
                             

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVOISA KEVÄTKOKOUS, HYVÄT AMMATTIYHDISTYSAKTIIVIT

Vuoden 2016 merkittävimmäksi asiaksi Suomessa nousi varmasti kilpailukykysopimuksen

eli ” KIKY:n” aikaansaaminen. Hallituksen palkansaajille laatima yleinen ansiotasojen leikkaus

ajettiin väkisin läpi kyseenalaisella kiristystaktiikalla. Työmarkkinajärjestöjen oli päästävä sopuun

ja löydettävä keskenään jonkinlainen ratkaisu jolla taataan yrityksille 5%:n parannus

kustannuskilpailukykyyn, muuten edessä olisi vaihtoehtoisesti hallituksen laatimat lait, 

ns. pakkolait, joilla palkansaajia kyykytettäisiin vieläkin kovemmin.

Kaikesta väännöstä ja uhkailusta huolimatta sopimukseen päästiin ja hallitus luopui 

pakkolakipaketistaan, veronkorotuksista sekä lisäleikkauksista.

Sopimus sisälsi palkkojen jäädytyksen vuodeksi, työntekijät pistetään maksamaan yhä suurempia

sosiaaliturvamaksuja, työaikaa pidennetään vuositasolla 24h ja sen lisäksi julkisen puolen 

lomarahoja leikataan kolmanneksen.

Se miten tämä kaikki toteutetaan jäi ammatti- ja työnantajaliittojen sovittavaksi alakohtaisesti.

Sähköliitto osaltaan sai sovittua ns. perälautamallin johon palattaisiin ja jota toteutettaisiin jos ei 

paikallisesti saada työnantajan kanssa muuta sovittua. Perälauta toimisi niin

että yhtenä arkilauantaina tehdään 8 tunnin työpäivä ja loput 16 tuntia lisätään työaikaan siten, 

että työpäivää pidennetään vähintään 30 minuutilla, eikä työpäivän pituus tällöin saa ylittää 12 

tuntia. Työaikaa voidaan lisätä enintään 8 tuntia 4 kuukauden jaksossa. Työnantajan pitää 

ilmoittaa em. pidennyksistä viimeistään 14 päivää aikaisemmin. Perälauta ei siis mahdollista sitä, 

että työnantaja määräisi työajan lyhennysvapaita leikattavaksi tai arkipyhiä työpäiviksi.

Tuleva vuosi 2017 näyttänee mitkä olivat hyödyt ja kenelle,… luetaan työnantajille.

On hyvin vaikea nähdä miten KIKY tuo lisää tuottavuutta ja nostaa kilpailukykyä esim. sähköasennusalalla

jossa kilpailu tapahtuu muutenkin pääosin sisämarkkinoilla, eli jos sähköasentaja tekee kolme päivää

vuodessa enemmän töitä samalla rahalla niin kenen kilpailukykyä se sitten nostaa kun kilpailevan yrityksen

asentaja tekee myös saman kolme päivää ilmaista työtä ja samalla rahalla.

Tätä voisi kutsua paremminkin suureksi puhallukseksi johon valitettavasti palkansaajajärjestöt lankesivat.



Kyse onkin  varojen siirrosta työntekijöiltä työnantajille ja heidän edustamilleen tahoille,

niihin pohjattomiin taskuihin, jotka eivät tule kyllä KIKYstäkään täyttymään, eivät riittävästi.

Oman toimintamme kohokohtana  oli osastomme 60v – juhlat jotka vietettiin 

Hotelli – Ravintola Rantakartanossa. Osallistujia oli paikalla upeat 170hlöä perustajajäsenineen.

Myös silloinen liittomme puheenjohtaja Martti Alakoski puolisoineen oli kutsuvieraiden joukossa.

Hallituksen vuotuisen kesäkokouksen pitopaikkana oli Miittinki pohjoispuistossa.

Myöhemmin loppuvuodesta sähköliitossa käytiin edustajiston vaalit, jonka johdosta osastostamme

liiton hallitukseen nousi Härmä Raimo ja edustajistoon Vihlman Jyrki.

Ammattiosaston kokoustoiminta

Osastomme hallitus kokoontui kertomusvuonna  9 kertaa
Ja käsitteli kaikkiaan 110 pykälää sekä lukuisan määrän kirjeitä.
Liittoon osaston kautta liittyi 27 uutta jäsentä ja osastosta erosi 29 jäsentä.
Oppilasjäseniä osastomme kautta kirjautui 14kpl.
Osastolla oli alkuvuodesta jäseniä 641kpl.
Työtaistelukassamaksujen palautusta anottiin 0 kertaa.

Hallitus kokoontui osaston toimistolla 8 kertaa, kesäkokouspaikkana oli Miittinki
Osaston kevätkokous pidettiin 20.4. Ravintola Liisanpuistossa, kokouksessa oli esillä
sääntömääräiset asiat.
Kokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.
Osaston syyskokous pidettiin 18.11 Ravintola Liisanpuistossa, kokouksessa päätettiin jatkaa
hyväksi todettua hallituksen kokoontumistapaa, jossa myös varajäsenet kutsutaan aina kokouksiin.
Kokouksen henkilövalinnat tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä ilman äänestyksiä.

Ammattiosaston toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet vuonna 2016

Puheenjohtaja Härmä Raimo
Sihteeri Vihlman Jyrki
Taloudenhoitaja Kuuskeri Jussi
Varapuheenjohtaja Takala Ilari
Hallitus Voutilainen Janne, Rosenlöv Anssi, Kylänen Pasi, Takala Ilari,

Hernesniemi Sami, Lepistö Jere
Hallituksen varajäsenet Hakanen Mika, Lehto Kimmo, Raitokari Mika, Seppälä Marko, 

Koivisto Kimmo, Soininen Timo
Tiedotussihteeri Seppälä Marko
Opintosihteeri Lepistö Jere
Nuorisosihteeri Ei valittu

Osastomme päivystys tapahtui pääsääntöisesti puheenjohtajan puhelinpäivystyksenä.
Päivystys toimistolla tapahtui hallituksen kokouksien yhteydessä, yleensä joka kuukauden toinen
torstai.



Koulutustoiminta

ASPA – kurssi 10.10.2016

Edustukset

Osastomme puheenjohtaja, Härmä Raimo toimi talotekniikan johtokunnan jäsenenä
Ja Vihlman Jyrki jäsenpalveluasiain johtokunnan jäsenenä.

Ammatillisen paikallisjärjestön kokousedustajina toimivat
Varsinaiset: Kuuskeri Jussi               varalla Kylänen Pasi

Vihlman Jyrki               varalla Härmä Raimo
Takala Ilari               varalla Seppälä Marko
Rosenlöv Anssi             varalla Raitokari Mika
Lepistö Jere               varalla Voutilainen Janne

Työväen Sivistysliiton Porin opintojärjestön kokousedustajina toimivat
Varsinaiset: Rosenlöv Anssi             varalla Raitokari Mika

Vihlman Jyrki               varalla Kylänen Pasi
Kuuskeri Jussi               varalla Härmä Raimo
Hernesniemi Sami       varalla Koivisto Kimmo

Tapahtumat
Luottamushenkilöseminaari 13. – 14.5.

                 Pikkujoulut, Rakastajat Teatteri 10.12.

Talous Työhuonekuntia avustettiin vakiintuneen käytännön mukaan.
Työhuonekunta-avustuksia ( 5€ / jäsen ) haettiin 48:lle jäsenelle 
yht. 240€
Winnovalle myönnettiin 3kpl 50€:n suuruisia stipendejä yht. 
150€ sekä        Sataedulle 2kpl 50€:n suuruisia stipendejä yht. 
100€, edellytyksenä saajan  käden taidot sekä liiton jäsenyys.

Kuluneena toimintavuotena noudatettiin laadittua toimintasuunnitelmaa
pääpiirteissään hyvin.
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