


Tampereen autokorjaamo-
työväen ammattiosasto ry

Osasto 80:n toimikunta

Varsinaiset jäsenet
Juhani Jara, puheenjohtaja
0400 699953
juhani.jara@metalli80.fi tai
juhani.jara@gmail.com

Tarmo Pitkämäki, varapuheenjohtaja
040 7734661
tarmo.pitkamaki@toyotatampere.fi

Antti Rautio, sihteeri
050 5397079
antti.rautio@metalli80.fi

Esa Andelin, taloudenhoitaja,
jäsenhuoltaja 040 5599937
esa.andelin@metalli80.fi

Jukka Honkakorpi, opintosihteeri
040 5800654
jukka.honkakorpi@metalli80.fi

Lasse Puntila, tiedotusvastaava
050 3526791
lasse.puntila@metalli80.fi

Marja Harju, naisjaoston vastaava
040-7214742
marja.k.harju@gmail.com

Kalle Hakomäki, nuorisojaoston- ja
kotisivujen vastaava 050-5205174
k.hakomaki@gmail.com

Mika Juhala 040 7291251
mika.juhala@autokeskus.fi

Jani Mäkelä 0405895953
jani.j.makela@gmail.com

Varajäsenet
Janne Pelkonen
0405197977
janne.pelkonen@veho.fi

Antti Laine 045-3302063
antti.laine@veho.fi

Pekka Lindqvist 0400 238620

Ville Härkönen 0407782221
ville_ha@bastu.net

Jukka-Matti Salonen 040 8317073
jukkamatti89@hotmail.com

Jorma Lindqvist, veteraanivastaava
0400 833391
lindqvist.jorma@gmail.com

Tommi Kallio 0400 545734
tommi.kallio@toyotatampere.fi

Jari Suovalkama 0405759366
jari.suovalkama@luukku.com

Eero Laaksonen 040 7461848

Markku Jakovuori 0400 404105
markku.jakovuori@toyotatampere.fi

Uurnavaalit Metallin
liittokokousvaaleissa
Osasto järjestää uurnavaalit toimistol-
lamme. Osoite on Hämeenpuisto 37 B 
56 Tampere.

Ajankohdat ovat sunnuntai 10.4.2016 
klo 15.-17., maanantai 11.4.2016 klo 
15.-17. ja tiistai 12.4.2016 klo 14.-16. 
Äänestäneiden Osasto 80 jäsenten 
kesken arvotaan kolme palkintoa ar-
voltaan sata euroa.

Tämän sivun sympaattiset poliisiautot 
on ikuistettu Italian Cinque Terressä. 
Kuvat Maria Vuorma.
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Sisällysluettelo

Kansikuva on yhdistelmä kahdesta kuvasta vuodelta 2013. 
Alempi kuva on rättisitikoiden maailmankokouksesta ja toi-
sessa on Gaudin laatta Barcelonasta. Kuvat Maria Vuorma.

Osasto 402:n toimikunta

Varsinaiset jäsenet
Jukka Launis,  puheenjohtaja,
0400- 617301 jussi.launis@gmail.com

Jarno Siltanen, varapuheenjohtaja ja
opintosihteeri 040-5229018
jarno.siltanen@laakkonen.fi

Leo Lahtinen, sihteeri 050-5695266 
leo.lahtinen@laakkonen.fi

Anja Kurko,  rahastonhoitaja
041-5449310 anja.kurko @saunalahti.fi

Kyllikki Kivelä 0400-607641 

Osaston 402:n kevätkokous  on 19.4.2016 
klo 17,00 osasto 80:n toimistolla.                                                                  
Osoite: Hämeenpuisto 37 B 56 Tampere.

Tampereen auto- ja konekaupan-
alan ammattiosasto ry

Varajäsenet
Jarmo Säröaho 0400-954849
jarmo.saroaho.laakkonen.fi

Timo Jumisko,  050-3262249

Osasto 402 järjestää uurnavaalit toi-
mistolla. Osoite on Hämeenpuisto 37 B 
56 Tampere. Ajankohdat ovat sunnun-
tai 10.4.2016 klo 15 - 17, maanantai 
11.4.2016 klo 15 - 17 ja tiistai 12.4.2016 
klo 14.- 16.

402:n kevätkokous

Uurnavaalit Metallin
liittokokousvaaleissa
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Tervehdys osasto 80 jäsenet!

Kuinkahan moni tie-
tää, mitä ns. yhteis-
kuntasopimus sisäl-

tää tai sisälsi? En oikein 
tiedä minäkään. Sopimusta 
on ”veivattu” edestakaisin. 
Jotain sentään tiedän.

Nykyisen hallituksen 
tarkoitus oli laskea työn-
antajan kustannuksia 
15% erilaisilla leikkauk-
silla työntekijän ansioista. 
Näihin kuului mm. palkat, 
palkan lisät, lomarahat ym. 
Leikkaukset olisivat siis pu-
dottaneet vuosityöansiota 
15%. Monilla se olisi tehnyt 
paljon enemmän.

Työntekijäliittojen piti 
sitten vain tehdä oma 

ehdotuksensa, miten tämä 
toteutetaan. Emme olisi 
kuitenkaan saaneet vasti-
neeksi oikeastaan mitään 
työnantajaliitoilta. Esim. 30 
000:n euron ansioista leik-
kaus olisi 4500 euroa.

Ilman liittojen ja sen jä-
senten vastustusta tämä 

olisi nyt todellisuutta. Moni 
sanoo, että liiton maksu 
on niin kallis verrattuna 
Loimaan kassan, ns. YTK 
kassan, maksuun.

Miettikäämme hetki: vii-
me vuonna 2015 Loimaan 
kassan maksu oli 118 euroa 
per. vuosi. Metallin jäsen-
maksu oli ansioista riippuen 
400- 600 euroa per. vuosi.

Kumpi siis tulee todelli-
suudessa halvemmak-

si? Kannattaako maksaa 
118 euroa ja menettää n. 
5000 euroa vuodessa riip-
puen ansioista vai maksaa 
Metallin jäsenmaksu tulo-
jen mukaan ja saada 5000 
euroa enemmän palkkaa 
vuodessa plus muut edut. 
Niitä ei edes saa Loimaan 
kassasta. Minusta ratkaisu 
on aika helppo.

Mitä enemmän meitä on 
liitoissa jäseninä, niin 

sitä vahvempia me olem-
me pitämään puoliamme 
neuvotteluissa. Vielä mei-
dän voimamme esti pahim-
mat ”jutut” ja leikkaukset. 
Toivottavasti niin on tule-
vaisuudessakin. Loimaan 
kassalaiset eivät tässä auta 
yhtään. Puhukaa siis heille 
työpaikoilla ja muuallakin 
ja käskekää liittyä Metal-
liin. Toki tässä tapauksessa 
osastoomme.

Annan mielelläni neuvoja 
ja lisätietoa asian tiimoilta. 
Kuten myös muista asiois-
ta! Tottakai myös muilta 
luottamustoimissa toimivil-
ta voi kysyä neuvoja. Me 
autamme teitä parhaamme 
mukaan!

Terveisin Juhani Jara, 
Tampereen Autokorjaa-
motyöväen ammattiosas-
ton puh.joht.

80:n kevätkokous

Tampereen Autokorjaamotyöväen am-
mattiosasto 80 ry:n kevätkokous pi-
detään 11.4.2016 klo 18.00 alkaen. Pai-
kkana on Lapland Hotel, Yliopistonkatu 
44 A Tampere. Asiana sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen jälkeen on ruokailu.
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Nettisivut

Kotisivujen osoite on:
www.metalli80.fi

Ammattiosasto 80:n toimi-
kunta toivoo jäsenten tilaa-
van työväenlehtiä.

Vuonna 2016 Metallilii-
ton tuki on valtakunnalli-
sille palkansaajalehdille eli 
Kansan Uutisille ja Demo-
kraatti-lehdelle 25 euroa ja 
muille palkansaajalehdille 
15 euroa. Edun saat työ-

väenlehteä tilatessasi, kun 
ilmoitat olevasi Metalliliiton 
jäsen. Osasto 80:n tuki näi-
hin lehtiin on 60€ per jäsen. 
Liiton sivuilla on luettelo 
lehdistä.

Puolisoiden, jotka kuu-
luvat SAK:n liittoihin, on 
mahdollista yhdistää etun-
sa näihin lehtiin.

T i e d o k s i
Monet ammattiosastot 
myöntävät tukea lehtien 
tilaamiseen. Puolison am-
mattiosaston tuesta saa 
tietoa hänen ammattiosas-
tonsa toimihenkilöltä, luot-
tamusmieheltä tai vastaa-
valta.

Osasto 80 etsii aktiivisesti 
henkilöitä, jotka haluaisivat 
ottaa vastaan osastomme 
postia vietäväksi  tai  välitet-
täväksi työpaikalle tai vaik-
kapa vain puhuisivat niistä 
työpaikalla. Heitä kutsutaan 
yhteyshenkilöiksi.  

Jos työpaikallasi ei ole 
luottamusmiestä tai työ-
suojeluvaltuutettua niin 

voisit ottaa vastaan osas-
tomme postia. Tällaista on 
vaikkapa pikkujouluihin kut-
su tai vastaava. Paljoakaan 
postia emme lähetä. Sitä on 
siis turha pelätä. 

Jos olet kiinnostunut 
asiasta tai haluat lisätietoa, 
niin ole yhteydessä osas-
tomme toimikuntaan.

Yhteyshenkilö

Osasto 80 tiedottaa

Patsas Monacossa:  Francois Chevalier 
ajamassa varhaisella Bugatilla. Kuva MV.

Työväenlehtiä tilaamaan
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Jukka Honkakorpi  53
Työskentelen automekaanik-
kona Delta Auto Oy:ssä. Olen 
myös työpaikkani Tampereen 
Delta Auton pääluottamusmies 
ja osasto 80:n opintosihteeri. 
Harrastuksiani ovat sulkapallo ja 
moottoripyöräily kesäisin. Yhte-
ystietoni on jukka.honkakorpi@
delta.fi

Jani Mäkelä  55
Olen 38-vuotias automekaanik-
ko Tampereelta. Työskentelen 
Autokeskus Oy:ssä. Toimin 
myös   työpaikkani  pääluotta-
musmiehenä sekä ammattiosas-
to 80:n toimikunnan jäsenenä. 
Harrastuksiini kuuluvat vanhat 
tavarat ja kulkuvälineet, sekä 
bänditoiminta, instrumenttina 
kitara ja laulu. Yhteystietoni on 
jani.j.makela@gmail.com

Tuula Koski-Jakovuori 82 

Toimin reskontranhoitajana ja 
autosihteerinä Toyota Tam-
mer-Autossa. Lisäksi toimin  
myös työpaikkani varaluottamus-
miehenä sekä toimihenkilöiden 
työsuojeluvaltuutettuna. Olen 
osasto 402:n jäsen. Minut tavoit-
taa sähköpostitse: tuula.koski-ja-
kovuori@toyotatampere.fi

Juhani Jara  54
Tällä hetkellä olen työtön. Sitä 
ennen olin pitkään maansiirtoko-
neasentajana Wihuri Oy Witrak-
torilla. Olen osasto 80:n puheen-
johtaja. Yhteystietoni on juhani.
jara@gmail.com

Metalliliiton liittokokousvaaliehdokkaat 2 0 1 6

Olemme ehdolla Auto-
alan Vaikuttajien listoilla 
ja haluamme vaikuttaa 
Metalliliiton tulevaisuu-
teen Liittokokouksessa 
22.-25.5.2016! Työpaikoil-
la tämä tarkoittaa entistä 
parempaa edunvalvontaa. 
Tähän työhön me olemme 
valmiita! Terveisin Tuula, 
Jani, Juhani ja Jukka.

Jos mielestäsi Metalliliiton 
toimintaa tulisi kehittää ja 
muuttaa, tässä Sinulla on 
neljä ehdokasta tähän työ-
hön.
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Janne Pelkonen 17
Työskentelen autopel-
tiseppänä Tampereella 
Lielahden Vehon toimi-
pisteessä. Toimin myös 
toimipisteeni työsuojelu-
valtuutettuna. Olen osasto 
80:n toimikunnan jäsen. 

Esa Andelin  14
Työskentelin autosäh-
köasentajana Tampereen 
Autotalo Laakkosella. Toi-
min myös osasto 80:n ta-
loudenhoitajana.

Leo Lahtinen  16
Työskentelen varaosa-
myyjänä Tampereen Au-
totalo Laakkosella. Toimin 
myös osasto 402:n sihtee-
rinä.

Antti Rautio  18
Työskentelen verhoilijana 
Jonasson Oy:ssa. Toimin 
myös osasto 80:n sihtee-
rinä. 

Toivomme autoalalla 
laajaa äänestysaktiivi-
suutta, jotta autoalan 
asiat saataisiin liitossa 
paremmin esille. Tah-
domme jokaisen jäse-
nen äänen kuuluviin. 
Terveisin Esa Andelin.

Metalliliiton liittokokousvaaliehdokkaat 2 0 1 6
Metallin Yhteistyön vaali-
liitonlla on neljä ehdokas-
ta,eri osa-alueiden osaa-
jia,peltimies varaosamies 
autosähkömies ja autover-
hoilia.
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H e l m i k u u n loppupuoli

24.–26.2. Taseri-kirjanpidon kurssi
29.2–4.3.  Työsuojelun peruskurssi
  Työoikeus
  Kirjoitan - siis ajattelen

M a a l i s k u u

14.–18.3. Työsuojelun jatkokurssi 
  Luottamusmiesten peruskurssi
  (autoala mukana)
  Luottamusmiesten jatkokurssi
  Tietotekniikan jatkokurssi

21.–23.3. Yritystalous
  Työaika
  Kotisivukurssi
29.3–1.4.  Hyvinvointi työyhteisössä
30.3–1.4. Kansantalous
  Yhdenvertaisuus työpaikalla

H u h t i k u u

4.–6.4. Kaivosalan täydennyskurssi
4.–8.4. Työsuojelun peruskurssi
  Paikallinen sopiminen
6.–8.4. Naiset toimijoina
11.–15.4. Luottamusmiesten peruskurssi 
 

Vuosi on kuljettu yhdessä, 
Murikka ja Murikanranta! 
Murikanranta myy hotelli- ja 
kokouspalveluja, majoitus-
ta sekä ruokailuja ja Murik-
ka-opisto opettaa Metallilii-
ton jäseniä. Vaivattomasti 
on siirtymä mennyt ja usko 
tulevaisuuteen toiminnan ke-
hittämisessä on hyvä.

Metalliliitto sijoittaa varojaan 
opiston tilojen remontointiin 
ja uudistamiseen. Vuosi 
2015 uusittiin kattoja ja ran-
tasauna, vuonna 2016 asun-
tola-osaa remontoidaan. 
Murikka-opiston kurssit ovat 
aikuisille sopivia, yhdessä 
oppimista. Keskustellaan ja 
pohditaan yhdessä!

Kursseilla tutustuu uusiin ih-
misiin eri puolelta Suomea. 
Kurssipäivän jälkeen voi iltaa 
viettää yhdessä monipuoli-
sen liikunnan parissa tai Mut-
teri-klubilla jutustellen.

Auringon valon lisääntyes-
sä ja kesää kohti mentäes-
sä voisi lähteä Murikkaan. 
Luottamusmiehille ja työ-
suojeluväelle on tarjolla omat 
kurssinsa työnantajan tuen 
piirissä. Murikassa on monia 
järjestökursseja, joille kaikki 
liiton jäsenet voivat hakea.

Järjestötuki kursseilla tarkoit-
taa, että mahdolliset ansion-
menetykset liitto korvaa ve-
rottomalla kurssipäivärahalla

ja – stipendillä 38,69 €/pvä 
ja 34,84 €/pvä.

Lomautettuna/työttömänäkin 
voit osallistua järjestökurs-
seille. Ansionmenetyskorva-
uksia ei silloin makseta, sillä 
työttömyyskorvaus ei katkea 
kurssin ajaksi. Liitto kustan-
taa kurssimaksun, täysihoi-
don ja korvaa matkat julkis-
ten kulkuneuvojen taksan 
mukaan kaikille jäsenilleen.
Kuva Murikan kuva-arkisto.

Murikan tulevia kursseja

Murikkaan Teiskoon!
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18.–22.4. Työsuojelun peruskurssi  
  Opintosihteerikurssi (autoala
  mukana)
  Puheviestinnän perusteet - Ilo  
  puhua!
25.–29.4. Työsuojelun peruskurssi
  Työsuojelun jatkokurssi
  Luottamusmiesten jatkokurssi 

T o u k o k u u

9.–13.5. Työsuojelun peruskurssi
  Edunvalvojan neuvottelutaito
11.–13.5.  Työntutkimuksen perusteet
16.–18.5.  Ammattiosaston toiminnan ja
  talouden suunnittelu
16.–20.5.  Nuoret yhteiskuntavaikuttajina
  Tietotekniikan jatkokurssi
18.–20.5.  Työsuojelun täydennyskurssi
  - Riskien arviointi
30.5.–3.6. Työsuojelun peruskurssi
  Palkkatekniikan kurssi

Opinto-oppaan ja
KOKO KURSSITARJONNAN

löydät verkosta!
www.metalliliitto.fi

Toimikunnat päättivät ko-
kouksissaan, että vuonna 
2016 Murikan kursseille 
lähteville osastojen jäsenil-
le maksetaan kurssitukea 
seuraavasti:
- kolme päivää kestävän 
kurssin stipendi on 50 €  
- viisi päivää kestävän kurs-
sin stipendi on 100 € 

Stipendi maksetaan jokaisen 
osallistujan veroprosentin 
mukaan. Kuten myös ansi-
onmenetyskorvaus, jos sitä 
aiheutuu.

Osasto 80: tuki haetaan ta-
loudenhoitajalta koulutuksen 
jälkeen kurssitodistuksella.

Osasto 402: tuki haetaan ra-
hastonhoitajalta koulutuksen 
jälkeen kurssitodistuksella.

Olen Marja Harju, kotoisin Lempäälästä. Asustelen 
siellä mieheni ja tyttäreni kanssa. Pari karvaista lem-
mikkiäkin minulla on.

Harrastan lukemista ja uintia, sekä koiran kanssa lenk-
keilyä. Autot ja autourheilu on myös lähellä sydäntä!
Työskentelen Ylöjärvellä Carsport Jonasson Oy:ssä 
ajoneuvosisustajana/varustelijana.

Olen ensimmäistä kautta pääluottamusmiehenä.  Var-
sinkaan nykytilanteessa se ei aina ole helppoa. Tämä 
aika on jotenkin huonoa autoalalla ja myös muillakin 
aloilla. Mutta jospa vielä jonain päivänä lähtisi taas 
luistamaan!

Minut valittiin osastomme 80 naisvastaavaksi. Työ-
paikallani on muutama muukin nainen ja tiedän, että 
osastossamme on myös muitakin naisia!

Joten nyt ideoita otetaan vastaan. Jos keksitte mitä 
kivaa voitaisiin tyttöporukalla puuhailla, niin rohkeasti 
yhteyttä minuun!

Terveisin Marja Harju, marja.k.harju@gmail.com

Marjan tervehdysKurssituet
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Työalatoimikunta on 
autoalan liittotason 
työsuojelun yhteis-

työelin. Työalatoimikun-
nan toiminta rahoitetaan 
Työturvallisuuskeskuk-
sen budjetin kautta. Osa 
kustannuksista jaetaan 
liittojen kesken.

Työalatoimikunnan teh-
tävät ovat:
 Seurata autoalan työ-
suojelun ja työympäris-
tön kehitystä. 
 Suunnitella ja toteut-
taa alan työsuojelukou-
lutusta. 
 Suunnitella ja toteut-
taa alan työsuojelutie-
dotusta. 
 Toteuttaa liittojen yh-
teisesti antamia tehtäviä. 

Vuoden 2015 aika-
na toteutettiin mm, 

siirrot ja nostot työssä 
juliste, käsin tehtävä 
nostaminen turvallisek-
si ja terveelliseksi opas, 
joka tuotetiin yhteistyös-
sä työterveyslaitoksen 
kanssa. Tuotettiin ai-
neistoa luvanvaraisista 
töistä, joka valmistuu al-
kuvuoden 2016 aikana.

Vuoden 2016-2017 ai-
kana yhtenä isona hank-
keena on uusia autoalan 
työsuojeluopas. Tuotam-
me myös tulostettavan 
version ADR-säiliöajo-
neuvojen merkinnöistä.

Aloitamme yhdes-
sä graafisen alan 

kanssa työhyvinvointis-
tartti-hankkeen, johon 
toivotaan mukaan myös 
autoalan työpaikkoja. Li-
sätietoa Jarna: jarna.sa-
volainen@ttk.fi ja Vesa: 
vesa.kotaviita@ttk.fi

Käy tutustumassa 
työturvallisuuskes-

kuksen auto alan työala-
toimikunnan sivuihin ja 
katso samalla auto alan 
ensiaskeleet turvallisuu-
teen video. http://www.
ttk.fi/toimialat/autoala

Työalatoimikunnassa 
työntekijöiden edus-

tajina ovat:
 Mika Poikolainen 

Metallityöväen Liitto ry
 Matti Rantanen, 

Metallityöväen Liitto ry
 Tuomo Sairila, Del-

ta auto Oy
 Harri Valkonen, 

Scania Suomi Oy

Aukeaman valokuvat 
Maria Vuorma.

Autoalan työalatoimikunnan infoa!
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Metalliliiton esite
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Ovatko työpaikallasi asiat kunnossa? Os.80

Tai toivotko, että ne voi-
sivat olla paremminkin? 
Mietityttääkö sinua jokin 

asia työpaikallasi?
Oletteko valinneet työpai-

kallesi luottamusmiehen, 
työsuojeluvaltuutetun ja 
näille varahenkilöt? He ovat 
niitä, jotka näitä asioita hoi-
tavat työpaikallasi. 

Tuntuuko sinusta, että 
sinun työpaikallasi olisi sel-
laiset hyvä olla? Oletko sitä 
mieltä, että työpaikkasi työn-
tekijöiden olisi hyvä kuulua 
Metallityöväen Liittoon?

Jos joku näistä osui ja up-
posi, niin tässä olisi apua 
siihen. Metallityöväen Liitto 
on palkannut Pirkanmaalle 
henkilön, Kirsi Tuomiston, 
joka voi näissä asioissa aut-
taa. Häntä kutsutaan järjes-
täjäksi. 

Ammattiosastomme osal-
listuu järjestämistoimintaan. 
Pirkanmaan alueen esimies 
tässä asiassa on Tarmo Si-
lander. Häneen voit olla yh-
teydessä luottamuksellisesti 
ja kertoa, jos yllä olevista 
asioista jokin askarruttaa. 

Samoin voit ottaa yhteyttä 
osasto 80:n puheenjohtaja 
Juhani Jaraan, myöskin luot-
tamuksellisesti.

Me kolme sitten mietim-
me, mitenkä voisimme teitä 
työpaikallanne auttaa. Si-
nun nimesi ei tule missään 
vaiheessa muiden kuin alla 
mainittujen kahden henkilön 
tietoon. 

Terveisin Tarmo Silander ja 
Juhani Jara
tarmo.silander@metalliliitto.fi  
Puh. 020-7741371.

Metalliliitto on paljon enemmän kuin kassa
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Pilkkikilpailut Murikassa 12.3.2016

Osastojen 80 ja 402 yhteiset pilkkikisat pidetään 
Murikan vesillä Teiskossa melko perinteisin menoin 
alkaen klo 8.00. Punnitus klo 13.00. Tilaisuus on 

tarkoitettu koko perheelle!  Tarjolla on sauna, juomaa ja 
makkaraa. Pyyhkeet on varattu paikan päälle.
Pilkkijöille on varattu mahdollisuus käydä Murikan ravinto-
lassa ilmaisella seisovan pöydän lounaalla. Tämän vuoksi 
ilmoittautumiset osasto 80: Juhani Jara ja osasto 402: 
Jukka Launis, viimeistään  5.3.2016 mennessä.

Osastojen 
yhteisiä

tapahtumia

Ay-koulut vuonna 2016
Ay-koulu osio 1  23.2. Waltikka,Valkeakoski
Aihe on: organisaatio & liittokokous

Ay-koulu osiot 2, 3 ja 4 2.4. Waltikka,Valkeakoski
Aiheet ovat:
1. Historiasta nykypäivään
2. Miten päästä mukaan toimintaan?
3. Yhteiskunnalliset asiat

Ay-koulun päätösmatka 13.- 14.5. Tallinna

Osasto 80 ja 402 osallistuvat 
matkakustannuksiin. Matkat 
maksetaan julkisen kulkuneu-
von mukaan. Tallinnan mat-
kan omavastuu maksetaan 
myös sekä perjantain arkipäi-
vältä päiväraha. Ilmoittautu-
miset viimeistään 11.2. Ira 
Lod-Villbergille, puh. 020-
7741372 tai ira.lod-villberg@
metalliliitto.fi

Myös tämän 11.2. olevan päi-
vämäärän jälkeen kannattaa 
kysyä, vieläkö paikkoja on jäl-
jellä koulutukseen. Paikkoja 
on siis rajallinen määrä ja ne 
täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Nopeat voittaa 
hitaat tässäkin asiassa. Tar-
kempia tietoja yllä olevasta 
luottamusmiehiltä ja toimi-
kunnilta.

Autoalan yhtei-
nen perhetapah-
tuma eli YTA-päi-
vät on tällä kertaa 
paikassa Petäys 
3.- 4.9.2016. Tar-
kemmat tiedot ta-
pahtumasta myö-
hemmin osasto 
80:n kotisivuilta. 

Ay-koulun matkakustannukset
YTA-
päivät
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Höylää liittosi kortilla jopa
17 % alennus vakuutuksista

Ammattiliittosi jäsenkortti on mitä parhain etukortti. Meillä et muita tarvitse. 
Säästät heti selvää rahaa jopa 17 % vapaaehtoisten vakuutusten maksuista, kun 
kuulut liittoon ja keskität meille vakuutuksesi. Lue lisää eduista turva.fi/etusi

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme 
erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme 
numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi
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Mainos koskee osastojen 80 ja 402 jäseniä.
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Nyt voit saada Pohjolan Terveysvakuutuksen ja Toimeentulovakuutuksen vuodeksi  
30 prosentin alennuksella. Vakuutuksesta saat lisätietoa ja sen voit ostaa osoitteesta 
op.fi/kuntotesti. Vakuutukset saattavat edellyttää terveysselvityksen täyttämistä 
verkossa ja ne myönnetään tapauskohtaisesti.

 *)

Yhdessä hyvä tulee. OP Tampere
Osasto 80 jäsenille on myös muita Osuuspankin tarjouksia. Osaston kotisivuille 
on tulossa lisätietoja.

Mainos koskee

 osasto 80 jäseniä.


