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Momentti-lehti pidättää oikeuden
lyhentää ja muokata tekstejä

80 vuotta täyttäneen osastomme synttärit pidettiin riemukkaalla otteella Hotelli Tornissa 27.10.2018.

Kansikuva on otettu Las Vegasin
ytimessä keväällä 2016. Kuva MV.



Netti- ja Facebook-sivut
Kotisivujen osoite on:
www.metalli80.fi
Fb-sivujen osoite:
www.facebook.com/metalli80

Osaston Kevätkokous
Maanantaina 8.4. klo 18.00 alkaen on osastomme Kevät-
kokous. Paikkana on tuttuun tapaan Viikinkiravintola Ha-
rald, Hämeenkatu 23, Tampere. Asiana sääntömääräiset 
asiat. Ruokailu kokouksen jälkeen.

osasto 80
tiedottaa

Ilmaiset muuttolaatikot
Osastomme toimistolla on varattavissa ilmaiseksi runsaas-
ti järeitä erilaisia muovisia muuttolaatikoita jäsentemme 
käyttöön. Niitä on sekä kannellisia että kannettomia yht. 
n. 30 kpl.

Tammer-Dieselin tarjous
Varauduthan siihen, että käyttäessäsi Tammer-Dieselin 
tarjousta osastomme jäsenille, sinulta voidaan kysyä Teol-
lisuusliiton jäsenkorttia. Siinä on myös ammattiosastosi 
numero, johon kuulut.

Työväenlehtien tuet
Jos tilaat alla olevia työväenlehtiä tai muita työväenlehtiä, 
saat niihin tukea. Osasto 80:n tuki näihin lehtiin vuonna 
2019 on 70 € / jäsen. Teollisuusliiton tuet:
- valtakunnallisille palkansaajalehdille (Demokraatti ja 
Kansan Uutiset) 30 euroa
- muille palkansaajalehdille 20 euroa

Kummatkin edut saat työväenlehteä tilatessasi, kunhan il-
moitat olevasi Teollisuusliiton jäsen.
- Demokraatti 09 701 0500 tilaajapalvelu@demokraatti.fi
- Kansan Uutiset 09 759 60 208 tilaukset@kansanuutiset.fi

Puolisoiden, jotka kuuluvat SAK:n liittoihin, on mahdol-
lista yhdistää etunsa näihin lehtiin. Monet ammattiosas-
tot, kuten liitotkin, myöntävät tukea tilaamiseen. Puolison 
ammattiosaston tuesta saa tietoa hänen ammattiosastonsa 
toimihenkilöltä tai luottamusmieheltä.

Kurssituki vuonna 2019! 
Tänä vuonna Teollisuusliiton kursseille lähteville osastom-
me jäsenille maksetaan kurssitukea seuraavasti:
- kolme päivää kestävän kurssin tuki on 50 €  
- viisi päivää kestävän kurssin tuki on 100 € 

Tuki maksetaan kunkin henkilön veroprosentin mukaan.
Tuki haetaan osastomme taloudenhoitajalta koulutuksen 
jälkeen kurssitodistuksella tai muulla tavalla todistettavasti.

15.4. alkaa 
GOT:n

päätöskausi
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Moni meistä ei äänestä sen vuoksi, että ajatte-
lee sen olevan yhdentekevää. Kokemuksesta 
tiedän, että miltei kaikki näin ajattelevat eivät 
ole hyvin ansaitsevia vaan työttömiä, palkan-

saajia,  pienyrittäjiä tms. Yhteistä heille on, että he ovat pie-
nituloisia.

En muista, koska meillä on ollut näin oikeistolainen hal-
litus. Se on johtanut siihen, että kiihtyvässä tahdissa myy-
dään valtion omistusta. Esim. Rautaruukki  myytiin ja siitä 
tuli SSAB. Nesteestä on myyty suuri osa. Myytyjen kohtei-
den määrä on lukuisa. Niitä on myyty kokonaan tai osia 
niistä. Olemme lukeneet, että yleensä ne on myyty halvalla.  

Tätä juttua kirjoittaessani  12.3.2019 hallitus on todennut, 
että SOTE uudistus ei onnistu esitetyssä muodossa. Tätäkin 
seuraisi yksityistäminen ja kustannusten nousu asiakkaille 
ja veronmaksajille.  Olemme lukeneet  mihin tämä yksityis-
täminen on tässäkin johtanut. Vanhusten hoito on ala-ar-
voista monessa hoitokodissa. Maakuntauudistus onneksi 
taitaa olla nyt ohi.  KIKY:ään ei taida vielä olla haudattu 
kuin osittain. Näyttäisi, että ei kellään täysin.

Haluammeko, että edellä kuvailtu meno jatkuu vai pitäisikö 
linjan muuttua? Se ei muutu, jos emme äänestä! 

Teollisuusliiton hallinnossa olevilla kahdella puolueella, 
SDP:llä ja Vasemmistoliitolla, on kansanedustaehdokkaita 
vastustamaan tällaista yllä mainittua kehitystä. Lehdessä 
on  heistä Pirkanmaalaiset Teollisuusliittolaiset ehdokkaat 
pienin esittelyin. Siellä on esittelyssä myös yksi osastomme 
jäsen, Esa Järvenpää. 

Uskon, että he puolustavat johdonmukaisesti julkisia pal-
veluita. Niitä, jotka me pidämme yllä verovaroin.  Silloin 
niiden hinnoittelu on omissa käsissä ja pysyvät kohtuulli-
sina. Uskon myös, että he ajattelevat asioita enemmän pal-
kansaajien näkökulmasta. 

Äänestämisen 
tärkeys!

pääkirjoitus

Juhani Jara, osaston puh.joht.
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Osastomme jäsen
Esa järvenpää on

ehdolla eduskuntaan



Sinä iltana ulkona oli erityisen kylmä ja hyytävä ilma. 
Onneksi Torni-hotellin sisällä oli ihanan lämpöistä 
ja paljon hyväntuulisia Osasto 80 -jäseniä.

Luvassa oli herkullisen ruoan lisäksi Juhani Jaran tervetu-
liaispuhe ja Riku Aallon juhlapuhe. Hän myös jakoi SAK:n 

kultaiset ansiomerkit. Siitä pientä juttua lehden loppu-
puolella. Illan aikana elävästä musiikista vastasi Volart, 
Jerkka Virtanen ja Joni Valkeejärvi duo, Bueno Los Pechos 
ja Kaikupartio. Tanssilattialla riitti porukkaa ja usein kuului 
iloinen nauru. Ihmiset vaikuttivat todella viihtyvän näissä 
juhlissa. Illan kuvista on tulossa galleria osaston sivuille.

Ammattiosaston pyöreitä vuosia juhlittiin Torni-hotellissa 27.10.2018. 
Teksti Maria Vuorma ja Riku Aalto. Kuvat Maria Vuorma.

Osasto 80 täytti jo 80 vuotta
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Teollisuusliiton puheen-
johtaja Riku Aallon

juhlapuhe

Hyvät ammattiosasto 80:n aktiivit, 
arvoisa juhlaväki! Elämme taas 
aikoja, jolloin ei erityisesti tar-

vitse perustella ammattiyhdistysliikkeen 
olemassa olon tarpeellisuutta. Sen saavu-
tuksetkin ovat aika hyvin tiedossa. Palaan 
tähän nykyhetkeen hieman tarkemmin 
puheeni loppuosassa. Mutta sanonpa 
vaan jo nyt: osasitte te kyllä ajankohdan 
juhlillenne valita! Taitaa olla sitä tampe-
relaista tyyliä!

Mutta olemme siis osasto 80:n 80-vuo-
tisjuhlilla. On syytä hieman pysähtyä ja 
katsoa taaksepäin. Ei siksi, että eläisimme 
vain vanhoista muistoista, vaan siksi, että 
osaisimme arvostaa mennyttä ja mennei-
den polvien työtä. Ja ehkä osaisimme ot-
taa jostain kohtaa vähän opiksemmekin.

Ammattiyhdistysliike ei ole mikään irral-
linen saareke yhteiskunnassa. Se näkyy 
ja vaikuttaa laajalla rintamalla. Se yrittää 
vaikuttaa kaikkeen, mikä koskee sen jä-
senten, heidän perheenjäsentensä ja ylei-
semminkin yhteiskunnan asioita. Niin 
täälläkin. Väkeä on joskus todella vaikea 
saada innostumaan yhteisten asioiden 
hoidosta. Sama pätee toki kaikkeen muu-
hunkin yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Mutta emme tietenkään voi jäädä vain 
ihmettelemään tätä kehitystä. Ammatti-
yhdistysliikkeenkin on sopeuduttava ke-
hitykseen, kuten se on tehnyt aiemmin-
kin. Samalla on löydettävä uudet keinot ja 
toiminnan muodot, joita emme ehkä edes 
vielä osaa nähdä.

Yksi tapa vastata haasteeseen oli voimien 
keskittäminen, uuden Teollisuusliiton 
synnyttäminen. Täällä Tampereella tähän 
osastoon puolestaan sulautui Auto- ja ko-
nekaupanalan ammattiosasto 402. Yhtei-
nen toiminta Teollisuusliitossa on saatu 
vauhtiin. Kestää tietenkin jonkin aikaa 
ennen kuin kaikki osaset on hitsattu täy-
dellisesti toisiinsa. Mitään hälyttävää ei 
käsittääkseni ole kuulunut sen paremmin 
kentältä kuin toimistoistakaan. Kyllä tästä 
hyvä tulee ja ajan kanssa vielä parempi! 
Sen uskallan jo nyt luvata.Kävimme vielä 
viime syksyn neuvottelukierroksen pit-
källe itsenäisinä liittoina ja aloina, toki 
neuvottelujamme koordinoiden. Neuvot-
telupöytiin paras osaaminen löytyy kulta-
kuin alalta, niin myös jatkossakin. 
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STREET MEXICO -buffetin antimet maistuivat juhlaväelle

Elävää musiikkia luvassa ja tatskojen esittelyä



Suomeksi sanottuna: suurliiton synty 
ei tarkoita kaikkien alojen ja toiminto-
jen ajamista samaan muottiin. Alojen 
erityispiirteet tunnistetaan jatkossa-
kin. Mutta nyt meillä on takanamme 
tietenkin huomattavasti suurempi ko-
konaismassa kuin aiemmin. Sen pai-
navuutta päästään arvioimaan nykyis-
ten sopimusten päätyttyä. Voimien 
yhdistäminen antaa lisää selkänojaa. 
Me haluamme tietenkin käyttää tätä 
voimaamme viisaasti ja harkiten.

Emme uhoa, mutta teemme tietenkin 
sen, mitä työ jäsenten eteen vaatii. 
Aivan tuore sopimuksiimme liittyvä 
asia on se, että irtisanoimme viiteen 
tessiimme liittyvän ns. Kiky-päiviä 
koskevan lisäpöytäkirjan. Tämähän 
tarkoittaa käytännössä sitä, että mm. 
autoalalla ei enää ensi vuoden jälkeen 
tehdä ylimääräistä 24 tunnin työtä. Se, 
miten sama onnistuu niillä aloilla, joil-
la lisätunnit on kirjoitettu sopimuksen 
sisään, on sitten jo toinen asia. Sano-
taan nyt varovasti vaikka niin, että 
meillä näyttää riittävän haasteita neu-
vottelutoiminnassamme myös lähi-
vuosina.

Tampereen Autokorjaamotyöväen neu-
vottelukokous pidettiin työväentalolla 
maaliskuussa 1938. Paikalla oli kuusi 
autokorjaamotyöntekijää ja yksi lii-
ton toimitsija. Näin syntyi Tampereen 
Autotyöntekijäin ammattiosasto, jo-
ka liittyi heti Suomen Metallityöväen 
Liittoon. Ja loppu onkin sitten his-
toriaa, kuten tässä kohtaa tavataan 

sanoa. Teollisuusliiton, aiemmin siis 
Metalliliiton, toiminnassa juuri am-
mattiosaston merkitys korostuu. Lii-
ton hallinto ja toimihenkilöt luovat 
puitteita sille, että jäsenten ääni pää-
see kuuluviin työpaikoilla. Siitä tulee 
se voima, jonka avulla olemme saavut-
taneet ja saavutamme jatkossakin suu-
rimmat voittomme ja torjumme meitä 
kohtaan tehdyt hyökkäykset.

Pyrimme liitossa toimimaan vastuul-
lisesti. Ajattelemme ay-liikkeessä, 
että vakaa ja ennustettava meno yh-
teiskunnassa ja työmarkkinoilla on 
kaikkien etu. Yhteiskunta, joka pitää 
huolen heikoimmistaan, on vahva. 
Yhteiskunta, joka ei päästä eri väes-
tönosien välisiä elintasoeroja räjähtä-
mään liian suuriksi, on vahva. Oikea ja 
aito sopiminen hyödyttää työpaikoilla 
kumpaakin osapuolta. Fiksut työnan-
tajat tajuavat tämän.

Kyky sopia on yksi valttikorteistamme. 
Toivottavasti kenelläkään ei ole halu 
tuhota sitä lyhytnäköisellä politiikalla. 
Sitten muutama sana ajankohtaisista 
asioista. Monet meistä ovat saaneet 
nähdä omin silmin omalla työpaikal-
laan, miten pyörät pyörivät nyt Suo-
messa vinhaa vauhtia. Teidän alal-
lanne pyörät tosiaan 
s a n a n mu k a i s e s t i 
pyörivät vauhdilla. Ja 
Suomi on siis noussut 
taas jaloilleen. Siinä 
on keskeisenä teki-
jänä teollisuutemme 
hyvä veto. Toivot-
tavasti tämä pysyy 
päättäjiemme mie-
lessä.

Aiemmin, kun teol-
lisuudella ja sitä kaut-
ta yhteiskunnalla on 
mennyt hyvin, on 
usein sorruttu ajat-
telemaan, että johan 
tässä pärjätään ilman 
teollisuuttakin. Olisi-
kohan näistä virheistä 
jo opittu jotakin. Toi-
vottavasti! Maan hal-
lituksen kanssa olem-
me joutuneet viime 
vuosina vastakkain 
useita kertoja. Sanoin 
muun muassa viime 
keväänä, että toivon 
todella hartaasti hal-
lituksen tajuavan nyt 
ajan merkit. Ammat-

tiyhdistysliike ei tietenkään voi seisoa 
vain tumput suorina, jos sen eteen 
työnnetään taas uusia heikennysesi-
tyksiä. Mutta mitä vielä! Ei riittänyt 
hallitukselle aktiivimalli ja siitä johtu-
neet mielenilmaukset. Ei.

Riita irtisanomislaista on myrkyttänyt 
ilmaa, tuhonnut yhteistyösuhteita ja 
tullut yhteiskunnalle tolkuttoman kal-
liiksi. Ja kaikki tämä vain sen vuoksi, 
että pääministeri Sipilä on jääräpäises-
ti pitänyt kiinni symbioosistaan Suo-
men Yrittäjien kanssa. En mene tässä 
tämän pidemmälle hallituksen syn-
tilistaan, vaikka syytäkin olisi. Sanon 
vain sen, että mikä olisi paremmin 
voinut kirkastaa ayliikkeen tärkeyden

Tampereen Auto-
korjaamotyöväen
neuvottelukokous

 pidettiin työväentalolla
maaliskuussa 1938.

Paikalla oli kuusi auto-
korjaamotyöntekijää ja 

yksi liiton toimitsija.
Näin syntyi Tampereen

Autotyöntekijäin
ammattiosasto. 

Riita irtisanomislaista 
on myrkyttänyt

 ilmaa, tuhonnut
yhteistyösuhteita ja

tullut yhteiskunnalle 
tolkuttoman kalliiksi.



ja olemassa olon oikeutuksen kuin tä-
mä hallitustaival! Meitä tarvitaan kai-
killa tasoilla, ja se tärkein taso on täällä 
työpaikoilla ja lähellä niitä. Emme silti 
saa ummistaa silmiämme siltä, että 
ay-liikkeenkin on pystyttävä uudistu-
maan. Vaikka perussanomamme on 
edelleen sama, työntekijän edun puo-
lesta taisteleminen, työ edellyttää var-
masti uudenlaisiakin otteita ja keinoja.

Mekin täällä ayliik-
keessä joudumme 
miettimään kanto-
jamme mm. sellai-
seen asiaan kuin että 
pitäisikö meidän esi-
merkiksi olla nykyistä 
suuremmassa määrin 
jäsentemme apuna
työnhaussa. Siis ihan 
konkreettisesti?

Mikä on näkemyk-
semme perustulosta 
tai yleisturvasta,  millä 
nimellä näitä erilai-
sia malleja nyt kutsu-
taankaan? Esimerk-
kejä riittää useam-
mankin käden sor-
mille. Toivottavasti
pystymme olemaan
näissä asioissa aktii-
visia ajattelijoita ja

toimijoita, ei vain passiivisia vasta-
rannan kiiskiä. Työ jatkuu.

Onneksi tuossa äsken mainitsemassa-
ni kiistassa on nyt sentään jotain va-
loa näkyvissä. Hallitus tarjoaa meille 
pakettia, joka asiantuntijoiden mu-
kaan ei tuo muassaan helpotusta tai 
laajennusta henkilöperusteisiin irti-
sanomisiin. Lisäksi ns. aktiivimallien 

valmistelua jatketaan kolmikannassa.
Omasta syystään irtisanottujen ka-
renssiaika lyhenee lisäksi huomatta-
vasti. Ilman ay-liikkeen painostusta 
tässäkin asiassa olisi lopputulos ollut 
kovin toisenlainen.

Hyvä juhlaväki! Näillä sanoilla haluan 
toivottaa onnea juhlivalle osastolle ja 
tietenkin mukavia tansseja tänään!



Eduskunta-
vaalit

Marie Kuusinen
Automaatio-ja koneenasentaja, luottamusmies, Tampere

https://www.facebook.com/marie6nen/

SDP

Hannu järvinen
Pääluottamusmies,  trukinkuljettaja, Akaa

https://www.facebook.com/hannujarvinen/

SDP

46

49

Tästä löytyy Teollisuusliiton
ehdokkaat Vasemmistoliiton ja 

SDP:n Pirkanmaan
vaalipiirin osalta. Varsinainen 

vaalipäivä on sunnuntaina 14.4. 
Ennakkoäänestys on
kotimaassa 3.-9.4. ja

ulkomailla 3.-6.4.2019.
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Esa Järvenpää
Autokorimekaanikko, Hämeenkyrö

https://www.esajarvenpaa.fi

Osasto 80 jäsen

SDP -->

Antti Salonen
Pääluottamusmies, Tampere

www.helppomuistaa.fi

Vasemmistoliitto <--

Virva-Mari Rask
Koneenasentaja, Tampere

www.virvamari.fi

Vasemmistoliitto -->

Jari Roslöf
Asentaja, pääluottamusmies

Nokia

SDP <--

Jukka Gustafsson
Kansanedustaja, Tampere

https://www.jukkagustafsson.fi

SDP -->
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191

58
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Mobiiliavain – ei avainlukulistaa  
Sormenjälkitunnistus – ei turhia tunnuslukuja.

Kunpa kaikki olisi 
mutkatonta kuin  
OP-mobiilissa.

OP TamperePalvelun tarjoaa Osuuspankki.

Tampereen_autokorjaamotyöväen_jäsenlehti_B5_OP_mobiili.indd   1 25.2.2019   10:50:18
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Vuokraus juhla- ja toimitiloiksi. Siisti, tilava ja käytännöllinen. Hyvät pysäköintitilat.

Lisätiedot ja hinnasto akaa.vas.fi  P. 03 5434 530 / Sampola 

Viialan Sampola

SAK:n kultaisen ansiomerkin 
edellytykset ovat 10:n vuoden ak-
tiivitoiminta ay-liikkeessä. Tähän 

käy esim. luottamustoimet työpaikalla 
eli luottamusmies tai työsuojeluval-
tuutettu tai  näiden varana tai osaston 
hallituksessa tai vastaavissa tehtävissä 
esim. SAK paikallisjärjestössä toimi-
minen. 

80-vuotisjuhlassa ansiomerkit saivat: 
Anja Kurko, Leo Lahtinen, Esko Vuo-
renpää, Lasse Puntila ja Tarmo Pitkä-
mäki. Merkit oli anottu myös Jukka 
Honkakorvelle ja Jukka Launikselle. 
He eivät olleet paikalla. Onnittelut 
kaikille merkin saaneille!

Kultaiset ansiomerkit



Autohuollot, moottoriremontit,
varaosat ja tarvikkeet

AUTOILIJAN 
PALVELUT

-20%Varaosat ja tuotteet

Metalli80 jäsenille

Puhelin: 03 3142 8200
Osoite: Vihiojantie 12, Tampere
www.tammerdiesel.fi

Teollisuusliiton Hä-Pi veteraanit

MATKA HAAPSALUUN 20.-23.5.2019

Maanantai 20.5.
Kuljetukset Helsingin Länsisatamaan, josta Tallinkin m/s Megastar lähtee klo 10.30. Laiva saapuu
Tallinnaan klo 12.30. Ajo Haapsaluun (105 km) jossa majoittuminen Promenaadi ja Laine hotelleihin. 
Hotellit sijaitsevat keskustassa, kauniilla paikalla merenrannalla, lähellä toisiaan. Päivällinen hotelleissa.

Tiistai 21.5.
Aamiaisen jälkeen tutustumme kiertoajelulla Haapsaluun. Näemme tärkeimmät nähtävyydet ja 
kuulemme kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Haapsalu on viehättävä pikkukaupunki, jonka
kapeat kadut, romanttiset puutalot ja pikkuriikkinen kaupungintalo hurmaavat matkailijan.
Rantapromenadin varrella sijaitsee Viron kauneimpiin puurakennuksiin kuuluva Kuursaal. Haapsalulle
antaa leimansa myös perinteikäs kylpyläkulttuuri. Tärkein nähtävyys on keskiaikainen Piispanlinna.
Päivällinen hotelleissa.

Keskiviikko 22.5.
Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaiden johdolla maaseutukierrokselle. Aamupäivällä tutustumme Lihulan 
kartanoon, jonka klassiseen tyyliin rakennettu päärakennus on 1800-luvulta. Kartanon takana takana 
sijaitsevat keskiaikaisen linnoituksen rauniot. Tyylikkäät sivurakennukset – aitta, viinavarasto ja polttimo 
pylväineen täydentävät kokonaisuutta. Päärakennuksessa on Lihulan museo, joka kertoo paikkakunnan 
historiasta. 

Iltapäivällä jatkamme ainutlaatuiseen Laitsen Granitvillaan. Villan ympärillä on lukuisia suuria hahmoja 
käsittävä veistostarha, kaikki talon isännän Tauno Kangron luomuksia. Romanttinen ja historiallinen 
kivilinna on ihastuttava ympäristö nauttia lounas buffetpöydästä. Lounaan jälkeen paluu Haapsaluun.

Torstai 23.5.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Tallinnaa. Lounas Kochi Aidad ravintolassa Tallinnan satamassa.
Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja saapuu Helsinkiin klo 18.30. Paluu bussilla
kotipaikkakunnille. 

Hinta / hlö:  385 €  Osaston tuki jäsenelle 100 euroa. Joten maksettavaa jää 285 e
 
Hintaan sisältyy: - kuljetukset hyvätasoisilla turistibusseilla ohjelman mukaan

- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Tallinkin nopeilla laivoilla
- majoitus hyvätasoisessa hotellissa 2-hengen huoneissa 3 yötä
- buffetaamiaiset hotellissa

 - 2 päivällistä
 - 2 lounasta
 - kiertoajelu Haapsalussa
 - maaseutukierros 
 - 1 vapaa matka per. bussi
Lisämaksusta: - 1 hengen huone 75 €

Varaukset:         Erkki Karjalainen, Matkavekka, puh 0400 613 764
          erkki.karjalainen@matkavekka.fi 
          Ilmoittautumisaikaa on 31.3.2019 asti!

Osaston tuki
jäsenelle 

100 euroa!

Momentti 14



Autohuollot, moottoriremontit,
varaosat ja tarvikkeet

AUTOILIJAN 
PALVELUT

-20%Varaosat ja tuotteet

Metalli80 jäsenille

Puhelin: 03 3142 8200
Osoite: Vihiojantie 12, Tampere
www.tammerdiesel.fi



AUTOKORIMEKAANIKKO,
PALOKUNNAN PÄÄLLIKKÖ

ESA
JÄRVENPÄÄ
INHIMILLINEN,
TASA-ARVOINEN
JA REILU SUOMI

ÄÄNESTÄ DUUNARI EDUSKUNTAAN,
VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA

TYÖELÄMÄN LAATUA EI PARANNETA
PAKKOLAILLA TAI KIKY SOPIMUKSILLA.
TYÖMARKKINOILLA ON PALATTAVA
NEUVOTTELUIDEN JA SOPIMISEN TIELLE.
esajarvenpaa.fi  Autoalan ammattiosaston 80 jäsen

• Kaitafilmit
• Videot 
• Diat 
• Valokuvat
• Äänitteet 
• Asiakirjat

Siirrä vanhat tallenteesi digiaikaan
Pelastamme arvokkaat muistosi!

ideaPrint
P A I N O -  J A  K O P I O P A L V E L U

ideaPrint - Paino- ja kopiopalvelu
Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä • ker. D-sisäänkäynti

0440-620130 • www.ideaprint.fi • info@ideaprint.fi

-20%
Muut-

digitoinnit

31.9.2019 
asti

-40%
DIA

-digitoinnit

31.9.2019 
asti

Hinnasto:
www.kaitafilmi.net


