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Teollisuusliiton hallitus 
käsitteli ja hyväksyi tek-
nologiateollisuuden ja 
malmikaivosten työehto-
sopimusten neuvottelutu-
lokset 7.1. Neuvottelut eikä 
sopimuksen syntyminen 
ollut missään vaiheessa 
läpihuutojuttu. Lähtötilan-
teessa takeita ei ollut edes 
yleissitovasta työehtosopi-
muksesta. Teknologiate-
ollisuus ry oli perustanut 
uuden yhdistyksen Tekno-
logiateollisuuden työnan-
tajat ry:n, jonka tehtävänä 
oli neuvotella työehtoso-
pimukset. Elettiin alku-
syksyä 2021 ja työnantajia 
oli vasta vähän liittynyt 
uuteen yhdistykseen. Se 
edusti noin 20 prosenttia 
alan työntekijöistä eikä 
yleissitovuuden täyttymi-
nen ollut lähimainkaan. 
Teollisuusliiton ja työ-
paikkojen pääluottamus-
miesten kanssa toteutetut 
eri toimet saivat kuitenkin 
vipinää kinttuihin työnan-
tajapuolella. Sopimus syn-
tyi, työtaisteluilta vältyttiin 
ja työehtosopimus tullaan 
vahvistamaan yleissitovak-
si. Neuvottelutuloksesta 

toki ollaan montaa mieltä, 
niin kuin aina. Osa on ol-
lut sitä mieltä, että ihan ok 
sopimus ja hyvä, että väl-
tyttiin lakoilta. Pahimmat 
someöyhöttäjät puolestaan 
ehtivät haukkua neuvot-
telutuloksen alimpaan 
maanrakoon ja puhua to-
tena puuta heinää sen si-
sällöstä ennen kuin tulosta 
oli edes olemassa. Keskus-
telun taso oli vähintäänkin 
hämmentävää, mutta tämä 
tuntuu olevan ajan henki 
joissain piireissä. Tässä yh-
teydessä haluan lämpimäs-
ti kiittää alueemme kaikkia 
luottamushenkilöitä ja ak-
tiivisia jäseniä, jotka olivat 
osaltaan toteuttamassa toi-
menpiteitä Operaatio Tek-
nossa. Kiitos teille kaikille. 
Yhteistyössä on voimaa ja 
sitä me tarvitsemme nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Sopimusalojen neuvotte-
lukierrokset jatkuvat

Neuvottelukierrokset 
eivät suinkaan ollut vielä 
tässä, vaan jokainen työ-
ehtosopimus vaatii omat 
neuvottelunsa. Kemian 
ns. pääpöydän eli Perus-
kemianteollisuuden neu-

vottelut ovat tällä hetkel-
lä (13.1.) edelleen kesken 
ja yhtä haasteelliset kuin 
Teknossa. Palkankorotus-
ten taso ja sopimuskauden 
pituus hiertävät neuvotte-
lupöydässä. Mekaanisen 
metsäteollisuuden työpai-
koille puolestaan sorva-
taan yrityskohtaisia työeh-
tosopimuksia. Osa työnan-
tajista ilmeisesti kuvitteli, 
että paikallisen sopimisen 
myötä koittaa onni ja au-
tuus ja, että paikallinen 
sopiminen on sama asia 
kuin työnjohto-oikeus ja 
saneleminen. Moni on var-
masti seurannut mediasta, 
että muutamille työnan-
tajille sopiminen ei tunnu 
maistuvan ja he ovat jopa 
kieltäytyneet neuvotteluis-
ta. Nämä työnantajat ovat 
kieltäytyneet myös nou-
dattamasta Mekaanisen 
metsäteollisuuden työehto-
sopimuksen jälkivaikutus-
ta ja ovat yksipuolisesti sa-
nelleet työntekijöille uudet 
työsuhteen ehdot. Tämä 
ei käy jäsenillemme eikä 
Teollisuusliitolle. Sen joh-
dosta työtaistelutoimenpi-
teitä on jouduttu toteutta-

maan ja tukea toimenpiteil-
le on tullut yli liittorajojen. 
Mitä ilmeisemmin näille 
työnantajille tuli yllätykse-
nä, että Teollisuusliitto ja 
sen jäsenet ovat jatkossa-
kin neuvottelemassa myös 
paikallisella tasolla.

Toiminta-a lueemme 
vahvuus ovat jäsenet

Meidän Pohjois-Suomen 
alueen vahvuus on toimin-
ta- ja yhteistyökykyinen jä-
senistö, joka on valmis toi-
mimaan, kun tilanne sitä 
edellyttää. Osalle jäsenis-
tä työehtosopimukset on 
saatu jo neuvoteltua ja osa 
joutuu niiden eteen taiste-
lemaan tosissaan. Jokainen 
meistä pystyy omalta osal-
taan osoittamaan tuken-
sa jäsenille, jotka joutuvat 
työtaistelujen kautta hake-
maan kohtuulliset työeh-
dot. Esimerkiksi tsemppi-
viestit sosiaalisessa medias-
sa ovat kiva tuenosoitus tai 
jos ammattiosasto jotenkin 
huomioisi jäseniään näissä 
tilanteissa. Voisimmeko 
kenties yhdessä laittaa hy-
vän tsemppihengen kiertä-
mään?

Ammattiyhdistysterveisin

Hanna-Kaisa 
Hämäläinen
Aluepäällikkö
Teollisuusliitto 
Pohjois-Suomi

Vuosi on taas vaihtunut ja 
moni päätti aloittaa uuden, 
terveellisemmän elämän 
ja aikoi pitää tipattoman 
tammikuun ja jopa huma-
lattoman helmikuun. Use-
alla on jo tätä lukiessaan 
tipattomuus takana, mutta 
moni jatkaa sinnikkäästi 
eteenpäin. Alkoholitto-
maan alkuvuoteen voi olla 
monta syytä, esimerkiksi 
huoli omasta terveydestä ja 
kännäämisen vaikutukses-
ta läheisiin.

Tipaton tammikuu ei ole mikään uusi juttu, vaan sen 
lanseerasi ensimmäisenä jatkosodan aikaan vuonna 1942, 
tosin silloin nimellä Raitis Tammikuu, Propaganda Ase-
veljet-järjestö. Tuolloin oli tarkoituksena osoittaa solidaa-
risuutta rintamalla oleville ja kohottaa myös kotipuolessa 
olevien mielialoja. Siitä alkoi tämä suomalainen perinne.

Tipaton on erityisen suosittua nuorten aikuisten, alle 
25-vuotiaiden keskuudessa. Opiskelijat ja toimihenkilöt 
ovat innokkaimpia tipattoman viettäjiä. Iäkkäämpien in-
nostus asiaa kohtaan on selvästi laimeampaa.

Nykypäivänä tipattomuuteen liittyy sober curious-filoso-
fia. Siinä omaa alkoholin käyttöä pyritään tarkastelemaan 
kriittisesti. Siihen liittyy myös utelias asenne alkoholitto-
muuteen, vaikkakaan siinä ei pyritä kokonaan eroon al-
koholista. Filosofia kannustaa kyseenalaistamaan alkoho-
lin hyväksytyn aseman suomalaisessa arjessa ja juhlassa.

Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n kyselyn perusteella 
vuonna 2019 alkoholia käyttävistä 13 % piti tipattoman 
tammikuun. Vuonna 2021 tuo luku oli jo 17%. Valitetta-
vasti tipattomuus näyttäisi olevan kohtuukäyttäjien har-
rastus, ei niinkään suurkuluttajien.

Ei tietenkään ole väliä sillä, missä kuussa pitää tipattoman 
jakson.  Kannattaa kuitenkin pyrkiä pitämään käyttökat-
koksia silloin tällöin. Jo kahden viikon raittius alentaa 
verenpainetta ja maksa-arvoja.  Myös unen laatu para-
nee, yleinen viretila kohenee ja seksuaalinen halukkuus 
lisääntyy. 

Tipattomuus tai tipallisuus on jokaisen oma asia samoin 
kuin vastuu omasta terveydestä. 

Pääkirjoitus EERO 
LEHTONEN

Päätoimittaja ja
toimitussihteeri 
Eero Lehtonen 
ere.che@luukku.com  

Taloudenhoitaja ja 
Ilmoitusmyynti 
Eero Heikkinen /  
metalli.56@luukku.com  

Kustantaja Teollisuusliiton 
ammattiosastot n:o 56, 72, 118, 
210, 289, 613, 623, 631.

Painosmäärä 
6200 kpl  

Painopaikka 
Suomalainen Lehtipaino Oy  

Taitto ja ulkoasu 
Crea Oy

Lehtitoimikunta 
Seuturyhmän hallitus

KANSIKUVA
Kansikuva Laine Marja 

Kiitokset kaikille, jotka ovat mahdollista-
neet tämän lehden valmistumisen.  
Palautetta Teolliset-lehdestä voit  lähet-
tää osoitteeseen: metalli.56@luukku.com

Työehtosopimus-
neuvottelut

Puheenjohtaja vaihtuu
Oulun Teollisuustyöväen 
ammattiosaston puheen-
johtaja vaihtui. Vuodesta 
2015 ammattiosastoa luot-
sannut Janne Nikula siirtyy 
syrjään. Hänen tilalleen on 
valittu allekirjoittanut. Kä-
vin asian timoilta tekemäs-
sä Jannen luona revolveri 
haastattelun. Ennenkuin 
ehdin esittää kysymyksiä 
Janne laittaa kahvin tippu-
maan. Sitten vasta on mi-
nun vuoroni.

Mikä mielestäsi oli vai-
keinta tehtävässä?

- Kyllä se oli ja on vielä-
kin jäsenistön passiivisuus, 
tietysti nyt korona vuosina 
itse kullakin toimijalla on 
ollut vaikeuksia toiminnan 
järjestämisessä.

Mitä pidit toimesta?
- Erittäin mielenkiintoi-

nen ja opettavainen. Halli-
tuksen tuki on ollut takana-
ni ja olen saanut neuvoja 
vanhemmilta kollegoilta sil-
loin kun olen niitä tarvinut. 
Haluankin kiittää kaikkia 
niitä jotka ovat olleet vuo-
sien varrella antamassa tie-
toa ja neuvoa eri tilanteissa, 
ei näitä hommia yksin voi 

tehdä.

Millainen on mielestä-
si hyvä puheenjohtaja?

- Jämäkkä ja kuuntele-
va ja joka valmistelee asiat 
hyvin, sillä hyvä valmistelu 
vähentää turhaa vääntöä, 
koska päämäärä on kuiten-
kin sama.

Mielestäsi tärkeimpiä 
asioita ay-toiminnas-
sa?

- Asioista on otettava sel-
vää ja saadut tehtävät on 
hoidettava. Itsellä täytyy ol-
la mielenkiintoa asioihin, 
sillä kukaan muu ei hoi-
da sinun asioita niin hyvin 
kuin sinä itse.

Kun liityit ay-liikkee-
seen, oliko sinulla ta-
voitteita?

- Ei ollut. Liityin -93 ke-
väällä ammattiosastoon 
(56) ja tulin ns pystymet-
sästä enkä ollut poliittises-
ti aktiivinen. Ay-hommat 
alkoi työpaikan luottamus-
miehenä ja sitä kautta osas-
ton hallitukseen.

Oletko saanut palau-
tetta toiminnastasi pu-

heenjohtajana?
- En henkilökohtaises-

ti juurikaan, mutta asioista 
on tullut jonkin verran.

Ovatko ammattiosas-
tot mielestäsi yhä tar-
peellisia?

- Tottakai! Ne ovat tär-
keä linkki liiton ja jäsenis-
tön välillä.

Mitä olisit halunnut 
osastossa kehittää?

- Se on se ikuisuuskysy-
mys, saada nuoret mukaan 
toimintaan ja näin turvata 
toiminnan jatkuminen.

Minkälainen henki-
lö on mielestäsi paras 
ottamaan vetovastuun 
osastosta?

- Henkilö jolla on hyvät 

vuorovaikutustaidot, on 
kriittinen, ei tyrmää tai hy-
väksy löysin perustein asi-
oita sekä kehittää koko ajan 
itseään ja toimintaa.

Miksi lopetat?
- Tämä on helpoin kysy-

mys. Sain viime keväällä va-
kituisen työpaikan SSAB:n 
Raahen terästehtaalta (en-
tinen Rautaruukki) ja siellä 
toimii työpaikan oma am-
mattiosasto, joten osaston 
vaihdos oli luonteva tehdä 
ja puheenjohtajuus sai väis-
tyä. Täytyy myöntää, et-
tä pienoinen haikeus hiipi 
mieleen kun tämän päätök-
sen tein. Mutta kuten sano-
taan, niin uudet tuulet aina 
virkistää ja tuo eloa toimin-
taan, myös entisessä osas-
tossa.

Talvi-ilta on hämärtynyt 
ja pakkanen kiristänyt otet-
taan painaessani rivitalon 
oven kiinni. Vilkaisen taak-
seni, Janne huiskauttaa ik-
kunassa kättään. Olemme 
osa osaston historiaa. Yk-
si sivu on täynnä ja toinen 
vielä kirjoittamatta.
 
Teksti Eero Lehtonen

Hirsiheikki Syöte

Vuokrataan ammattiosaston jäsenille hintaan 50€ /vrk.

Voit varata mökkiä kolme kuukautta eteenpäin 

soittamalla päivystykseen keskiviikkoisin.

Tervetuloa mökkeilemään!

Oulun seudun

Metallityöväen ao 210

Päivystys keskiviikkoisin klo 17-18

Koulukatu 18 B, 90100 Oulu

Puh 08 371250

www.metalli210.fi

Fb ryhmä: Oulun seudun Metallityöväen ao 210

Väistyvä puheenjohtaja 



3

Kokoukset

Kevätkokoukset 2022

KAIKKI JÄSENET OVAT 
TERVETULLEITA OMAN 
OSASTON KEVÄTKOKOUKSEEN.

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat:
*esitetään tilinpäätös
 ja vuosikertomus viimevuodelta
*luetaan tilin-/toiminnantarkastajien 
tarkastuskertomus
*päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä tilivelvollisille
*päätetään mahdollisesta ehdokkai-
denasettelukokouksen pitämisestä 
ennen syyskokousta
*käsitellään muut kevätkokoukselle 
esitetyt asiat

Oulun seudun Metallityöväen 
ammattiosasto 210 kevätkokous
Su 3.4.2022 klo 18.00. Koulukatu 18 
B. Rautaportilla on ovikello ja
tilat löytyvät kellarikerroksessa.
Tervetuloa!

Oulun autotyöväen 
ammattiosasto 118 kevätkokous 
25.4.2022 klo 16.30
Paikka; Mäkelininkatu 31 5 krs. 
Pizzatarjoilu!

ao 72 kevätkokous 
26.4.2022 klo 18:00 mäkelinkatu 
31,5krs. osaston toimitilassa

Oulun Teollisuustyöväen ammatti-
osasto ry 56 Kevätkokous 
07.04.2022 kello 17.00 ravintola
Nyymanni Haukipudas. 
Aloitamme kello 16.00 
ruokailulla. Tervetuloa! 

Oulun Lääketyöntekijöiden osasto 
613 kevätkokous 
24.3.2022 klo 16.30 heinäpään kei-
lahallilla. Tarjolla kahvia ja pientä 
purtavaa. Kaksi keilarataa varattu.

 

Onko aikaa 
hyvinvoinnille?
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry.n kursseilta saat yksilöllistä ohjausta ja ryhmän 
tukea terveellisempään elämään. Kursseja järjestetään ympäri Suomen, joista Oulua lähim-
pinä Ukkohalla Resort, Vuokatti Sport ja Rokua Health & Spa Hotel.

Aikuisten hyvinvointikurssit järjestetään 3+2+2 vuorokauden pituisina lähijaksoina kolmen 
kuukauden välein. Omavastuu hinta on 245€ ja se sisältää majoituksen yhden hengen huo-
neessa, täysihoidon ja ohjelman. Työttömät ja lomautetut saavat omavastuun puoleen hin-
taan. Matkat osallistujat maksavat itse.

Lapsiperheiden kurssit ovat suunniteltu leikki- ja kouluikäisten lasten perheille. Kurssit ovat 4 
vrk pituisia ja ohjelmassa on otettu huomioon eri ikäiset lapset ja nuoret. Omavastuu hinta on 
aikuisille 100€, mutta työttömille ja lomautetuille puoleen hintaan. Lapset 6-16-vuotiaat 60 
€ ja alle 6-vuotiaat lapset 0 €. Hinta sisältää ohjelman, majoitus yhdessä perhehuoneessa ja 
täysihoidon. Samoin kuin aikuisten kursseilla matkat osallistujat maksavat itse.

Teollisuusliiton jäsenet saavat Suomen ammattiliittojen lomajärjestöltä avustusta PHT.n 
kursseista takautuvasti aikuisten kursseilta 50 euroa, jos on osallistunut kaikille kolmelle lähi-
jaksoille. Perhekursseilta avustus on 25 euroa jokaisesta maksavasta osallistujasta. Lisätieto-
ja SAL-lomien tuesta: Pasi Ylitalo, pasi.ylitalo@sal-lomat.fi tai puh. 020 144 1316

Haku kurssille tapahtuu sähköisellä hakemuksella osoitteessa www.pht.fi Sivuilta näet paikat 
ja esimerkki ohjelmat. Ohjelmat ovat suunniteltu niin, että myös levolle ja palautumisella jää 
hyvin aikaa. Monipuolisista liikunta kokeiluista voit löytää itsellesi uuden harrastuksen.

Kaisa Myllylä

Henkilöstön osallisuus 
on avain soten 
onnistumiseen

Jäsentiedot

 
 
 

S inun ,  ammatt iosaston ja  l i i ton
etu  on o ike in  o levat

TARKISTA JA TARVITTAESSA
KORJAA

 
www.teol l i suus l i i t to . f i

 
eAs io int i

 

Hyvinvointialueiden vasta 
valitut valtuustot aloitta-
vat työnsä laittamalla ra-
kenteita kuntoon. Kuten 
kunnissa, myös alueilla on 
ensin hyväksyttävä hallin-
tosääntö, jossa määritel-
lään toimivaltuudet viran-
haltijoille ja erilaisille luot-
tamuselimille. Strategia ja 
siihen kytkeytyvä erillinen 
palvelustrategia määrittele-
vät, miten ja millaisia pal-
veluita alueella tuotetaan. 
Vaikka lainsäädäntö ohjaa 
toimintaa, alueilla on pal-
jon vapauksia tehdä asioita 
omalla tavallaan. Tässä on 
aluevaltuuston vallan ydin.

Ennen vaaleja puoluei-
den erot korostuivat. Vaa-
lien jälkeen alkaa yhteistyö 

ja kompromissien etsimi-
nen. Alueiden valtuusto-
jen poliittiset voimasuh-
teet vaihtelevat, ja onkin 
mahdollista, että alueet 
tulevaisuudessa painotta-
vat toiminnassaan erilaisia 
toimia.

Päätöksiä ja toimintaa ei 
koskaan tehdä pelkästään 
poliitikkojen kesken. Taus-
talla on jo vuosia ja useita 
kierroksia kestänyt asian-
tuntijoiden valmistelutyö. 
Laki edellyttää kuulemaan 
myös asukkaita ja palvelui-
den käyttäjiä niin uuden 
suunnittelussa kuin jatku-
vasti palveluita kehitettäes-
sä. Tähän osallisuustyöhön 
on jo olemassa monia hyviä 
käytänteitä kuntien ja val-

tion toiminnoista ja lisää 
tulee koko ajan.

Henkilöstön osallisuus 
nähdään usein kapeas-
ti ja henkilöstöä pidetään 
vain palvelujen toteuttaja-
na. Asiakkaan kanssa työs-
kentelevä ammattilainen 
on kuitenkin juuri se, jos-
sa henkilöityy koko hyvin-
vointialueen palvelustrate-
gia. Palvelu on työntekijä. 
Työntekijä on myös se, jo-
ka saa asiakkaalta ensim-
mäisen ja välittömimmän 
palautteen palvelun onnis-
tumisesta. Puhe resursseis-
ta tai prosesseista ja palve-
luketjuista ilman henkilös-
tön näkemystä on ohutta 
yläpilveä.

Henkilöstön on sik-

si oltava alusta asti muka-
na myös suunnittelemassa 
palveluja ja niiden takana 
olevaa strategiaa. Sitä voi-
daan tehdä mainiosti esi-
merkiksi yhteiskehittämi-
sen ja palvelumuotoilun 
menetelmillä. Henkilöstön 
aito osallisuus ei ole yli-
määräinen vaiva tai hidas-
te, vaan avain soten onnis-
tumiseen. 

 
Katja Syvärinen, 
SAK:n hallituksen va-
rapuheenjohtaja

Kolumni ilmestynyt 
Kansan Uutisissa 
28.1.2022

Valokuvaus kilpailun voittaja. Kuva S. Sala.
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HISTORIAA
Nimi on Suomen lyhin 

kunnan nimi ja lyhin suo-
menkielinen paikannimi. 
Nimen alkuperästä ei ole 
varmaa tietoa, vaikka siitä 
on tehty useita tutkimuksia. 
Erään tulkinnan mukaan se 
voisi olla väännös saamen-
kielisistä sanoista, iddja tai 
ije, jotka tarkoittavat yötä. 
Nimelle on esitetty myös 
germaanista tai skandinaa-
vista alkuperää.

Ii on vanha. Se mainitaan 
ensimmäisen kerran kirjal-
lisissa lähteissä jo vuonna 

Ii
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Shell Haapalehdosta 
Teollisuusliiton Oulun seuturyhmälle

Perfect Shine autonpesu 15€ 
Perfect Premium 25€ 
Perfect Muut autonpesut -20% 

 
Keittolounas 6€ 
Ruoka-annokset -10% 
Suolaiset ja makeat   
kahvileivät -10% 
Kahvi tee ja kaakao 1,70€ 
Iso kahvi 2€ 
Munkkikahvi 3€

Käytä asiakasnumeroa 720

Seuturyhmän osastot 
56, 72, 118, 210, 289, 613 

ja 628 tarjoaa jäsenille 
mahdollisuuden harrastaa 

keilailua ja biljardia 
Heinäpään, Kempeleen 
ja Alppilan keilahallilla 

pari kertaa kuukaudessa 
edulliseen hintaan. 

Muista ottaa jäsenkortti mukaan!

Oulun Teollisuusliiton seuturyhmän ammattiosasto maksaa kahdesti 
kuukaudessa Bouliksessa keilailusta 10€ / tunti.  Lopun asiakas  
maksaa itse. Boulis tarjoaa keilauskengät lainaan veloituksetta. 
Varaudu todistamaan jäsenyytesi maksun yhteydessä.

Hinnasto:
Päiväkeilaus ma-pe (klo 11-16) 1h    18 € / rata
Päiväkeilaus la-su 1h     25 € / rata
Iltakeilaus ma-to (klo 16-22) 1h   25 € / rata
Hohtokeilaus pe-la (klo 17-24), su (klo 14-18) 1h 29 € / rata

Keilaradan varaus: www.boulis.fi tai puhelimitse 044 493 2087. 

Aukioloajat:        Ma–to 10.30-21  |  Pe 10.30-24
       La 12-24  |  Su 12-18 
 
(Tarkista nettisivuiltamme ajantasaiset aukioloajat.)

Keilausetu Teollisuusliitolle!

Pekurintie 2, 90450 Zemppi, Kempele • www.boulis.fi

1374 kappelina. Hallinnolli-
seksi pitäjäksi Ii muodostet-
tiin vuonna 1445. 1500 lu-
vulla voutihallinto vahvisti 
Iin hallintopitäjäksi.

Todella voimakas ke-
hityksen kausi alkoi Iissä 
1800-luvulla. Esimerkik-
si Suomen ensimmäinen 
höyrysaha aloitti toimin-
tansa siellä 1860. Kirjasto-
laitos aloitti toimintansa sa-
mana vuonna ja koululaitos 
1875. Ensimmäinen kaup-
pa avattiin 1858 pohjois-
Iin Akolassa. Lohibisnes 
siirtyi 1800-luvun lopussa 
oululaisilta iiläisille. Vuosi-

sadan viimeisellä kymme-
nellä aloitettiin puutavaran 
vienti Röytän satamasta, si-
tä jatkui aina vuoteen 1969. 
Samoihin aikoihin alkanut 
Iijoen uitto päättyi 1998.

NYKYPÄIVÄ
Nykyään Ii on yli 9900 asuk-
kaan vireä kunta, joka on 
tunnettu uusituvan energi-
an edelläkävijänä. Kunnassa 
työskentelee satoja ammat-
tilaisia. Kunnassa on mm 
yhdeksän alakoulua, kaksi 
yläkoulua ja lukio.

1.1.2007 Iin ja Kuiva-

niemen kunta perustivat 
uuden Iin kunnan. 2014 Ii 
täytti 640 vuotta. 

MONEN-
LAISTA 
NÄHTÄVÄÄ
Ehdottomasti tutustumi-
sen arvoinen paikka on Iin 
Wanha Hamina, joka oli 
1300-luvulla merkittävä sa-
tama ja markkina-alue. 

Wanha Hamina säilyttä-
nyt oman historiallisen lei-
mansa. Siellä vanhimmat 
rakennukset ovat 1800-lu-

vun alkupuolelta. 
Vuonna 2012 valmistu-

nut ympäristötaidepuisto 
tarjoaa kulttuurielämyksiä. 
Eikä unohtaa sovi Hiastin-
harjun luontopolkua, joka 
puolestaan tarjoaa luonto-
elämyksiä.

kuvat ja teksti  
Eero Lehtonen
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Myöhäissyksynen aamu 
valkenee vetisenä, sateise-
na ja sumuisena. Taivas on 
tasaisen harmaa. Kirpeät 
pakkasaamut ja ensilumi 
antavat vielä odottaa itse-
ään. Alistuneena luonto 
valmistautuu talven tu-
loon.

Pieni kämppä nuokkuu 
ainoana ihmisen tekeleenä 
keskellä metsää. Se on ai-
koinaan ollut tukkijätkien 
majapaikkana. Sen ympä-
rille on jätetty muutama 
komea, kilpikaarnainen 
mänty ja tikkojen koloama 
jättihaapa. Syksyn tuulet 
ovat paiskoneet kirjavia 
lehtiä katolle ja kämpän 
portaille. Kämppä on su-
lautunut täydellisesti ym-
päröivään luontoon. Viik-
ko sitten sen suojaan tuli 
kaksi miestä, jotka mieli-
vät hanhipaistia.

Kämpän hirsipöydällä rä-
mähtää kello soimaan. Se 
saa aikaan liikettä lave-
reilla makaaviin miehiin. 
Rämeellä seisova hirvi hö-
ristää korviaan ja katolla 
istunut kuukkeli lehahtaa 
lentoon.

Ylös nousevan miehen, 
jota kutsutaan Hanhi-Ar-
tuksi, kasvot ovat elämän 
uurtamat. Hän lyö kellon 
nyrkillä hiljaiseksi. 

- Viki, herätys!
Arttu ei jää odottamaan 

vastausta, vaan vetää ku-
misaappaat jalkoihinsa ja 
astuu kalsarisillaan ulos. 
Raikas ulkoilma tuntuu 
hyvältä kasvoilla. Hän ot-
taa portaiden pielestä van-
han sinkkiämpärin ja läh-
tee hakemaan vettä vierei-
sestä lähteestä. 

Lähteen reunalla kasva-
vassa koivussa on iso pah-
ka. Joka kerta vesireissul-
laan Arttu taputtelee sitä, 
kuin ystäväänsä.

Artulla on kohmelo ei-
listen konjakki naukku-
jen takia. Ei sitä enää ole 
nuori, eikä koneisto par-
haassa vireessä. Illala tuli 
niin kova, puristava tunne 
rintaan, että piti lopettaa 
ventin peluu kesken. Ka-
veri meinasi jo hätääntyä.

Arttu puistelee päätään, 
laskee ämpärin maahan ja 
haukottelee mahtavasti.

Kurkiaura lentää korkealla 
kohti etelää. Se on muis-
tutus vuoden kierrosta ja 
siitä, että kaikki katoaa 
ajallaan. Arttu vetää sie-
raimiinsa suopursujen vil-
liä, voimakasta tuoksua. Se 
herättää monia mukavia 
muistoja. Lapsuuden mar-
jaretkistä ja nuoruuden 
tansseista. Hän muistaa 
ensirakkautensa, naapurin 
Jaanan ja kuinka he pyö-
rivät Hietasaaren tanssila-
van lattialla tango Humi-
kon soidessa. Se oli elämän 
parasta aikaa suurine unel-
mineen ja toiveineen.

Kumartuessaan kouk-
kaamaan vettä Arttu näkee 
kuvajaisensa vedenpinnas-
sa. Taakse ovat jääneet toi-

veet ja unelmat.

Sivisilmällä Arttu huo-
maa liikettä kauempana 
lammessa.  Hän laskeutuu 

vatsalleen ja tarkentaa kat-
seensa. Helvetti, hanhia-
han ne ovat. 

Arttu ei välitä, vaikka 
aamukaste tunkeutuu kal-

sarien läpi. Takaperin hän 
ryömii kohti kämppää. 
Ämpäri unohtuu lammen 
reunalle.

Liitintie 11, 90620 Oulu, Rusko
Puh. 08-557 2700 • www.kailatec.fi

POHJOIS-SUOMEN 
SUURIN VALIKOIMA 
– NOPEAT 
TOIMITUKSET 
YMPÄRI SUOMEN

KAIKKI 
HYDRAULIIKASTA

KUNNOSSAPIDON TAVARATALO

Teollisuusliiton 
jäsenille 10% alennus

puh. 08-512 903

 Keittiöt 
 Vaihto-ovet  Tasot 

 Liukuovet
www.suvi-keittiot.com

HUOMIO! 
Ammattiosastosi ja  

seuturyhmän kotisivuilta  
näet tietoja  

muista tapahtumista!

Yli 70 v.
alan palvelua Tuirassa

VIIMEINEN HANHI
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Ryömiminen saa Artun 
hengästymään, mutta met-
sästyksen kiihko antaa voi-
mia. Varovasti hän aukai-
see kämpän oven ja livah-

taa sisään.
- Perkele, Viki! Siellä on 

hanhia lammessa, hän sanoo 
katkonaisesti.

Viki ponnahtaa ylös kuin 

pistoksen saaneena ja kaataa 
samalla sängyn vieressä ol-
leen tuolin.

- Älä jumalauta rymyä.
- Sanoitko jotain hanhis-

ta? Viki kysyy tukkaansa ha-
roen.

- Joo, ne on lammessa. 
Nyt maastokamat päälle, 
pyssy kouraan ja varovasti 
ulos.

Heti ulkona miehet erkaan-
ruvat toisistaan. Vikki hiipii 
lammen toiselle puolelle ja 
Arttu asettuu vedenotto-
paikan lähelle. Pikän kont-
taamisen jälkeen Vikin 
maastopuvun hartioista 
nousee höyryä, jonka hento 
tuulenvire vie mennessään. 
Viki kurkkaa mättään takaa 
lammelle, mutta hanhet ovat 
liian kaukana. Perseensu-
ti, kun en ottanut kivääriä 
mukaan, Viki manailee it-
sekseen.

Yhtäkkiä yksi hanhista 
päästää voimakkaan varoi-
tushuudon ja koko parvi ko-
hahtaa siivilleen.

Mitä? Miksi ne lähtivät? 
Ajatukset risteilevät Vikin 
päässä. Parvi ottaa korkeut-
ta ja lentää lammen toista 
päätä kohti. Pian ne kuiten-
kin kaartavat ja lähestyvät 
Artun passipaikkaa.

Kohta sieltä kajahtaakin lau-
kaus ja yksi hanhista putoaa 
rentona alas. Hyvä! Niin sitä 
pitää! 

Viki riemuitsee kaverin 
onnistumisesta. Mutta mik-
si vain yksi laukaus? Hajosi-
ko sillä ase? 

Samassa Vikin mieleen 
jysähtää Artun eilinen koh-
taus. Hän hypähtää ylös, 
huutaa Arttua, mutta ei saa 
vastausta. Vaikka hän huu-
taa uudestaan vastausta ei 
kuulu.

Arttu ryntää juoksuun. 
Monta kertaa hän lentää 
nurin. Vesi ja rapa täyttävät 
kumisaappaat, mutta hän ei 
välitä, kaverin luo on pääs-
tävä pian.

Vikin saapuessa lähteelle, 
sen vierellä makaavat saa-
lis ja saalistaja, elottomina 
kumpikin. Hanhi makaa sii-
vet levällään ja kaula suora-
na. Sen kaulantyvestä valuu 
verta. 

Miehen kasvot ovat siner-
tävät ja lasittuneet silmät 
katsovat mitään näkemättä 
ylös. Kouristuneessa nyr-
kissä on juurineen irronutta 
suopursua ja parransängellä 
muutama sylkipisara.

Yksinäinen muurahainen 
on takertunut miehen kor-
valehteen.

Viki yrittää elvyttää, mutta 
mitään ei tapahdu. Hän lo-
pettaa, kaatuu kyljelleen ja 
purskahtaa hillittömään it-
kuun.

Muurahainen irroittaa ot-
teensa ja lähtee kohti met-
sää, kuin apua hakemaan.

kuvat ja teksti  
Eero Lehtonen

Metalli 56:n  
jäsenedut 2022

Teatterilippuja edulliseen hintaan kaupun-
gin teatterin ja työväennäyttämön esityksiin. 
Omavastuu 7€ jäsen/puoliso, neljä lippua ke-
väällä ja neljä lippua syyskaudella. 

Vuokatinmaan majoitus Vuokatissa ja Lentii-
rassa 10% halvemmalla, lisäksi osasto antaa 
jäsenalennusta 20€ kerran vuodessa.

Muiden lomamökkien käytöstä on mahdollista 
saada osastosta tukea. 

Lisätietoja Eero Heikkinen puh. 0407193250 
tai osaston kotisivuilta; https://ammattiosas-
to56.yhdistysavain.fi/

Muista myös Teollisuusliiton jäsenedut! 
http://www.teollisuusliitto.fi/jasenedut

Seuturyhmän 
neuvottelemat 
edut
Kaikille;

Autoilijan avainasemat.

Shell Haapalehto.

Akkutalo Tukkitie 1

Oulun Baari Maikkula

Kukka ja Taide

Osastoille 56, 72, 118, 210, 289, 613 ja 628;

Keilailu ja biljardia Kempeleen, 

Heinäpään ja Alppilan keilahallissa.

VIIMEINEN HANHI
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Metalpower oy.ssä on valittu työsuojeluvaltuu-
tetuksi Mikko Heiskari

Seuturyhmän alueella valittu 
työsuojeluvaltuutettuja

Sahko oy  Parkkinen Harri Sikla oy Harri Haapakangas

AMMATTIOSASTON JÄSEN!
TARKEMPAA TIETOA LÖYDÄT ELOKUUN AIKANA 
OSASTON NETTISIVUILTA (ammattiosasto72.net) 

JA AMMATTIOSASTON FACEBOOK-SIVUILTA 
SEKÄ TEOLLISUUSLIITON NETTISIVUILTA 

(www.teollisuusliitto.fi/osallistu/
ammattiosastojen-toiminta)

Oulun Kaapelityöväen 
ammattiosasto 72 hallitus:

Puheenjohtaja Marko Penttilä 
044-970 24 34 marpen69@gmail.com
Varapuheenjohtaja Keijo alahuhtala 
keijo.alahuhtala@gmail.com
sihteeri Ari Musta amu@live.fi 
Taloudenhoitaja/jäsenasioidenhoitaja 
Merja Paldanius 040-836 89 28

hallituksen muut jäsenet:
Reijo Kouvalainen
Kirsi Nikkinen
Ari-Pekka Kurikka
Susanna Helttunen
Jukka Korhonen
Ari Kauppinen
Piia Kauppinen
Tarja Syväys
Juha Heinonen

Haukiputaan metalli- ja 
elektroniikka-alan työpaikka-
osasto ry. (ao.289) hallitus:

Puheenjohtaja: Mika Meriläinen
Sihteeri: Hanna Kaartinen
Taloudenhoitaja: Kai Karjalainen

 Oulun Autotyöväen 
ammattiosasto 118 

Puheenjohtaja. Matti Kuusirati. 
040  728 9978

Sihteeri. Sampo Kelhä. 
040  573 8237

Tal.hoitaja. Timo Ervasti. 
040  029 8675

Sanmina Haukipudas
Työsuojeluvaltuutettu++ + Marika Juanto

SMT-operaattori

AMMATTIOSASTO 72 TÄYTTÄÄ 
50 VUOTTA SYKSYLLÄ 2022!

Suvi Röntynen       suvi.rontynen@gmail.com

Meka Pro oy Alanen Marko
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Olen Raija Karhula ja tulin 
taloon 23 vuotta sitten.

Aloitin kokoojana ja sen 
jälkeen tein seripainajan 
töitä vajaa 15 vuotta.

Tällä hetkellä työskente-
len varastolla materiaalien 
vastaanotossa ja tuotan-
toon menevien töiden raa-
ka-arkkien leikkuussa.

TSV:nä olen toiminut 8 
vuotta.

Kurssit kävin Murikassa 
ja myös Oulussa olen käy-
nyt päivä kursseilla.

Mukavaa, että nyt ol-
laan saatu nuorempiakin 
työsuojelu toimintaan mu-
kaan.

Vapaa-aikana työn vasta-
painona tykkään luonnossa 
liikkumisesta ja mökkeilys-
tä.

Olen Kaisa Sankala, toinen 
varatyösuojeluvaltuutettu 
vuodesta 2021 alkaen.Mu-
rikassa kävin tsv-perus-
kurssin. Tulin taloon 2017 

CNC-leikkurille. Nyt teen 
peltien laminointia ja va-
rastolla tavaran vastaanot-
toa yms.

Vapaa-ajalla hiihtelen, 

pyöräilen sekä suunnitte-
len ja pohdiskelen milloin 
mitäkin. Ompelen myös 
silloin tällöin.

Olen Maijaliisa Polla-
ri, pääluottamushenkilö. 
Vuonna 1995 aloitin

Tekniserillä painajana, 
siirryin CNC-leikkurille ja 
nyt olen lähettämössä.

TSV hommia hoidin n. 
10 vuotta ja silloin tulikin 
Murikka tutuksi paikaksi.

Varaluottona toimin 
2019 ja pääluottona aloi-
tin 2020. Luottamusmies 
perus- ja jatkokurssit olen 
käynyt. Huhtikuussa lähden 
Murikkaan kahdelle kurs-
sille; Toimivat ja terveelliset 
työajat ja Teknologiateolli-
suuden palkka ja työsuhde.

Vapaa-aika menee kort-
ti- ja miniatyyri askartelun 
merkeissä. Lähinnä sydäntä 
on moottoripyöräily.

Olen myös mukana ak-
tiivisesti järjestötoiminnas-
sa, mm. ammattiosasto 210 
hallituksessa, VMPK ry 
Terwamotoristit kerhossa 
sekä Oulu-laiva yhdistyk-
sessä.

Kuvassa taaimmaisena Raija Karhula, keskellä Maijaliisa Pollari ja edessä Kaisa Sankala.

Varapääluottamusmies Tuomas Siltakoski aloitti luottamusmieshom-
mat v.2020. Tekniserillä vuodesta 2016 alkaen. Vapaa-aikaan kuuluu 
metsästys, kalastus ja moottoripyöräily. Ensimmäinen varatyösuo-
jeluvaltuutettu Tanja Hakasalmi aloitti työt v.2017 ja valtuutettuna 
2021. Hän on käynyt peruskurssin Murikassa viime syksynä. Vapaa-
aika Tanjalla menee pienten lasten kanssa puuhastellessa ja raken-

nekynsiä tehdessä. Tekniserillä on Kempeleessä työtilat Zatelliitintiel-
lä ja Takatiellä. Työntekijöitä  n. 40, joista suurin osa kuuluu ao 210. 
Tekniserin uusi tehtaanjohtaja/työsuojelupäällikkö Olli Tuovinen aloitti 
elokuussa 2021. Työsuojelutoimikunnan toimintaan panostettiin ak-
tiivisesti. Työpistekierrokset tehty kaikissa pisteissä ja sen myötä er-
gonomiaa parannettu. Myös havainto/läheltä piti lomakkeet ovat nyt 

Marika Juanto
SMT-operaattori

Tehtaanjohtaja Olli Tuovinen.

 Maijaliisa Pollari ja Triumph Bonneville
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Kotimaista katsastusta jo yli 20 vuotta.

Tarjous voimassa 31.5.2022 asti.

Henkilö- ja pakettiautojen 
määräaikaiskatsastus päästöineen

49€
Päästöineen

Tällä kupongilla

Mökin varustus 8 hengelle, sähköt ja vesi, takka, tupakeittiö, suihku, sauna, wc ja parvi. 
Lisäksi vene, kalastusluvat ja grillikota. Kaksi paria lumikenkiä, 2 liukuria ja pulkka. 
Omat liinavaatteet mukaan. Mökin vuokrausaika alkaa klo 18.00 ja päättyy klo 17.00. 

Mökin vuokraushinnat 
OKY:n jäsenille: 
ajalta 1.5.–30.9. 25 /vrk
ajalta 1.10.–31.10. 15 /vrk
ajalta 1.11.–30.4. 30 /vrk
Työttömien ja eläkeläisten lisäetu: 
vähintään 2vrk vuokraus, 
yksi maksuton lisäpäivä kaupan päälle.

Osaston ulkopuolisten 
vuokraajien hinta on 
40 /vrk  ja 100 /vkl

 

Osaston 628, OKY, Oijusluoman mökkin vuokrausta hoitaa 
Mailis Lievonen puh. 050 353 5752 (tekstiviestillä) 

Mökin osoite on Oijusluomantie 33 B, 93700 KUUSAMO

EDULLISIA 
VUOKRA- 

ASUNTOJA
Kiinteistö Oy Maakaapeli
Ruotukuja 4-6, 90630 Oulu

Realia asuntovuokraus
Tyrnäväntie 14, 90400 Oulu

Tiedustelut: p. 010 228 2075

Oulun Kaapelityöväen ammattiosasto 72 lomapaikat

Varaukset ainoastaan soittaen arkisin klo 9.00-16.00 • Puh. 044 970 2434 • Lisätietoja osoitteesta www.ammattiosasto72.net

Vuokrahinnat: 
Osaston jäsenille 
Arkivuorokausi  40€
Pe - su  180€

Ruka Ihtinki
Ihtingintie 2D1 Kuusamo

Vuokrahinnat: 
Osaston jäsenille 
Arkivuorokausi  40€
Pe - su  180€

Kipinä Leporanta 
Yli-Iintie 285 Pudasjärvi
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Talitiainen on noin 15 cm 
pitkä, varpuslintuihin lu-
keutuva laji. Se on tiaisis-
tamme suurin. Sillä on kel-
tainen vatsa, sammaleen-
vihreä selkä, siniharmaat 
pyrstö ja siivet. Sen pää 
on kiiltävän musta, jossa 
valkoinen poskilaikku. Sii-
pijuova ja pyrstön reunat 
ovat valkoiset. Rinnasta 
vatsaan kulkee musta pys-
tyjuova. Vatsa on kirkkaan 

keltainen, usein se on koi-
raalla kirkkaampi.

Talitiainen on kolope-
sijä, eikä se ole tarkka pe-
simäympäristöstään. Tär-
keintä sille on sopivan ko-
lon löytyminen. Se on le-
vittäytynyt koko maahan, 
mutta pohjoisessa sitä ei ta-
vata aivan joka paikassa.

Talitiainen munii vapun 
tienoilla 6-12 munaa. Tali-
tiainen hylkää helposti mu-

napesän, mutta poikaspesän 
harvemmin. Mikäli ensim-
mäinen pesue tuhoutuu, 
tiainen munii usein uuden 
pesueen.

Ravinto
Talitiainen on lähes kaik-
kiruokainen. Se syö jyviä, 
siemeniä ja kesällä hyöntei-
siä ja muita selkärangatto-
mia. Keväällä se syö myös 

silmuja ja versoja sekä käy 
juomassa lehtipuiden mah-
laa. Talvella se käy ahkerasti 
ruokintapaikoilla ja jopa 
haaskoilla nokkimassa ras-
vaa.

Armoton 
nälkäisenä
Talitiaisillakin on ”pimeä 
puolensa” ne nimittäin, ra-
vintotilanteen mennessä 

huonoksi, tappavat toisia 
pikkulintuja. On raportoitu 
talitiaisten tappaneen urpi-
aisia ja syöneen niiden aivot. 
Keski-Euroopassa myös pie-
net lepakot saattavat joutua 
niiden ruokalistalle. 

Meri-Lapin Simossa na-
vettaan tunkeutuneet ta-
litiaiset nokkivat lehmien 
utareihin avohaavoja. Siitä 
seurasi, että utareet tulehtui-
vat ja viisi lehmää jouduttiin 

teurastamaan.

Tulevaisuus
Talitiainen on niitä harvoja 
tiaislajeja, sinitiaisen ohella, 
jolla menee hyvin. Sen kanta 
on tällä hetkellä yli 800 000 
paria ja kanta on elinvoi-
mainen.

kuvat ja teksti  
Eero Lehtonen

TALITIAINEN

Täytettyäni pyöreitä vuosia sain sukulaisiltani rahaa 
lahjaksi, että saan ostaa jotakin itselle mieluista.

Olin haaveillut useasti kansallispuvusta ja nyt 
päätin toteuttaa sen. Ei muuta kuin selailemaan 
kursseja ja Tuirassa alkoi Oulun kansalaisopistossa 
sinne vaan ilmoittautumaan kurssille.

Maakunnilla on omat mallinsa ja yleensä se vali-
taan oman maakunnan mukaan, mutta kun satun 
pitämään punaisesta väristä niin valitsin Hämeen 
puvun. Kankaat pukuun voi kutoa itse jos on sel-
lainen  mahdollisuus tai Suomen perinnetekstiilit 
Oy:ltä. Ostin tarvikkeet, Oulussa niitä valittää mm 
käsityöliike Somikki.

Puku on kokonaan käsityötä, kaikki ommellaan kä-
sin , ompelukonetta ei käytetä. Ompelu on vaativaa 
koska jälki pitää  olla tasaista ja siistiä.

Pukuun kuuluu pitkä hame , paita joka on melkein 
yhtä pitkä kuin hame, liivi,esiliina ja pieni pussuk-
kalaukku sekä mustat kengät. 

Hame ja liivi ovat villakangasta, esiliina ja paita 
pellavaa. Päähineenä on tanu, sitä minulla ei ole .

Olen käyttänyt pukua ylioppilasjuhlissa, häissä, 
syntymäpäivillä; sitä voi myös käyttää jouluna ja 
juhannuksena sekä erilaisten  järjestöjen juhlavissa 
tapahtumissa. Miehille on myös kansallispukuja.

teksti Eeva Rytilahti

parus major

talitiainen kuva, Wikipedia

Kansallispuku
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Metallikeron varaukset hoitaa ympäri vuoden  
Hotelli Pyhätunturi puh. (08) 860 0400, myynti@pyha.fi

Lomaile  
Metallikerossa
Pyhän kupeessa

www.metallikero.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 
turva.fi • 01019 5110

Meiltä saat mutkatonta ja
EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksenkin mukaan

alan parasta palvelua haluamallasi tavalla
puhelimitse, verkossa, paikan päällä toimistossamme

– tai jopa kotonasi. 

Tervetuloa toimistollemme
ma–pe klo 9.30-11.30, 12.15-17

Isokatu 32, Oulu

Parasta palvelua lähellä sinua

VILLIINNY LUONNOSTA LENTIIRASSA

Metall i  Oulun seudun
jäsenil le  -10%

mökkimajoituksesta.  

Lenti iran Lomakylä
Petäjäniementie 121

88930 Lenti ira 
puh. 044 72 88 930
sales@lenti ira.com

lenti ira.com

MÖKIT - SAVUSAUNA - VÄLINEVUOKRAUS

VIIHTYISÄT LOMATUNNELMAT VUOKATISSA

Metall i  Oulun seudun
jäsenil le  -10%

mökkimajoituksesta.  

Vuokatinmaa 
Jäätiönrinteenpolku 3 

88610 Vuokatti  
puh. 050 585 12 10 

sales@vuokatinmaa.com
vuokatinmaa.com

L O M A H U O N E I S T O T

Teollisuusliiton
Oulun seudun 

jäsenille
-10% mökki-

majoituksesta.

Teollisuusliiton
Oulun seudun 

jäsenille
-10% mökki-

majoituksesta.

Tukenasi 
työelämässä
Oulun aluetoimisto 
Mäkelininkatu 31, 4. krs, 90100 OULU 

Aluepäällikkö  
Hanna-Kaisa Hämäläinen  020 774 1460 / 050 351 0793

Aluetoimitsija 
Jari Mehtälä  020 774 1431 / 040 354 4711

Aluetoimitsija 
Asko Alasalmi  020 774 1428 / 050 910 2485

Aluetoimitsija 
Sami Nyman 020 774 1437 / 050 314 3459

Järjestämistoimitsija 
Ville Rantala 020 774 1430 / 040 552 5209

Toimistosihteeri 
Päivi Kojonen-Salo 020 774 1433 / 040 351 8677

Aluetoimisto on avoinna maanantaisin klo 9-15. Muina aikoina aluetoimistolla voi 
vierailla vain henkilökohtaisella ajanvarauksella. Varaa aika aluetoimitsijalta tai 
toimistosihteeriltä puhelimitse tai sähköpostilla. 

Teollisuuden työttömyyskassalla ei ole toistaiseksi asiakaspalvelua aluetoimistossa 
koronaepidemiasta johtuen. Kassa palvelee asiakkaitaan sähköisesti (eAsiointi) ja 
puhelimitse 020 690 455 ma - pe klo 8.30 – 15.00.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

www.teollisuusliitto.fi 
www.teollisuuskassa.fi/ 
www.teollisuusliitto.fi/osallistu/tapahtumat/oulu-lappi/  
www.facebook.com/TeollisuusliittoOuluLappi/ 


