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Yleistä
Ammattiosasto 81 on Lapin suurin Metallityöväen Liiton ja sittemmin Lapin suurin Teollisuusliiton
ammattiosasto. Jäseniä ammattiosastossa vuoden 2017 lopussa oli 2034 jäsentä.
Vuosi 2017 oli ammattiosastomme 50. toimintavuosi. Toiminnassa ja varsinkin taloudessa näkyi
valmistautuminen 50-vuotisjuhlaan, jota vietettiin 16.10.2017. Jäsenet juhlistivat juhlavuotta
pikkujouluissa 1.12.2017.
Vuosi oli koko ay-liikkeen kannalta historiallinen. Pitkään jatkunut fuusiovalmistelu tuli päätökseen
ja Metallityöväen Liitto muutti sääntönsä ja muutti nimensä Teollisuusliitoksi ylimääräisessä
liittokokouksessaan 17.–18. toukokuuta 2017. Puuliitto ja Teollisuusalojen ammattiliitto
lakkauttavat päätöksen myötä toimintansa ja niiden ammattiosastot liittyvät Teollisuusliittoon
vuoden 2018 alkuun mennessä.
uuteen Teollisuusliiton hallitukseen valittiin ammattiosasto 81:stä Mari Tuomaala ja
Teollisuusliiton valtuustoon Tommi Sauvolainen seuraavaksi viideksi vuodeksi.
Teollisuusliitto aloitti siis toimintansa vuonna 2017 toukokuussa, jonka jälkeen pian käynnistyi
myös työehtosopimusneuvottelukierros. Teollisuusliiton valtuusto hyväksyi
Teknologiateollisuuden kanssa neuvotellun työehtosopimuksen 7.11.2017 suuren
neuvottelukunnan yksimielisen esityksen johdosta. Palkankorotuksen tasoksi kahden vuoden
sopimukseen tuli 3,2%, jonka lisäksi tekstimuutoksia, joiden mukaan mm. lomarahan vaihto, sekä
palvelusvuosilisän vaihto vapaaksi mahdollistettiin ja mm. sairaan lapsen hoitoon liittyen, sekä
koulutussopimukseen liittyen tuli parannuksia. Jäsenistö oli osin pettynyt saavutettuun
sopimukseen ja se näkyi myös meidän ammattiosastossamme.
Maan hallituksen toimet työntekijöiden aseman heikentämiseksi jatkuivat menneenä vuonna ja
joulukuun 2017 Teollisuusliiton valtuustossa päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin maan hallitusta
vastaan, joka oli rikkonut kilpailukykysopimusta työttömien aktiivimallin hyväksymisen muodossa.

Ammattiosaston hallitus
Puheenjohtaja: Olavi Parkkila
Sihteeri: Jani Salonen 31.3.2017 asti ja loppuvuosi Mari Tuomaala
Hallituksen jäsenet:
Kai Kokkinen
Jani Kurtti
Petteri Ylijoutsjärvi
Jouni Kurttio
Tommi Sauvolainen
Ilpo Hytinkoski
Jari Holland
Mikko Isomaa
Jyrki Hyykoski
Toni Keränen

Koulutus- ja vapaa-aika
Ammattiosaston mökkien käyttöasteet hieman nousivat edellisestä vuodesta, mutta suunnitteilla
ollut Ylläksen majan myynti ja Prännärin majan korjaus jäivät edelleen odottamaan toteuttamista.
Majojen tilanne keskustelutti useassa kokouksessa, johtuen siitä, että majojen suosio jäsenten
keskuudessa on ollut pidemmällä aikavälillä laskemaan päin. Nähtiin, että tilanne vaatii uudelleen
arviointia toimenpiteistä myös majojen huonon kunnon vuoksi, koska tavoitteena on, että jäsenet
saisivat mahdollisimman hyviä palveluja.
Jäsenille järjestettiin myös vapaa-ajan toimintaa. Perinteisten pilkkien lisäksi järjestettiin, joskin
vähäisen suosion saanut Bulgarian matka, suuren suosion aina saavuttanut Oulun jääkiekko/stand
up- matka, sekä pikkujoulu, johon tällä kertaa satsattiin juhlavuoden vuoksi normaalia enemmän.
Keskustelua jäsenistön kanssa, jaostossa ja hallituksessa käytiin jälleen siitä mikä olisi sellaista
toimintaa, johon ihmiset innostuisivat osallistumaan, jotta rahat osattaisiin käyttää siten, että
mahdollisimman moni niistä hyötyisi.
Lopuksi
Kaiken kaikkiaan vuoteen 2017 mahtui paljon tapahtumia niin kansallisella, kuin paikallisellakin
tasolla ja aloitettu kehitystyö saanee toimenpiteitä tuekseen seuraavana vuonna. Tilinpäätös oli
pitkästä aikaa ylijäämäinen, joten tilanne on hyvä jatkaa edunvalvontatyötä, parantaa jäsenten
palveluita ja kehittää ammattiosaston toimintaa.
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