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varsinaiset jäsenet
Juhani Jara, puheenjohtaja                                                                                         
juhani.jara@gmail.com 0400-699953   
 
Jani Mäkelä, varapuheenjohtaja
jani.j.makela@gmail.com 040-5895953   
 
Suvi Haanpää, sihteeri, naisjaoston 
vastaava suvi.haanpaa1@gmail.com
040-8289884                                                                                                                                          

Kalle Hakomäki, kotisivujen vastaava                                                                      
k.hakomaki@gmail.com 050-5205174                                                             
 
Esko Vuorenpää, työsuojeluvastaava                                                                     
eskov@luukku.com 050-3451689   
 
Jukka-Matti Salonen
jukkamatti89@hotmail.com
040-8317073
 
Leo Lahtinen leo.lahtinen@laakkonen.fi
050-5695266
 
Antti Rautio rautio.antti@kolumbus.fi     
050-5397079
 
Juha-Pekka Rantala 
juhapekka.rantala@gmail.com
045-1348187
 
Janne Pelkonen, nuorisovastaava 
janne.pelkonen@veho.fi 040-5197977

Yleisvarajäsenet
Esa Andelin, taloudenhoitaja, jäsen-
huoltaja esa.andelin52@gmail.com                                                                                                 
040-5599937

Lasse Puntila, tiedotusvastaava                                                                                                              
lasse.puntila@gmail.com                                                                                              
050-3526791  
 
Pekka Lindqvist, opintosihteeri
lindqvist.jorma@gmail.com
0400-238620
 
Tommi Kallio 
tommi.kallio@toyotatampere.fi
0400-545734
 
Ville Härkönen ville_ha@bastu.net
040-7782221
 
Jukka Honkakorpi
jukka.honkakorpi@gmail.com
040-5800654
 
Jari Suovalkama
sumppi71@gmail.com
040-5759366
 
Tarmo Pitkämäki                                                                                                              
tarmo.pitkamaki@gmail.com                                                                                      
040-7734661                                                                                                                       
 
Markku Jakovuori
markku.jakovuori@toyotatampere.fi
0400-404105
 
Paavo Lahti paavo.lahti@veho.fi
040-5696510

Kokouksiin erikseen kutsuttava
Jorma Lindqvist, veteraanijaoston
vastaava lindqvist.jorma@gmail.com
0400-833391
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Autoalan jäsentiedote

Julkaisija Tampereen
autokorjaamotyöväen toimikunta

Nettisivu
Osasto 80: www.metalli80.fi

Y-tunnus
 Osasto 80: 0155562-2

Painopaikka Kirjapaino
Hermes: www.kphermes.fi 

Taitto ja kuvitus
Maria Vuorma: www.vuorma.fi 

Kirjoittajat
Juhani Jara, Erkki Karjalainen,

 Heli Hokkanen ja Jorma Kivi
Tekstit ja muu aineisto

juhani.jara@gmail.com

Momentti-lehti pidättää oikeiden
lyhentää ja muokata tekstejä.

S i s ä l l y s l u e t t e l o

Haraldissa juhlittiin pikkujouluja perinteisin menoin. Tästä lisää sivulla 08.

Kannesta
Kansikuvan automalli on
yhtä vanha kuin osastomme,
elikkä 80 vuotta. Tämä
Pontiac on vuodelta 1938. 
Alkuperäinen auton kuva on
peräisin kuvapankista.



Kotisivujen osoite on:
www.metalli80.fi

Fb-sivujen osoite:
www.facebook.com/metalli80

Netti- ja Facebook-sivut

Kevätkokous

Tänä vuonna Teolli-
suusliiton kursseille 
lähteville osastomme 
jäsenille maksetaan 
kurssitukea seuraa-
vasti:
- kolme päivää kes-
tävän kurssin tuki on 
50 €  
- viisi päivää kestävän 
kurssin tuki on 100 €

Tuki maksetaan jo-
kaisen osallistujan ve-
roprosentin mukaan. 
Kuten myös ansion-
menetyskorvaus.

Tuki haetaan osas-
tomme taloudenhoi-
tajalta koulutuksen 
jälkeen kurssitodistuk-
sella tai muulla tavalla 
todistettavasti.

Kurssi-
tuet

Osasto 80 tiedottaa

Tekijä-lehdessä ei 
enää ilmoiteta osas-
tojen tapahtumia, ei 
edes sääntömääräi-
siä kokouksia eli ke-
vät-, ehdokasasette-
lu- ja syyskokouksia. 
Ne voi ilmoittaa liiton 
nettisivuilla. Moment-
ti-lehdessä on linkki, 
miten voit päivittää 
yhteystietosi. Ilman 
tietojasi emme voi 
tiedottaa osastomme 
toiminnasta henkilö-
kohtaisesti jos sinä et 
ole antanut joko puhe-
linnumeroasi tai säh-
k ö p o s t i o s o i t e tt a s i

liiton tietoon. Toki py-
rimme  toimittamaan 
Momentti-lehden ker-
ran vuodessa. Tavoit-
teemme on parantaa 
tiedotusta kotisivu-
jemme ja Facebook- 
sivun kautta. Tampe-
reen aluetoimistolla 
toimistosihteeri Ira 
Lod-Villberg  020 
774 1372 tai  040 351 
8813 tai ira.lod-vill-
berg@teollisuusliitto.fi 
auttaa sinua, jos et 
osaa päivittää jäsen-
tietojasi. Myös Ju-
hani Jara voi auttaa 
sinua tässä asiassa.

Tekijä-lehden ilmoituksista

Osastomme toimistolla on varat-
tavissa ilmaiseksi runsaasti järeitä 
erilaisia muovisia muuttolaatikoita 
jäsentemme käyttöön. Niitä on sekä 
kannellisia että kannettomia yhteen-
sä noin 30 kpl.

Ilmaiset muuttolaatikot

Käyttäessäsi Tammer-Dieselin  tar-
jousta osastomme jäsenille, sinulta 
voidaan kysyä Teollisuusliiton jäsen-
korttia. Siinä on myös ammattiosas-
tosi numero, johon kuulut.

Tammer-Dieselin tarjous

Tampereen autokorjaamotyöväen 
ammattiosasto ry:n kevätkokous pi-
detään 9.4.2018 klo 18.00 alkaen. 
Paikkana on Viikinkiravintola Harald, 
Hämeenkatu 23, Tampere.

Asiana sääntömääräiset asiat. Ruo-
kailu kokouksen jälkeen.
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Osastoomme sulautui  Tampereen Auto- ja 
konekaupanalan ammattiosasto ry. Parem-
min se ehkä tunnetaan osasto 402:na. Toi-
votan tämän osaston jäsenet tervetulleeksi 
osastoomme ja sen toimintaan. Osastom-
me hallitukselle voivat kaikki jäsenet esit-
tää toiveita mitä haluaisitte järjestettävän. 
Niitä voisi olla mm. vapaa-ajan tapahtumat 
tai koulutusta jostain aiheesta.

Tulin valituksi Teollisuusliiton valtuustoon 
varsinaiseksi jäseneksi. Nyt voin siis itse 
tuoda esiin asioita, joita koette tärkeäksi 
esittää parannuksina työehtosopimukseen, 
liiton toimintaan tai mihin nyt koette tär-
keäksi. Toki ne pitää ensin hyväksyä osas-
tomme hallituksessa. Hallitus toivookin, 
että toisitte toiveitanne hallituksen tietoon.

Uusi TES-sopimus tuli myös voimaan. 
Sopimus on aina kompromissi neuvotte-
luista. Itse en ole tyytyväinen nykyiseen 
juuri sovittuun. Mutta ainoastaan lakolla 
olisi saatu parempi. Kuinka moni olisi ollut 
valmis lakkoon ja kuinka pitkäksi aikaa? 
Totuus on kyllä sekin, että jos emme sitä 
mahdollisuutta käytä, niin työnantajapuoli 
ottaa sen huomioon jo etukäteen.

Nyt työnantajapuolen oli ”helppo” antaa 1,6 %
korotusta vuositasolla, kun KIKY-sopimus 

vie tänä vuonna palkansaajilta autoalalla 
tietääkseni 3,75 %. Vuodesta 2019 en tie-
dä. Todellinen vääntäminen korotuksesta 
ja muista TES-asioista on vuodelle 2020, 
kun KIKYÄ ei enää ole. Silloin punnitaan 
ne isot hartiat, joista paljon puhutaan 
kolmen liiton yhteensulautumisessa. Nii-
tähän oli Metalliliitto, TEAM ja Puuliitto.

Terveisin Juhani Jara, Tampereen Auto-
korjaamotyöväen ammattiosaston puheen-
johtaja. Aukeaman kuvat Maria Vuorma.

Mietteitä ajankohtaisista asioista
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Pilkkikilpailut Murikassa 10.3. tai 17.3.

O Osasto 80:n pilkkikisat pidetään Murikan vesillä Teis-
kossa melko perinteisin menoin alkaen klo 8.00. Pun-
nitus on klo 13.00. Tilaisuus on tarkoitettu koko per-

heelle!  Sauna on lämpimänä ja kahvia & pullaa on tarjolla. 
Myöskin lapset huomioidaan. Pyyhkeet on varattu paikan 
päälle. Osallistujilla on tällä kertaa mahdollisuus käydä Muri-
kan ravintolassa syömässä osastomme laskuun sekä käydä 
tutustumassa Murikkaan.

Jäätilanteen ja tarjoilun vuoksi  ilmoittautumiset Juhani 
Jaralle viimeistään 4.3. Ilmoita, kumpi päivä sinulle sopii vai 
sopiiko kumpikin. Se päivä varataan, kumpaan tulee enem-
män porukkaa.

Osastomme 80-vuotisjuhla
Tässä ennakkotietoa juhlasta. Varaattehan 
kalenteriin vapaata aikaa tuolloin!

Osastomme viettää 80-vuotisjuhlaa  lauan-
tai-iltana 27.10.2018 Torni-hotellissa. Tulette 
saamaan keväällä henkilökohtaisen kutsun. 
Kutsu on jäsenelle sekä yhdelle seuralaisel-
le. Siinä on tarkemmat tiedot illan ohjelmas-
ta. Toimittehan kutsussa selviävällä tavalla 
ilmoittautuaksenne juhlaan!

Juhlaakin on alettu suunnitella. Tässä on 
jotain ennakkoon: ohjelmaa kaikenikäisille, 
kuten kaksi orkesteria. Buffetruokailu. Osas-

to ei maksa majoitusta, mutta huonealen-
nuksia on neuvoteltu valmiiksi.

Olisiko sinulla kiinnostusta tulla esiintymään 
juhlaamme? Osaston hallitus ottaa vastaan 
ehdokkaita. Nyt sinulla osastomme jäsen 
olisi tilaisuus päästä esiintymään yksin tai 
ryhmänä juhlaamme. Ilmaiseksi ei tarvitse 
esiintyä. Hinta neuvotellaan. Ilmoittaudu ja 
kerro mitä olisit valmis esittämään.

Teksti Osasto 80 hallitus ja kuva Tornin 
huipulta Aki Rask.



Tyovaenlehtien tuet.. ..
Jos tilaat alla olevia työväenlehtiä tai 
muita työväenlehtiä, saat niihin tukea. 
Osasto 80:n tuki näihin lehtiin vuonna 
2018 on 70 € / jäsen.

Teollisuusliiton tuki
Valtakunnallisille palkansaajalehdille 
(Demokraatti ja Kansan Uutiset) 30 
euroa. Muille palkansaajalehdille 20 
euroa. Kummatkin edut saat työvä-
enlehteä tilatessasi, kunhan ilmoitat 
olevasi Teollisuusliiton jäsen.
- Demokraatti p. 09 701 0500
tilaajapalvelu@demokraatti.fi
- Kansan Uutiset p. 09 759 60 208
tilaukset@kansanuutiset.fi

Puolisoiden, jotka kuuluvat SAK:n liit-
toihin, on mahdollista yhdistää etunsa 
näihin lehtiin. Monet ammattiosastot, 
kuten liitotkin, myöntävät tukea tilaami-
seen. Puolison ammattiosaston tuesta 
saa tietoa hänen ammattiosastonsa 
toimi- tai luottamushenkilöltä.



Osastomme on ty-
kästynyt viettä-
mään pikkujouluja 

Viikinkiravintola Haraldis-
sa. Mikäs siinä, ruoka on 
hyvää ja annokset riittä-
vän kokoisia isompaan-
kin nälkään. Paikka ei to-
dellakaan ole mikään fin 
dining -ravintola. Alkupa-
lapöytä oli myös todella 
runsas ja monipuolinen. 
Mutta meidän osastom-
me jäsenille, joille ruoka 
maittaa niin paikka on 
todellakin sopiva. Näyt-
ti ruoka kyllä maittavan 
myös seuralaisille. Juo-
mapuolikin on monipuo-
linen ainakin ruokailua 
ajatellen. Niinpä meitä 
oli viettämässä leppoisaa 
lauantai-iltaa 63 henkeä 
pikkujoulujen merkeissä. 

Nyt vietetty pikkujoulu oli 
itse asiassa viime vuoden 
pikkujoulu. Tänä vuonna 
meillä on yhdistetty pik-
kujoulu ja osastomme 
80-vuotisjuhla samaan 
ajankohtaan. Nyt vietetty 
juhla oli siis hyvää harjoi-
tusta 27.10.2018 olevaa 
merkkipäiväjuhlaa aja-
tellen. Tästä juhlasta on 
toisaalla tässä lehdessä 
lisää informaatioita. Tä-
hän juhlaan ei ole mää-
rärajoitusta.

Raportoinut Juhani Jara 
ja kuvat on ottanut Maria 
Vuorma.

Pikkujoulut 13.1.2018





Murikka-opistosta
 entistä ehompi

M urikka-opisto on 
toiminut neljäkym-
mentä vuotta Tam-

pereen Teiskossa. Tiloja on 
toki uusittu vuosikymmenien 
aikana, mutta nyt menossa 
oleva peruskorjaus on näis-
tä laajin. Valmistaudumme 
liiton koulutustoiminnan laa-
jenemiseen ja Murikanranta 
Oy:n tehokkaampaan mark-
kinointiin kongressihotellina.

Murikan peruskorjaus on 
nyt loppusuoralla. Kaksi vii-
meisintä vaihetta ovat työn 
alla ja valmista odotellaan 
maaliskuulla. Lujatalo Oy 
tekee peruskorjausta ja ura-
kan kokonaisarvo on noin 
18,5 miljoonaa euroa (sis. 
ALV).

Tällä hetkellä hotelli-
huoneet on peruskorjattu. 

Valaistus, vesiputket, ja 
kylpyhuoneet on uusittu 
ja ulkoseinien eristystä on 
vahvennettu. Huoneisiin 
on rakennettu jäähdyttävä 
ilmastointi. Hotellisiiven ka-
tot on uusittu ja ulkoseinien 
eristystä on parannettu. 
Jokaisessa huoneessa on 
kauan kaivattu televisio.

Päärakennuksen, jossa 
sijaitsevat opetustilat ja ra-
vintolat, sen valaistus, ve-
siputket ja ilmastointi uusi-
taan ja pinnat ehostetaan. 
Lisäksi auditorio ja luokat 
uusitaan sekä kalustetaan 
vastaamaan tämän päivän 
tarpeita. Suurin osa tästä 
on jo lähes valmiina ja osa 
opetuskäytössä.

Opiston ekologista puolta 
vahvistaa maalämpö, joka 

otetaan palloiluhallin vie-
reiseltä kentältä. Se toimii 
talvisin pellettilämmityksen 
tukena ja kesäisin viilentää 
ilmastointia.

Kenties opiskelijoiden nä-
kökulmasta valmistuva SPA 
on luxusta, joka rakenne-
taan uima-altaiden tilalle. 
Tilaan rakennetaan kaksi 
poreallasta ja kylmäallas. 
Ulos tulee kaksi kappaletta 
paljuja. Lämpöä saa erikois-
saunoista sekä aikaisemmin 
peruskorjatuista saunoista. 
Tilan perälle rakennetaan 
takkahuone, jota voidaan 
käyttää kokoustilana.

Rantasaunat saneerattiin 
jo kaksi vuotta sitten ja ovat 
opiskelijoiden käytettävissä 
viikoittain.

Momentti 10/16



Teollisuusliiton kou-
lutus vuonna 2018

Liittojen yhdistyessä 
koulutus keskittyy Mu-
rikka-opistoon. Koulutuk-
sen painopiste on edun-
valvojien kursseissa.

Autoalalle on sovittu 
vuodelle 2018 Luotta-
musmiesten peruskurssi 
5 pv, Luottamusmiesten 
jatkokurssi 5 pv, Työ-
suojelun peruskurssi 5 
pv ja Paikallinen sopimi-
nen 5 pv. Näiltä kursseil-
ta työnantaja ei pidätä 
palkkaa.

Järjestökurssituella au-
toalan jäsenet voivat 
opiskella: Kokoustoimin-
ta 5 pv, Opintosihteeri-
kurssi 5 pv ja Ammatti-
osaston toiminnan – ja 
talouden suunnittelu-
kurssilla 3 pv.

Murikka on kaikkien 
jäsenten käytettävis-
sä. Kursseja on laidas-

ta laitaan mm. liikuntapai-
notteinen kurssiviikko First 
step – työturvallisuuteen ja 
terveyteen 5 pv. Lisäksi oh-
jelmistoon on palannut Työ-
elämän englanti 5 pv.

Kesäiseen Murikka-opistoon 
palaa myös Muksukurssit. Eli, 
kurssille voit ottaa maksutta 
mukaasi 3-13-vuotiaat lapse-
si. Opistolla järjestetään lap-
sille ikäryhmittäin omaa oh-
jelmaa kokeneiden ohjaajien 

toimesta, jolloin vanhempi saa 
keskittyä opiskelemaan opis-
ton kursseilla. 

Kursseista löytyy lisää tietoa 
nettisivuilta: www.murikka.fi 
Tervetuloa, me odotamme si-
nua!

Teksti ja kuvat Heli Hokka-
nen, järjestöaineiden ja työ-
hyvinvoinnin opettaja.
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Päivitä jäsentietosi eAsioinnissa
eAsioinnissa voit

• muuttaa tai lisätä osoitetietoja,  
 puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen
• lisätä työpaikan tai toimipaikan  
 eli sen, missä olet töissä
• lisätä tilinumeron
• laskea jäsenmaksun määrän  
 ja viitenumeron maksamista varten,  
 jos työnantaja ei peri sitä palkasta
• ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta
• tilata mobiilijäsenkortin
• täyttää ja lähettää päivärahahakemuksen
• lähettää hakemuksen liitetiedot
• katsella omia hakemus- ja maksutietoja
• nähdä annetut päätökset ja maksuilmoitukset
• nähdä enimmäismäärälaskureihin  
 kertyneet päivät

Päivitä 
yhteystietosi 
eAsioinnissa  

VIIMEISTÄÄN 10.5.  
ja olet mukana  
kolmen iPadin  

arvonnassa

TEE NÄIN
1  Mene osoitteeseen teollisuusliitto.fi
2  Klikkaa etusivulla olevaa eAsiointi-linkkiä,  
 ja kirjaudu pankkitunnuksillasi
3 Tarkista tietosi, ja tarvittaessa lisää tai muuta niitä



MATKAVEKKA JÄRJESTÄÄ MATKAN PÄRNUUN 21.-24.5.2018. 

Maanantai 21.5.
Kuljetukset Helsingin Länsisatamaan, josta Tallink Siljan m/s Megastar lähtee klo 
10.30. Laiva saapuu Tallinnaan klo 12.30. Ajo Pärnuun (130 km) jossa majoittuminen 
Strand SPA & Conference**** hotelliin. Päivällinen hotellissa.

Tiistai 22.5.
Aamiainen hotellissa. Kokoustila hotellissa varattu klo 10.00-12.00. Iltapäivällä kierto-
ajelu Pärnussa, jolloin nähdään tärkeimmät nähtävyydet, kuullaan Pärnun historiasta ja 
saadaan hyvä yleiskuva kaupungista. Päivällinen Edelweiss-ravintolassa.

Keskiviikko 23.5.
Aamiaisen jälkeen lähdetään retkelle Sangasten linnaan. 1800-luvulla rakennettu linna 
sijaitsee parin tunnin ajomatkan päässä Pärnusta. Linna puistoineen muistuttaa kuu-
luisaa englantilaista Windsorin linnaa. Linnakierroksen jälkeen ajamme Valgaan, jossa 
nautimme lounaan ja poikkeamme vielä Latvian puolella ostoksilla.

Torstai 24.5.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Tallinnaa. Lounas Kochi Aidad ravintolassa Tallin-
nan satamassa. Tallink Siljan m/s Star lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja saapuu Helsinkiin 
klo 18.30. Paluu bussilla kotipaikkakunnille.

Hinta /hlö:   380 €  
Hintaan sisältyy: - kuljetukset hyvätasoisilla turistibusseilla ohjelman mukaan
   - laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Tallinkin nopeilla laivoilla
   - majoitus hyvätasoisessa hotellissa 2-hengen huoneissa 3 yötä
   - sisäänpääsy hotellin sauna- ja allasosastolle
   - buffetaamiaiset hotellissa
   - 2 päivällistä
   - 2 lounasta
   - kokoustila hotellissa 2 tuntia
   - kiertoajelu Pärnussa
   - retki Sangasten linnaan

HUOM!  Ilmoittautumiset 21.2.2018 mennessä. Paikkoja rajoitetusti. Osaston tuki jäse-
nelle 80 €. Lisätietoja Jorma Lindqvistiltä p. 0400-833391.

Lisämaksusta:  - 1 hengen huone 95 €
 
Ystävällisin terveisin Erkki Karjalainen
   Matkavekka Oy
                      puh 0400 613 764
                                erkki.karjalainen@matkavekka.fi
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Viialan Sampola, Akaa 
Osoite: Vakkistentie 5, 
37830 Viiala.

Vuokrataan edullisesti ja 
joustavasti. Siisti, tilava ja 
käytännöllinen tila yksittäi-
siin tapahtumiin ja vakituisiin 
kokoontumisiin.

Sopii yksityisjuhlista yhdis-
tysten tapahtumiin. Vuok-
rataan erilaisissa osissa 
tarpeen mukaan: salissa 
200 tuolipaikkaa tai 100 
pöytäpaikkaa. Ravintolas-
sa 50 pöytäpaikkaa, pitkä 

tarjoilutiski ja tilaisuuksiin 
pystytettävä noutopöytä. 
Käytännöllinen ja iso keittiö.  
Hyvin paikoitustilaa autoille. 
Helppo löytää. Lisätietoja ja 
lisäkuvia Akaan Vasemmis-
toliiton nettisivuilta:
akaa.vas.fi Lisätietoja myös 
alla olevalta henkilöltä.   

Sijainti: Viiala, Akaan kau-
pungin pohjoisosa, joka on 
viitoitettu Valtatie 3:lta, Tam-
pereen ja Helsingin välinen 
moottoritie (E12, E63). Etäi-
syys Tampereelta on noin 
30 km. Talon näkee Hä-

meentielle ( Maantie 303), 
joka johtaa Viialan halki 
etelässä Toijalaan ja poh-
joisessa Lempääläntiel-
le (190). Seinässä näkyy 
selvästi Sampola-kyltti.

Hintaesimerkki: koko talo 
perjantaista sunnuntaihin 
200 €. Tampereen autokor-
jaamotyöväen ammattiosas-
ton jäsenille neuvoteltavissa 
alennus varattaessa.

Yhteydenotot: Jorma Kivi
p. 0400 734 536 tai
jorma.kivi@pp1.inet.fi

Edullinen juhlatila Akaassa

Autohuollot, moottoriremontit,
varaosat ja tarvikkeet

AUTOILIJAN 
PALVELUT

-20%Varaosat ja tuotteet

Metalli80 jäsenille

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



Autohuollot, moottoriremontit,
varaosat ja tarvikkeet

AUTOILIJAN 
PALVELUT

-20%Varaosat ja tuotteet

Metalli80 jäsenille

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



Osoitetarran
paikka

Turva ja TSOP
Vakuutusyhtiö Turvan ja Tam-
pereen seudun Osuuspankin 
päivitetyt edut osastomme 
jäsenille tulevat osaston koti-
sivuille heti kunhan ne tulevat 
tietoomme.


