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Ajanvietto Murikassa on ihmisen parasta aikaa. Kuva Petri
Partanen. Muut aukeaman kuvat on ottanut Maria Vuorma.

Ukrainalaisten yhdistys koordinoi Suomessa tava-
ralahjoituksia Ukrainan kriisistä kärsiville. Yhdistys 
kertoo, että ukrainalaiset tarvitsevat kipeästi apua, 
sillä useimmat heistä ovat menettäneet kaiken.

Nyt tarvitaan mm. vaatteita, lasten leluja, vauvatar-
vikkeita, säilykkeitä sekä elektroniikkaa. Tässä voi 
yhdistää kätevästi omien varastojen ja kaappien sii-
vouksen sekä todellisen auttamisen.

Tarvittavien tavaroiden listan löydät osoitteesta 
AutaUkrainaa.fi. Tavaralahjoitus tehdään sivuston 
kautta seuraavasti:

- Valitse luovutuspaikka, joita on ympäri Suomen 
yli 730 (Posti ja Matkahuolto)
- Valitse listasta tavarat, jotka haluat lahjoittaa
- Tallenna lahjoitus järjestelmään
- Pakkaa ja merkitse paketit tuotekategorioittain
- Toimita paketti valitsemaasi luovutuspaikkaan, 
josta paketti toimitetaan ilmaiseksi.

Yhdistyksellä on tarkka ja päivitetty tieto, millaista 
tavaraa kriisialueella juuri tällä hetkellä tarvitaan. 
Yhdistyksellä on myös jakelukanavat Ukrainassa, 
joten apu menee tarvitseville perille.

kesäsiivous
ja sen myötä apua ukrainaan 



Nettisivut ja Facebook

Kotisivujen osoite on: www.metalli80.fi
Fb-sivujen osoite: www.facebook.com/metalli80

Lehtietu 2022

Teollisuusliiton jäsenenä voit tilata palkansaajalehden 
vuositilausta edullisemmin. Edun voi käyttää myös digi-
taaliseen lehtitilaukseen. Alennus on 35 euroa Demokraa-
tin ja Kansan Uutisten osalta. Tässä yhteystiedot:
- Demokraatti
09 701 0500
tilaajapalvelu@demokraatti.fi
- Kansan Uutiset
09 759 60 208
tilaukset@kansanuutiset.fi
Alennus muista palkansaajalehdistä on 25 euroa:
- Kansan Tahto
- Tiedonantaja
- Viikko Pohjois-Karjala

Puolisoiden, jotka kuuluvat SAK:n liittoihin, on mahdol-
lista yhdistää etunsa näihin lehtiin.

Tiedoksi!
Monet ammattiosastot kuten liitotkin myöntävät tukea 
tilaamiseen. Puolison ammattiosaston tuesta saa tietoa 
hänen ammattiosastonsa toimihenkilöltä tai luottamus-
mieheltä. Liiton tuen saa selville omasta kyseisestä liitos-
ta. Oman osastomme lehtituki vuonna 2022 yllä oleviin 
lehtiin on 70 euroa.

Kurssituki 20-luvulla 

Tänäkin vuonna Teollisuusliiton kursseille lähteville osas-
tomme 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 todistetta-
vasti.

pitkän ajan päästä

Tampereen autokorjaamotyöväen ammattiosasto 80:n 
syyskokous  on tulossa seuraavaksi. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin ravintola Saludissa 3.5.2022. 
Sama on edessä vuoden päästä. Osaston ”pikkujoulut” 
on ollut tapana pitää vuoden lopussa tai alussa. Kaikkien 
näiden osalta kannattaa vierailla säännöllisesti osaston 
nettisivuilla tai ottaa seurantaan Facebook-sivustomme. 
Osaston nettisivuja uudistetaan parhaillaan.

osasto 80 tiedottaa

Työttömyyskassa-asiaa

Tämän vuoden alussa muuttui liiton työttömyyskassa 
avoimeksi A-kassaksi. Näin siis liiton jäsenet siirtyivät au-
tomaattisesti kassan jäseniksi. Nyt kuitenkin pitäisi huo-
mata, että enää luottamushenkilöt eivät automaattisesti 
ole kassan asiamiehiä.

Jokaisen pitää erikseen ilmoittautua kassan asiamiehek-
si, mikä hoituu kätevästi liiton työttömyyskassa sivuilta. 
Asiamiehiksi voi ilmoittautua PLM, TSV ja varat. Myös 
osaston toimijoista osa voi näin tehdä. Tästähän on se 
hyöty, että jos tulee lomautustilanne, voi luottamushenki-
lö ilmoittaa asiasta kassaan ja se mahdollisesti nopeuttaa 
korvausmenettelyä.

Asiamiehillä on käytössä omat asiamiessivut, mistä pää-
see verkkokoulutuksiin. Näillä näkymillä niitä on kahden 
viikon välein. Myös vanhojen koulutusten materiaali on 
nähtävissä. Tiedotteita tulee myös sähköpostiin kerran 
kuukaudessa.

Liiton E-asiointi

On tärkeää, että jäsenten yhteystiedot yms. ovat ajan ta-
salla ja liiton tiedossa. Tämä korostuu silloin, jos tulee 
poikkeustilanne esim. lomautus tai vaikkapa työtaistelu. 
Se toimii kätevästi Teollisuusliiton kotisivujen kautta.

Menemällä teollisuusliitto.fi ja klikkaamalla sieltä e-asioin-
ti kohdan pääsee vahvalla tunnistautumisella (pankkitun-
nukset etc.) muokkaamaan jäsentiedot kuntoon. Sieltä voi 
myös tarkistaa, että työnantaja on hoitanut jäsenmaksut. 
Tai jos olet itse maksava niin voit tarkistaa, että olet mak-
susi maksanut.

Asioinnin kautta voi myös ilmoittaa, jos on tullut palkat-
tomia jaksoja. Se on myös tärkeää, että työpaikkatieto on 
ajantasalla. Myös luottamusmiesten kannattaa asioinnin 
kautta tarkistaa, että työpaikalla olevat, liittoon kuuluvat, 
ovat oikein kirjattuna asiointiin. Nyt siis kaikki tutustu-
maan E-asiointiin ja pistämään tiedot kuntoon.

muuttolaatikot

Osastomme toimistolla on edelleen varattavissa ilmai-
seksi runsaasti erilaisia muovisia muuttolaatikoita 
jäsentemme käyttöön. Malliltaan ne ovat järeitä ja niitä 
on kannellisia sekä kannettomia, yhteensä noin 30 kpl.

Tammer-Dieselin osalta

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

Juhani Jara, osaston puh.joht.
Pääkirjoitus

Paluu normaalimpaan elä-
mään on alkanut ja on toi-
vottavasti myös edessä. 
Kysymys kuuluu; millai-

nen se tulee olemaan?

Kauanko osa ihmisistä pitää 
maskeja? Monetko rokotteet pi-
tää vielä ottaa, että tuntee ole-
vansa koronalta suojassa? Kos-
ka ihmiset uskaltavat liikkua 
kokonaan vapaasti? Ja uskalta-
vat lähteä kyläilemään toisten-
sa luo vaikka toiselle puolelle 
maapalloa? Ja kaikkea sellaista. 
Aika näyttää.

Koskahan päästään omasta mie-
lestäni normaaliin neuvottelu-
menettelyyn työntekijäliittojen 
ja työnantajaliittojen välillä? 
Toki niihinkin kuuluu lakot, 
ylityökiellot ja muut vastaavat. 

Näyttää siltä, että työnantaja-
puoli haluaa pois yleissitovista 
sopimuksista, se oli lähellä tek-
nologiasektorilla. Siellä selvit-
tiin ilman lakkoa, mutta paperi-
tehtaille lakot tästä syystä tulivat. 
Osalla ne vieläkin ovat ja joillakin 
sopimusaloilla ehkä vielä edessä. 

Kysymys kuuluukin, että mitä 
työnantajapuoli suunnittelee tu-
levaisuuden varalle? Itse uskon, 
että he eivät täysin ymmärrä mi-
hin se johtaisi jos sopimukset 
lakkaisivat. Työehtosopimuksel-
la kun ostetaan työrauha sen voi-
massa olon ajaksi.

On se myöskin mukava tietää, 
että työntekijä tulee töihin seu-
raavanakin päivänä eikä mene 
muualle töihin. Tästä voisi kir-
joittaa paljon lisääkin mutta jää-

köön tähän tällä kertaa. Sellaista 
mietin, että ostettiinko yleissi-
tova sopimus pienillä palkan-
korotuksilla? Korotuksiksi niitä 
sanottiin silloin kun saatiin neu-
voteltua lisää rahaa.

Silloin kun inflaatio on 3-4 %, 
niin mielestäni kyseessä ei ole 
korotus jos palkkoja nostetaan
2 %. Pitäisi puhua korjauksesta. 
Korotusta on vasta sitten kun se 
ylittää inflaation. Samoin se on 
työnantajapuolellakin, kun pu-
hutaan tuottavuuden kasvusta 
firmassa.

Pitäkää itsenne terveinä ja naut-
tikaa alkaneesta kesästä!

Terveisin Juhani Jara puheen-
johtaja ja Teollisuusliiton val-
tuuston jäsen



“Vakuutusyhtiö, josta 
saat vastinetta

rahallesi.”
Tämä ei ole mainoslause, vaan asiakkaidemme 

suusta kuultua: Kaikista Suomen vakuutusyhtiöistä 
Turvan asiakkaat kokevat saavansa eniten 

vastinetta rahalleen. Tämän vahvistaa EPSI Rating 
-asiakastyytyväisyystutkimus 2021.

Liity sinäkin tyytyväisten asiakkaiden joukkoon 
turva.fi/turvaan

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110
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lomaile liiton loma-
osakkeilla ja mökeillä

Kaikki teollisuusliittolaiset voi-
vat vuokrata useita erilaisia 
lomakohteita ympäri Suomea. 

Monipuolisten viikko-osakkeiden li-
säksi tarjolla ovat myös liiton omat 
kohteet Ruka-Ihtinki, Ängesholm, 
Punkaharjun Pankko- ja Tuunaantu-
vat sekä Kalajoen Puusärkkä.

Lomapaikkojen edullisuus

Kalajoen Puusärkän, Punkaharjun 
huoneistojen, Ruka-Ihtingin ja Än-
gesholmin mökkien hintoja on tar-
kistettu. Uudet, entistä edullisemmat 
jäsenhinnat on päivitetty lomasivus-
tolle. Myös liiton lomapaikkojen 
varaukset tehdään Holiday Clubin 
lomasivuston kautta.

Varaussivuston käyttö pähkinän-
kuoressa

Varaussivusto vaatii kirjautumisen ja 
rekisteröitymisen. Kohteisiin pääsee 
tutustumaan lomavaraussivustolta 
ja sieltä löytyy myös hakuajat, se-
kä vapaat viikot. Varaukset kaikkiin 
lomapaikkoihin tehdään sähköises-
ti Teollisuusliiton ja Holiday Clubin 
lomavaraussivustolla. Käyttäjätun-
nus: teollisuusliitto Salasana: teolli-
suusloma

Kirjautumisen jälkeen sivulla ete-
neminen vaatii rekisteröitymisen. 
Liiton salasana ei käy tähän kohtaan, 
vaan rekisteröityminen on tehtävä 
erikseen.

Myös äkkilähtöjä!

Näet sivustolla myös vapaana ole-
vat edulliset äkkilähdöt. Äkkilähdöt 
varataan puhelimitse Holiday Club 
Yrityspalvelusta (arkisin klo 9–15), 
puh. 0300 870 903 (puhelun hinta: 
0,49 €/min +pvm/mpm),  yrityspal-
velu@holidayclub.fi

Tälle sivustolle pääset kirjoittamalla 
Teollisuusliiton hakukenttään esim. 
liiton lomat. Valitset sieltä sitten esil-
le tulevista jäseneduista lomat. Sieltä 
näet siis myös muut moninaiset jä-
senedut.



Momentti 8

Murikka
 – sinun vuoksesi,

sinua varten!

Kuvat Kokoushotelli Murikanranta.

Ne, jotka sinut tuntevat, sa-
novat sinun olevan paras 
oppimisympäristö koko 
maailmassa. Jotkut kut-

suvat sinua toiseksi kodikseen. 
Olet monelle työn uuvuttamalle 
paikka hengähtää ja ottaa aikaa 
itselleen irti työstä ja arjen huolis-
ta. Jokin taika siinä on, että katto-
si alla ihminen kasvaa!

Olet tehnyt niin monesta vah-
vemman ja viisaamman. Ra-
kennat luoksesi vaeltavista, opin-
haluisista työntekijöistä itseensä 
luottavia, osaavia ja kehittymis-
haluisia kansalaisia. Olet ollut 
synnyttämässä maailmaan yhtei-
söllisyyttä, solidaarisuutta ja toi-
sista huolehtimista, jota totta vie 
tässä ajassa tarvitaan.

Olet ollut se paikka, jossa työn-
tekijöiden edustajat ovat saaneet 
verkostoitua ja löytää tukea toi-
sistaan. Olet jakanut rakennus-
palikoita työelämään ja yhteis-
kuntaan, mutta myös jokaisen 
kävijän omaan elämään. Kaiken 
tarpeellisen ja hyödyllisen lisäksi 

tuotat ihmisille elämyksiä, ilon ki-
pinöitä ja jaksamista. Sinun luo-
nasi saa olla sellainen kuin on. 
Sinä otat jokaisen vastaan omine 
taitoineen ja tietoineen, puuttei-
neenkin, ja rakennat sen päälle 
mitä jo on.

Sinä et erottele vaan yhdistät. 
Siksi sinä olet tässä eripuraisuu-
den maailmassa niin arvokas. 
Sinä tunnet duunarien arjen ja 
osaamistarpeet. Luoksesi on 
helppo tulla, vertaisten joukkoon. 
Kaikille varhaisempi koulupolku 
ei ole ollut kasvattava. Joillekin 
se on ollut jopa lannistava, mut-
ta sinä osaat puhkua ihmiseen 
oppimisen iloa. Autat ihmisiä 
avaamaan itse oman elämänsä 
arvoituksia ja löytämään omat 
potentiaalinsa. Voi kunpa yhä 
useampi ihminen löytäisi sinun 
voimaannuttavan taikasi.

Sinä pidät ihmisiä niin hyvä-
nä. Tarjoat ihanat ruoat aamuin 
illoin ja kutsut kävijät valmiiseen 
herkkupöytään. Lämmität illaksi 
rantasaunan tai avaat kylpyläsi 

poreilevat padat. Viihdytät vierai-
ta ihanilla maisemilla ja iloisella il-
taelämällä. Tuot elämyksiä ja luot 
muistoja ihmisen arkeen.

Minulle niin kuin varmasti muil-
lekin tärkeintä on se, mitä on 
kuparisen kuoresi alla. Silti en 
voi olla ihailematta sitäkään, mi-
ten upeana kannat vuonna 1977 
valmistuneen rakennuksesi. Olet 
elämys, suomalaisen arkkitehtuu-
rin tunnustettu mestarinäyte. Vie-
lä kymmenien vuosien jälkeenkin 
pysähdyn ihmettelemään, miten 
kauniisti valo soittaa sinua, kun 
aurinko kutittelee kattoikkunoita
ja piirtelee opiston käytäville iloi-
sia kuvioita, ja miten sininen Nä-
sijärvi heijastuu lasiseinästäsi. 
Olen onnekas, kun saan elää ja 
tehdä työtäni kattosi alla.

Olet mukana arjessani ja tuot 
siihen juhlan.

Teksti Marjo Nurmi (Saanut kas-
vaa Murikassa opettajana jo vuo-
desta 1991)



     K u r s s i t
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Murikka on Teollisuusliiton oma 
opisto Tampereen Teiskossa,

Näsijärven rannalla.

Murikassa järjestetään
vuosittain suuri määrä erilaisia 
lyhytkursseja. Osa on suunnattu

kaikille liiton jäsenille, osa eri 
luottamustehtävissä oleville

henkilöstön edustajille. Tutustu
opiston tarjontaan osoitteessa

www.murikka.fi

Liiton jäsenille opetus ja täysi-
hoito opistolla on maksutonta. 

Myös matkakustannukset ja
ansionmenetykset korvataan.
Sinulle jää vain vastuu nauttia

kaikesta.

Murikassa on erinomaiset
puitteet paitsi opiskelulle myös 
mielekkäälle ja rentouttavalle 

vapaa-ajalle.

Tervetuloa opiskelemaan ja
nauttimaan upeasta kurssiajasta

omaan opistoosi!

MIETI,
MIKÄ

JÄSENETU!

Edellisen ja tämän aukeaman ku- 
vista: edellisen aukeaman ensim-
mäinen kuva on Murikan opiskelija
Petri Partasen ottama. Toinen ko-
kosivun kuva ja tämän aukeaman
vasemman laidan kuvat on Muri-
kan toimittamia lehtikuvia.

Oikealla puolella ylempi kuva on
Antti Maijalan ottama. Oikean lai-
dan alemman kuvan on ottanut
Maria Vuorma.



Hyvinvointilomat ry järjestää 
tuettuja täysihoitolomia lap-
siperheille, työttömille sekä 

eläkeläisille. Tuettuja lomia haetaan 
Hyvinvointilomien kotisivujen kaut-
ta hakuaikana: www.hyvinvointilo-
mat.fi

Hakeminen tai loman saaminen eivät 
edellytä jäsenyyttä. Hakulomakkeita 
voi myös tulostaa Hyvinvointilo-
mien sivuilta, tilata puhelimitse 010 
830 3400 tai sähköpostilla toimis-
to@hyvinvointilomat.fi

Tuettu loma myönnetään taloudelli-
sin, sosiaalisin ja terveydellisin pe-
rustein. Hyvinvointilomat ry tekee 
päätökset lomavalinnoista. Oma-
vastuun osuudet vaihtelevat loma-
kohteittain 50–100 e per. aikuinen 5 
vuorokautta. Alle 16 vuotiaat lapset 
lomailevat veloituksetta huoltajan tai 
isovanhemman seurassa.

Työttömille suunnatuilla lomajak-
soilla omavastuuosuus on 50 euroa/
aikuinen/5 vrk. Tuettu loma sisältää 
majoituksen, täysihoidon, ruokailut 
eli aamiainen, lounas ja päivällinen 

sekä lapsiperhelomilla iltapala sekä 
lomaohjelman. 

Tuetut lomat toteutetaan yhteis-
työssä Hyvinvointilomat ry:n kans-
sa Sosiaali- ja terveysministeriön 
veikkausvoittovaroista myöntämällä 
avustuksella.

Tutustu tarjontaan ja hae – kaikilla 
on oikeus lomaan!

Lisätietoa Teollisuusliiton sivuilta 
saat, kun kirjoitat liiton hakukenttään 
Hyvinvointilomat!

Hyvinvointilomat



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