-
naiskysynnän kasvu jää heikoksi kun yksityi-
nen ja julkinen investointihalukkuus pysyy 
heikkona ja varovaisena. Palkansaajat alka-
vat vaatia palkankorotuksia hyödykkeiden 
nousevien hintojen takia, mutta yritykset siir-
tävät nousevat kustannukset hyödykkeiden 
hintoihin” (lainaus summarum.fi)

Tämä selittää osaltaan myös tilannettamme 
autotehtaalla. Uusien projektien käynnisty-
minen hidastuu markkinoiden varovaisuu-
den ja investointihaluttomuuden vuoksi ja 
kuluttajat ovat entistä harkitsevaisempia 

lopputuotteiden ostopäätöksiä tehdessään. 
Esim. Saksassa autojen ensirekisteröinnit 
romahtivat viime vuonna yli 40 %. Kaikki val-
mistamamme autothan ovat myytyjä joten 
vähemmän autokauppoja maailmalla tarkoit-
taa vähemmän valmistettavia autoja meille.
Yhteenvetona todettakoon että olemme haas-
teellisessa tilanteessa. Emme ole yksin täs-
sä tilanteessa vaan ennen kaikkea ongelma 
on globaali. Usko tulevaisuuteen ja osaami-
seemme on oikeutettua ja tuore palkkarat-
kaisumme antaa eväät parempaan kilpailu-
kykyyn markkinoilla.

Jos olet vielä hereillä tässä kohtaa artikkelia 
onnittelen sinua lukijaa ja toivotan kaikkea 
parasta kevään vaikeiden aikojen keskellä.

Timo Laaksonen
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Maailmantalouden arkipäivää

Hamid Boumtine
Logistiikka

Prince Safo
Asentaja

130

Seija-Riitta Hänninen
Hse-operaattori 

77

Jouni Varjonen
Pääluottamusmies 

/ Osasto 268:n puheenjohtaja

140

Timo Laaksonen
Operaattori 

/ Varapääluottamusmies

96

Iiro Eriksson
Työkaluvalmistaja /  

Kunnossapidon luottamusmies

73

Ali Mohamed
Kokoonpano

Teollisuuden vaikuttajat
Ehdokkaamme

72

110

Lehdessä on Varsinais-Suomen teknologiateollisuuden sekä teknisen 
huolto- ja kunnossapidon sopimusalojen 268:n liittokokousvaali-
ehdokkaat.

Kaikkien sopimusalojen ja ammattiosastojen ehdokkaat löydät 
Teollisuusliiton sivuilta (skannaa QR-koodi päästäksesi sivuille).
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Seija-Riitta Hänninen 
amm.osasto 268 hallituksen jäsen

Vaikka taustalta löytyy niin entistä PAMia, Kir-
jatyöntekijää, Teamia ja nyt viimeisenä Tek-
nologiateollisuutta niin en ole koskaan miel-
tänyt itseäni ay-aktiiviksi. Tunnustan olen 
liittokokousvaalien ensikertalainen.

Olen kuitenkin saanut tuotua omia mielipitei-
täni julki.

Tämänhetkinen työmarkkinatilanne on aivan 
outoa. Toisaalla suuriakin muutosneuvotte-
luita jotka koskevat satoja ihmisiä, toisaalla 
taas työvoimapula joissa kaivataan kymme-
niä työntekijöitä. Miksi ei työ ja tekijä kohtaa?
Samaan aikaan kun vähennetään koulutus-
paikkoja valitetaan siitä että ei löydy ammat-
titaitoisia työntekijöitä. 

Ammattitaitoa löytyy nuoristakin, mutta osaa 
ei kiinnosta työuran aloittaminen ns mata-
lapalkkaisilta aloilta. Kuuntelin televisiosta 
tutkijaa joka oli haastatellut nuoriaja heidän 
odotuksiaan työuralta. Aloituspalkaksi halut-
tiin vähintään18 e/h. Miten me olemme nuo-
remme kasvattaneet? Missä on nuorten suh-
teellisuudentaju?

”Oppisopimuskoulutus on käytännönläheisin 
ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. 
Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapah-
tuu työpaikalla työtä tehden”. Oppisopimus-
koulutus pitäisi saada työpaikoilla uuteen 
nousuun. Monella nuorella (sekä aikuisilla) on 
oppimisvaikeuksia ja kun se huomataan pi-
täisi ohjata nuori tämän koulutuksen piiriin. 
Tiedän monta nuorta henkilöä kun kaiken-
laisten moottorien tai pienkoneiden sielun-
elämä kiinnostaa enemmän kuin koulukirja! 
Mikä olisi sen parempi opiskelualusta kuin 
”kädet kyynärpäitä myöden moottoriöljyssä” 
Yhteistyöllä saamme uusia nuoria vaikuttajia 
työelämään ja kiinnostumaan ajankohtaisis-
ta asioista.

Muistakaa käydä äänestämässä.

Heli-Sjöblom Lämsä
Työskentelen Valmet Automotive Oyj:n hitsaa-
mon luottamusmiehenä ja toisena varatyö-
suojeluvaltuutettuna.

Vapaa-ajalla Koiran ulkoiluttaminen ei oike-
astaan ole harrastus, vaan lemminkin hyvin-
vointiin vaikuttava erittäin tarpeellinen toimi-
tus. Lenkkeillessä sitten sattuu ja tapahtuu. 
Onneksi ulkoilutettavalla on huumorintajua, 
esimerkiksi nyt että, yleensä kaatumisesta 
seuraa jokin vamma, harvemmin sitä pylläh-
tää tasatakamuksin siihen suurimpaan ja 
iskua vaimentavaan lätäkköön niin, että on 
nilkoista niskaan asti märkä koko kerrastoa 
myöten ja hauva vieressä nauraa räkättää. Tai 
kun lähtee hiihtämään ”vetokoiran” kanssa, 
niin suksien alta kuuluu rits ja räts. Ei ehdi 
kissaa sanoa kun on selällään lätäkössä (jäl-
leen) ja siinä vieno lannoitteen tuoksu. Yritä 
sitten sauvoines päivines päästä prunnista 
ylös. Koira nauraa vieressä, itsellä kokkare 
kuraa nutturassa ja ainoat kolhut itseluotta-
muksessa.

Noista kriiseistä selvitty. Se että asioita sat-
tuu ja tapahtuu sai itseni hakeutumaan pit-
kästä aikaa opintojen pariin. Korona-aika 
mahdollisti, että etäopiskelumahdollisuuk-
sia tuli lisää ja opintoja suoritin työn ohessa. 
Opintojen edistyessä maailman kriisit tun-
tuivat kulkevan samaa tahtia opintoteemo-
jen kanssa. Koin oivalluksen, että oikeastaan 
jokainen uusi kriisi on seurausta aiemmasta. 
Kuinka pahaksi kriisi pääsee kärjistymään, 
johtuu ehkäpä enemmänkin siitä, jos joku tai 
jotkut tahot yrittävät saada kriisistä hyötyä. 
Mitä enemmän tehdään yhteistyötä, neuvo-
tellaan ja sovitaan, sitä paremmat edellytyk-
set on kriiseistä ja ongelmista selvitä. Tär-
keintä on, että pidetään niistä huolta, joille 
taakka voi kasvaa ylivoimaiseksi kantaa.

Ja, jos jostain pusikosta kuuluu sarja ärräpäi-
tä, niin kannattaa käydä kurkkaamassa ja ky-
symässä tarvitaanko apua. Toisinaan voi olla 
että apua tarvitaan, mutta on myös mahdol-
lista saada elämänsä naurut kun pusikossa 
kököttää likomärkä, pahanhajuinen koiranul-
koiluttaja jolla on kuusenoksia ja sammalta 
nutturassa, ilman sen suurempaa hätää.

Jere Sedergren
Hei, olen ehdolla liittovaaleissa kaudelle 
2023-2028 Yhteistyön tekijöiden ehdokas-
listalla. Olen ollut aktiivinen edunvalvoja jo 
muutamia vuosia, ja ajan kuluessa vastuu-
alueet ovat laajentuneet. Toimin Uudenkau-
pungin Teollisuustyöntekijät ry:n hallituksen 
varsinaisena jäsenenä ja tästä vuodesta al-
kaen opintosihteerinä. Valmet Automotivella 
toimin vuonna 2021 kokoonpanon varaluotta-
musmiehenä ja siirryttyäni Valmet Automoti-
ve EV Power, Uudenkaupungin akkutehtaalle, 
valittiin minut tehtaan pääluottamusmie-
heksi kaudelle 2023-2024.
 
Tulen duunari perheestä ja olen työläisen oi-
keuksien vankkumaton perään kuuluttaja. 
Pyrin aktiivisesti auttamaan työtovereitani 
ja muita ihmisiä ympärilläni, oli kyse sitten 
työasioista, koulutuksesta tai vaikka henkilö-
kohtaisista asioista. Aloitettua työskentelyni 
akkutehtaalla vuonna 2021 olen yli kaksin-
kertaistanut liiton jäsenmäärän valppaalla ja 
huomioivalla edunvalvonnallani.
 
Uskon että oppimillani tiedoilla ja taidoilla 
voisin tuoda laajemman vaikutuksen liit-
totasolla suomen teollisuuteen ja sen työn-
tekijöihin, yhä parantaen duunarin asemaa 
suomalaisessa työelämässä. Joten annathan 
äänesi minulle jotta voin puolestasi taistella 
paremmasta huomisesta. Kiitos.

Matti Repo 
Teollisuus 268 hallituksen jäsen

Moro. Olen osittain Teollisuusliiton, osittain 
ammattiosasto toiminnan, mutta hyvin pal-
jon erilaisten työyhteisöiden kouluttama ihan 
tavallinen kiva tyyppi. Mutta nyt ei puhuta 
menneisyydestä, vaan tulevaisuudesta. Olen 
ehdolla Liittokokousvaaleissa. Yksin meistä 
kukaan ei pysty vaikuttamaan, vaan yhdessä, 
siksi olemme Liitto. 

Hyvät ihmiset muistakaa äänestää. Myös 
eduskuntavaaleissa. Ugh, olen puhunut.

Jorma Paasikivi 
Rautavalimon pääluotto, perheellinen 
kovanluokan edunvalvontaa jo vuodesta 2004 

Työntekijät ovat avustaneet työnantajia kiky-
maksuilla ja muilla tulonsiirroilla yli 11 mrd:n 
edestä. Lisäksi maksavat huippukorkeita 
osinkoja, mutta kun pitäisi palkkaa maksaa 
niin yllättäen ei olekaan varaa. NYT ON KYLLÄ 
JO KORKEA AIKA TUNKEA KÄSI SYVÄLLE TYÖN-
ANTAJAN TASKUUN.

-se on silleen et kun rautakoura ärisee ni Ete-
läranta värähtää

Ehdokkaat esittäytyvät
Taru Rantanen
Olen Taru Rantanen, järjestötyöntekijä 268:n 
toimistolla. 

Parasta työssäni on se, että jokainen päivä on 
erilainen. Saan kohdata ihmiset niin ilossa 
kuin surussa, pienissä ja suurissa asioissa. 
Olen huomannut, että jäsenistöllä on paljon 
kysyttävää kattavasti erilaisista asioista, ku-
ten työttömyysetuuksista tai jäseneduista. 
On todella mahtavaa, että meidän ammatti-
osastomme tarjoaa matalan kynnyksen tulla 
tapaamaan toista ihmistä kasvotusten, myös 
ilman ajanvarausta. 

Joskus sitä mietitään yhdessä liittoon liittyvi-
en asioiden jälkeen, miten työhakemus kan-
nattaakaan lähettää, kuinka koliikkivauvan 
saisi paremmin nukkumaan tai joskus taas, 
missäköhän voisi korjauttaa ratkenneet hou-
sut. Kaikki aiheet ovat yhtä tärkeitä, ja jaetut 
murheet pienenevät!

Elän onnekkaassa asemassa, kun minulla 
on koulutus, työ, ystävät, perhe ja lemmikit. 
Läheisiini kuuluu erittäin erilaisia ihmisiä, 
jotka painivat hyvinkin erilaisten ongelmien 
parissa. Toinen voi olla syrjäytynyt, pitkäai-
kaistyötön nuori, toinen taas suurperheen 
äiti. Kolmas uratykki. Ja jokainen meistä an-
saitsee tulotason, jolla pärjää. Minulle onkin 
todella tärkeää ihmisten tasavertainen koh-
telu, taustasta tai yhteiskuntaluokasta riip-
pumatta.

Me yhdessä voimme saada asiat sujumaan 
paremmin, siksi on tärkeää laittaa oma kor-
tensa kekoon - ja äänestää! 
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Satu Heijari
Edunvalvontaa suurella sydämellä

Olen pitkään toiminut autotehtaalla erilai-
sissa luottamustoimissa ja työsuhdetta on 
takana yli 22-vuotta. Tällä hetkellä olen maa-
laamo-osaston päätoiminen luottamusmies 
/ työsuojeluasiamies sekä 1. varatyösuojelu-
valtuutettu. Ammattiosastossa olen varapu-
heenjohtaja, hallituksen jäsen sekä vapaa-
aikajaoksen jäsen. Olen myös Teollisuusliiton 
hallituksen jäsen ja SAK:n edustajiston jäsen. 
Halu vaikuttaa asioihin sai minut aikanaan 
lähtemään mukaan luottamustehtäviin ja 
tärkeintä on työkavereilta saatu tuki, jota 
ilman näitä tehtäviä olisi mahdoton tehdä. 
Olen kiitollinen, että olen saanut mahdolli-
suuden päästä vaikuttamaan asioihin niin 
työpaikka-, ammattiosasto- kuin liittotasolla.

Minulle oli täysin selvää, että tälläkin kerral-
la lähden ehdokkaaksi liittokokousvaaleihin. 
Metalliliiton 22. liittokokouksessa kävin pi-
tämässä monta puheenvuoroa ja sain olla 
jäsenenä Työympäristö -ja työsuojeluasiain 
valiokunnassa. Tulevassakin liittokokoukses-
sa on tarkoitus mennä puhumaan ja saada 
meidän ammattiosaston jäsenten ääni kuu-
luville. Olen monesti sanonut, että palkan 
saisi helpommallakin työllä kuin toimimalla 
luottamusmiehenä. Se kuitenkin palkitsee 
joka kerta, kun saadaan työkaveria vaivaava 
asia ratkaistua ja hän on tyytyväinen loppu-
tulokseen.

VPK harrastuksena ja erityisesti nuorten 
kanssa toimiminen on tosi hyvää vastapai-
noa sekä työlle, että muille luottamustoimille. 
Ihmisten kohtaaminen ja erilaisten ihmisten 
kanssa yhteistyön tekeminen on ehdotto-
masti näissä tehtävissä parasta. Olen sosi-
aalinen ja minua on helppo lähestyä. Saa siis 
rohkeasti olla yhteydessä.

Petri Kohtamäki
Työskentelen Valmet Automotive Uuden-
kaupungin tehtaalla, vuodesta 2005 alkaen, 
useammassa eri tehtävässä. Viimeisimmisä 
muutosneuvotteluissa kohdalleni osui tehtä-
vän muutos eli palasin operaattorin tehtäviin.

En tällä hetkellä toimi ammattiosaston halli-
tuksessa, mutta olen toiminut mm. Osaston 
puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sih-
teerinä sekä osaston että aluenuorten vas-
taavana. 

Lähdin ehdokkaaksi liittokokousvaaleihin 
siitä syystä että vaikuttaa voi vain osallis-
tumalla. Omaan välillä voimakkaitakin mie-
lipiteitä ja pidän niistä kiinni, mutta mikäli 
vasta-argumentti on hyvin tai jopa paremmin 
perusteltu kuin omani pystyn myöntämään 
virheeni ja muuttamaan mielipidettäni, tai 
vähintään ymmärtämään ja arvostamaan 
vastakkaisen mielipiteen.

Minulle on myös tärkeää että oma kanta-
ni ymmärretään vaikka ei välttämättä olisi 
kanssani samaa mieltä, moni työkaveri on 
varmasti saanut kanssani keskustella, eli 
tykkään selittää tekemisiäni

Yhden TES kohdan nostan silti esiin joka on 
omalla työmaallani tullut käytännössä koet-
tua ja se on puhuttanut aina kun sellaista on 
työnantaja kokenut tarpeelliseksi käyttää eli
tilapäinen työtuntijärjestelmän muutos.

Toivon että jokainen jäsen käyttää äänioike-
uttaan ei välttämättä minuun mutta edusta-
jaan jonka tunnet ja tiedät! Edustajia valitaan 
jokaisesta vaalipiiristä ja jokainen edustaja 
omaa omanlaisensa taustan ja työhistorian, 
mutta muistakaa kertoa ehdokkaille epäkoh-
dista sillä vaikka tekisimme samaa työtä, 
emme koe samojakaan kokemuksia samoin 
sillä siihen vaikuttaa moni asia. Siksi on hyvä 
olla monimuotoinen edustajisto.

Maisa Koivisto
Olen Maisa Koivisto 45 vuotta. Asun Uudes-
sakaupungissa. Olen työskennellyt Valmet 
Automotivella 8 vuotta. Ensimmäiset 6,5 
vuotta autotehtaalla asentajana kokoonpa-
nolinjastolla ja laadunmittaajana. Elokuussa 
2021 siirryin akkutehtaan puolelle ja siellä 
työskentelen tiiminvetäjänä. Sekä toimin Val-
met Automotive EV Powerin Uudenkaupungin 
tehtaan varapääluottamusmiehenä.

Olen ammattiosastomme hallituksen varajä-
sen ja olen Teollisuusliiton yhteistyöntekijöi-
den vaaliehdokkaana liittokokoukseen 2023.

Iiro Eriksson
Iiro Eriksson Valmet Automotive Oyj, kunnos-
sapidon luottamusmies.

Osaston hallituksen jäsen

Soile Blomberg
Vahteruksella olen työskennellyt 2022 ke-
väästä alkaen hitsaajana. Viihdyn työssäni ja 
työkaveritkin on oikein mukavia. Asun Kalan-
nissa ja työmatka menee kätevästi kävellen.
Työskentelin Valmet Automotivessa 11 vuotta 
ja pienen tauon jälkeen, palasin hetkeksi ak-
kutehtaalle.

Aikuiset lapseni asuvat jo omillaan, mutta 
onneksi kotona on muutamat karvakaverit; 
leonberginkoira Neco sekä kolme maatiais-
löytökissaa.

Vapaa-aikani kuluu erilaisten käsitöiden pa-
rissa mm. Koruja, kankaanpainantaa sekä 
tarrojen teko.

Toimin ammattiosaston sihteerinä ja kun mi-
nua pyydettiinkin ehdokkaaksi ja en tieten-
kään voinut kieltäytyä!

Ehdokkaat esittäytyvät

Miia Kelsey
Ammatiltani olen kunnossapitoasentaja ja 
työnantajani on Valmet Automotive. Juuri nyt 
olen kuitenkin Teollisuusliitolla 3 kuukauden 
järjestäjäharjoittelussa.

Vapaa-aikani vietän koirani ja kissani kanssa 
sekä erilaisissa liiton tapahtumissa ja kou-
lutuksissa. Kesäisin myös moottoripyöräilen. 
Olen Uudenkaupungin valtuuston jäsen sekä 
ympäristö- ja lupalautakunnan varapuheen-
johtaja. Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on 
siis minulle oikeastaan elintapa.

Minulle liitto tarkoittaa monia asioita. Se 
tuo turvaa, yhtenäisyyttä, tietoa, ystäviä ja 
voimaa. Minulle tärkeitä asioita ovat ihmis-
oikeudet, jakamaton ihmisarvo, yhdenver-
taisuus ja oikeudenmukaisuus. Näitä arvoja 
haluan myös edistää liiton toiminnassa. Am-
mattiosasto ja liitto ovat jäseniään varten. 
Minulle kaikki jäsenet; liittotoverini, ovat sa-
manarvoisia.

Lisää ajatuksiani voit lukea Facebookista. 
Seuraa sivua www.facebook.com/MiiaKelsey

I am a maintenance assemble by profession 
and my employer is Valmet Automotive. Now, 
however, I am doing a 3-month internship as 
an organizer at the Finnish Industrial Union.
I spend my free time with my dog and cat and 
at various union events and trainings. In the 
summer I also ride a motorcycle. I am a mem-
ber of the Uusikaupunki council and the vice-
chairman of the environmental and licensing 
board. So, influencing common issues is kind 
a way of life for me.

To me, union means many things. It brings se-
curity, unity, knowledge, friends, and strength. 
Things that are important to me are human 
rights, indivisible human dignity, equality, 
and justice. I also want to promote these val-
ues in the association’s activities.

The trade union and local branch are there for 
their members. For me, all the members; my 
comrades, are equal.

You can read my thoughts more on Facebook. 
Follow the page www.facebook.com/MiiaKel-
sey
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Uudenkaupungin teollisuustyöntekijät ry 268:n jäsenedut
UUDENKAUPUNGIN JA LAITILAN UIMAHALLI:
4 x kuukaudessa uimaan 2eurolla 
- Kirjoita nimesi listaan selvästi!

HOTELLI AQUARIUS: 
Keilaus 1x kuukaudessa, hintaan 11€/ rata 

VAHTERUSRING:
5- ja 10- kerran kortit edullisemmin

ELOKUVATEATTERIT:
Osaston toimistolta kerran kuukaudessa elokuvalippu 5 eurolla!
Kuvala Uusikaupunki, Laitilan Kino, Kuva-tähti Vehmaa, 
Kauttuan Kuva, Kino Piispanristi Kaarina ja Kino Diana Turku.

JS POWERTRAINING:
Starttipaketti vain 124 euroa. (norm.360€) Etu käytettävissä 
1 kerran / jäsen.

KUVAAMO ERJA:
Studiokuvaukset -30 %. (norm. 75€ / sis. kuvauksen 
ja koevedokset).  Ei koske passikuvia.

Lisäksi:

JÄRVEN KELLO JA KULTA myöntää jäsenille alennusta 

Osaston järjestämiin retkiin ja tapahtumiin tuntuva alennus 

Ammattiosasto kannustaa jäseniään kouluttautumaan ja tukee 
jäseniä liiton, Murikan ja osaston koulutuksissa 30€/pv.

SWIMMING HALL UUSIKAUPUNKI AND LAITILA: 
 4 times a month to swim with 2 euros 
- write your name CLEARLY to the list at the reception

HOTEL AQUARIUS: 
Bowling once a month, price 11€/ alley  

VAHTERUSRING:
5- and 10- times cards cheaper

CINEMAS:
Once a month, 5 euros movieticket to the cinemas, buy from our 
office! Kuvala Uusikaupunki, Laitilan Kino, Kuva-tähti Vehmaa, 
Kauttuan Kuva, Kino Piispanristi Kaarina and Kino Diana Turku.

JS-POWERTRAINING PERSONAL TRAINER PROGRAM:
Starter package only 124 euros. (norm.360€) Advantage available 
1 time / member.

KUVAAMO ERJA:
All studio photography -30% (norm. €75 / incl. photography 
and test prints). Does not apply to passport photos.

More:

Get discount from JÄRVEN KELLO JA KULTA
 
Discount for trips and events organized by branch 268

The Union Branch encourages its members to train and supports 
members in the Industrial union’s, Murika’s and the 
department’s trainings 30€/day.

Ehdokkaat esittäytyvät
Hamid Boumtine
1- ”We stand together for the rights of immi-
grant workers in Finland!”

2- ”Language is not a barrier, let’s collaborate 
for a better future for everyone!”

3- ”We demand better working conditions for 
immigrants and workers in Finland!”

4- ”We are all workers, and we need to protect 
our rights through solidarity and collective 
action!”

5- ”Diversity and inclusivity are the true 
strengths of any workforce, let’s preserve that 
strength in Finland!”

Ali Mohamed
We believe that labor unions should include 
all workers, regardless of their nationality or 
religion, and that the rights of migrant wor-
kers should be fully protected.

As part of our election campaign, we pledge to 
work hard to achieve the following demands:

Providing support for migrant workers: We 
will work to provide the necessary support for 
migrant workers, including providing trans-
lation and interpretation services at union 
meetings and trainings, as well as providing 
information and educational materials in dif-
ferent languages.

Defending the rights of migrant workers: We 
will strongly advocate for the rights of mi-
grant workers and work to ensure that they 
are treated fairly and equally. We will also en-
courage active participation of migrant wor-
kers in the union and listen to their demands 
and suggestions.

Tairi Koit 
Valmet Automotive Oyj 
Varastotyöntekijä 
Ay aktiivi

Olen Suomen ja Viron kansalainen, avoliitos-
sa, harrastuksena: Koiran kouluttaminen, 
luontomatkailu, puutarhan hoito ja paljon 
mukana Teollisuusliiton koulutuksissa ym. 
toiminnoissa.

Jokaista pitää kuunnella, Vapaus omaan mie-
lipiteeseen on iso arvo !

Turvallinen ja terveellinen työympäristö. Työn-
tekijän ikä ja työkyky on huomioitava yksi-
lollisillä työjärjestelyillä. Laadukas työtervey-
denhuolto on taattava jokaiselle työntekijälle.

”Työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä on 
tuettava työpaikoilla. Autetaan myös työyhtei-
sössä  toinen toistamme jaksamaan”

Teknologiateollisuus on suomalaisen vien-
titeollisuuden kärki ja sen pitää näkyä myös 
työntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikut-
taa suoraan työn arvostukseen ja koulutuk-
seen.

”Palkalla on tultava toimeen. Yhden työpaikan 
on riitettävä toimeentulon hankkimiseen.”

Osastomme toimihenkilöt näet nettisivuiltamme www.teollisuus268.fi


