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Yleistä
Ammattiosasto 81 on Lapin suurin Metallityöväen Liiton ja sittemmin Lapin suurin Teollisuusliiton
ammattiosasto. Jäseniä ammattiosastossa vuoden 2018 lopussa oli 1946 henkilöä, edelliseen
vuoteen laskua oli 88 jäsentä.
Vuosi 2018 oli ammattiosastomme 51. toimintavuosi. Edellisenä vuonna vietetyn juhlavuoden
jälkeen päästiin normaaliin päiväjärjestykseen, joskin taistelu maan hallituksen toimia vastaan
vaikutti tointaan pitkin vuotta.
Heti vuoden alussa Teollisuusliitto järjesti vuorokauden mittaisen poliittisen lakon 2.2.2018. Lakon
syynä oli maan hallituksen kurjistamislinja ja esitykset leikkauksista työttömyysturvaan, joiden
nähtiin lisäksi rikkovan vuonna 2016 solmittua kilpailukykysopimusta. Samana päivänä 2.2.2018
järjestettiin äänityöttömälle- mielenilmaus Senaatintorilla muiden SAK:laisten liittojen kanssa.
Ammattiosasto avusti kaikkia mielenilmaukseen haluavia lähtijöitä, joita lopulta matkaan lähti
kymmenkunta jäsentä. Outokummun Tornion tehtaalle ammattiosasto organisoi lakkovahdit ja
lakko sujui ongelmitta.
Teollisuusliiton hallitus päätti mittavista, vaiheittain etenevistä toimista maan hallitusta vastaan
kokouksessaan 24.8.2018. Liitto lupasi luopua painostustoimista, jos hallitus olisi luopunut
esityksestä uudeksi irtisanomislaiksi sekä olisi sitoutunut siihen, että se ei enää tuo työelämää
kurjistavia esityksiä eduskunnalle. Ensimmäinen toimi oli ylityökielto, joka koski lähes kaikkia liiton
sopimusaloilla työskenteleviä henkilöitä. Painostuksen ensimmäinen vaihe loi painetta sopimiselle
ja sen vaikutukset näkyivät jo ensimmäisinä päivinä, sopimukseen ei kuitenkaan päästy. Toimia
kiristettiin ja Teollisuusliiton hallitus julisti 28.9.2018 poliittisen lakon maan hallituksen ajamaa
irtisanomissuojalakia vastaan. Lakkoon asetettiin osa Teollisuusliiton työpaikoista, Outokummun
terästehtaan ollessa lakkoon kuuluvien työpaikkojen listalla 3.10.2018. Tässäkin lakossa
ammattiosasto organisoi lakkovahdit porteille ja huolehti siitä, että lakko sujui
tarkoituksenmukaisesti.
Useiden painostustoimien jälkeen maan hallitus taipui ammattiliittojen painostuksen edessä ja
sitoutui valmistelemaan yhdessä kolmikantaisesti esityksen irtisanomislaiksi, esityksen, jolla
painostustoimista voitiin luopua.
Ammattiosasto panosti nuorisotoimintaan, järjesti tilaisuuksia, avusti jäseniä ulkopuolisiin
koulutuksiin osallistumisessa ja oli mukana myös solidaarisuustyössä osallistumalla nenäpäivään.
Viime vuonna käytiin myös luottamusmiesvaalit ja Outokummun Tornion tehtaalla
pääluottamusmies vaihtui ja valituksi tuli vaalin jälkeen Tytti Pernu.
Teollisuusliiton valtakunnallisissa tehtävissä jatkoi Mari Tuomaala hallituksessa ja
teknologiasektorin neuvottelukunnassa, Tommi Sauvolainen valtuustossa ja Kati Kangas
valtakunnallisessa nuorisojaostossa.

Ammattiosaston hallitus
Puheenjohtaja: Olavi Parkkila
henkilökohtainen vara: Annika Lahdenperä
Jäsenet:
Ilpo Hytinkoski
Henkilökohtainen vara: Eija Keisu

(vara pj.)

Jouni Kurttio
Henkilökohtainen vara: Paavo Salo

(taloudenhoitaja)

Mari Tuomaala
Henkilökohtainen vara: Marko Jaako

(sihteeri)

Petri Joona
Henkilökohtainen vara: Petteri Ylijoutsjärvi
Pekka Höynälä
Henkilökohtainen vara: Tytti Pernu
Kati Kangas
Henkilökohtainen vara: Paavo Mantere
Toni Lampiaho
Henkilökohtainen vara: Asko Sanaksenaho
Jani Juusola
Henkilökohtainen vara: Antti Heinikoski
Tommi Sauvolainen
Henkilökohtainen vara: Mika Ojala
Mika Nikula
Henkilökohtainen vara: Merja Oja
Jari Holland
Henkilökohtainen vara: Rami Häkkilä

Koulutus- ja vapaa-aika
Ammattiosaston tavoitteena oli tavoittaa entistä enemmän jäseniä osallistumaan tilaisuuksiin ja
toimintaan.
Ammattiosaston mökkien käyttöasteet hieman nousivat edellisestä vuodesta, mutta suunnitteilla
ollut Ylläksen majan myynti ja Prännärin majan korjaus jäivät edelleen odottamaan toteutumista.
Majojen tilanne keskustelutti edellisen vuoden tapaan useassa kokouksessa, johtuen siitä, että
majojen suosio jäsenten keskuudessa on ollut pidemmällä aikavälillä laskemaan päin. Edelleen
pohdittiin mitä olisi tehtävissä, jotta jäsenet saisivat mahdollisimman hyviä palveluja.
Koulutustoiminnan osalta kannustettiin jäseniä osallistumaan mm. Murikan koulutuksiin
tarjoamalla stipendiä ja tehtiin myös esite, jossa kerrottiin ajankohtaisista koulutuksista ja tuesta,
joita jäsenillä on mahdollisuus saada. Koulutusstipendejä jaettiin kaikkiaan 27 kappaletta.
Jäsenille järjestettiin myös vapaa-ajan toimintaa. Perinteisten pilkkien ja pikkujoulun lisäksi nuoret
pitivät oman pikkujoulun, johon osallistui kaikkiaan 17 nuorta. Syyskuussa oli jälleen vuorossa
suosittu virkistysviikonloppu Ouluun ja lisäksi alueen retkeilypäiville Leville saatiin hieno määrä
osallistujia. Kuluneen vuoden aikana jatkettiin keskustelua jäsenistön kanssa, jaostossa ja
hallituksessa siitä, mitä ovat ne koulutukset ja tilaisuuden, jotka saavat ihmiset innostumaan
mukaan. Tarkoituksena käyttää raha siten, että mahdollisimman moni jäsen niistä hyötyy.
Lopuksi
Vuotta 2018 leimasi hankala työmarkkinatilanne, lisääntyneet keskustelut työpaikalla työelämän
asioista ja politiikasta, sekä ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonnan tarpeellisuus. Tilinpäätös oli
hieman ylijäämäinen, joten tilanne on hyvä jatkaa edunvalvontatyötä, parantaa jäsenten palveluita
ja kehittää ammattiosaston toimintaa.
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