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M erimies-Unioni on juhlinut kuluvana vuotena 
100-vuotista taivaltaan. Työtä merenkulkijoiden hy-
väksi on tehty vuosien mittaan olan takaa. Tuloksia-
kin on saavutettu, joskin paljon on vielä tekemättä ja 

uusia ongelmia tulee jatkuvasti esiin.
Viime vuosia on leimannut se, että merityönantajien piirissä 

esiintyy uusvälinpitämättömyyttä toteuttaa merenkulkijoiden oi-
keuksia. Ei tunnuta enää välitettävän siitä, mitä on sovittu työehto-
sopimuksin tai säädetty laeilla. Välinpitämättömyyttä esiintyy ko-
rostuneesti varustamoissa, joiden henkilöstöhallinnossa ovat 
vaihtuneet toimijat tai sukupolvi. He ovat ”keksineet pyörän uu-
destaan”. Käytännössä esimerkiksi pitkään jatkunutta työehtosopi-
muksen soveltamiskäytäntöä on muutettu väkisin ja uusilla, yksi-
puolisilla tulkinnoilla.

Muutoksia ei ole pystytty perustelemaan järkevästi. Tavallisim-
min todetaan, että ”eihän näin mene-
tellä maapuolellakaan”. Ei tiedetä tai 
tunnusteta, että merityössä on erityis-
piirteitä, joiden vuoksi merenkulkijoi-
hin ei sovelleta kaikkea maapuolen työ-
lainsäädäntöä, vaan heitä koskevat 
omat erilliset työelämää säätelevät lait. 
Tähän on painava peruste: merimiehet 
asuvat työpaikallaan pitkiäkin aikoja ja ovat aluksella paljolti työn-
antajan armoilla.

Merenkulkijoiden etujen ja oikeuksien valvomiseksi on välttä-
mätöntä, että heidän tekemänsä työtunnit kirjataan oikein. Rehelli-
nen ja oikea työaikakirjanpito on avainasemassa. Työtunnit ja niis-
tä suoritetut korvaukset on kirjattava työntekijäkohtaisesti. 
Kirjanpitoon on merkittävä kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin 
erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut ko-
rotusosat.

Työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa. Velvolli-
suuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon. Vakavista työaika- 
tai vuosilomakirjanpidon virheistä ja laiminlyönneistä voi seurata 
jopa vankeutta. Sanktioita ei ole säädetty huvin vuoksi, vaan taus-
talla on tarve varmistaa, että työnantajat todellakin noudattavat 
työaikakirjanpitoon liittyviä säännöksiä.

Merenkulkijan pitää voida tarkistaa, onko hänen palkkansa 
maksettu oikein. Tämä ei onnistu, jos hän ei tiedä tarkkaan, miten 
palkka on laskettu ja millaisiin tehtyihin työtunteihin laskenta pe-
rustuu. Merityösopimuslain mukaan työnantajan onkin annettava 
palkan maksun yhteydessä työntekijälle laskelma, josta ilmenevät 
palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Voisi kuvitella, että 100 vuoden aikana varustamot olisivat oppi-
neet läksynsä. Näin ei kuitenkaan ole. Toistuvasti ilmenee tilantei-
ta, joissa työaikakirjanpitoa ei ole pidetty ollenkaan, sitä on vääris-
telty tai muutettu jälkikäteen taikka se on jopa hävitetty tai 
piilotettu työntekijöiltä ja viranomaisilta. Läheskään aina työnteki-
jän palkkalaskelmasta ei selviä, mihin palkan laskenta on perustu-
nut, kuinka paljon työntekijä on tehnyt ylitöitä, paljonko niitä on 
korvattu tai muutettu vastikkeiksi. Saati että näkisi, paljonko työn-
tekijällä on pitämättömiä vapaita tai vuosilomapäiviä. 

On ymmärrettävää – joskaan ei missään nimessä hyväksyttävää 
– että puutteita esiintyy pienissä varustamoissa, joissa henkilöstö-
hallinnon resurssit ja osaaminen ovat vähäisiä. Maan suurimpien 
varustamoiden palkka- ja henkilöstöhallintojen puutteet ja virheet 
sekä niiden käyttämien palkanlaskentaohjelmistojen epäkelpoi-
suus ovat sen sijaan käsittämättömiä ja äärimmäisen tuomittavia. 

Sitä, että suurten varustamoiden an-
tamista palkkalaskelmista ei pysty seu-
raamaan, mistä palkka on muodostu-
nut, ei myöskään voida hyväksyä. On 
järkyttävää, että varustamo saattaa esit-
tää, kun palkanmaksussa ja -laskennas-
sa esiintyneitä virheitä selvitetään, 
 jälkeenpäin uuden ”tuplatyöaikakirjan-

pidon”, joka eroaa edellisestä olennaisesti. 
Merityönantajien joukossa on myös niitä, jotka pitävät kun-

nia-asianaan hoitaa henkilöstö- ja palkkahallinnon velvoitteet 
asianmukaisesti. Kaikki kunnia heille. Masentavaa on, että toisin 
menettelevät pilaavat rehellisten maineen.

Kuten edellä kirjoitetusta ilmenee, työ merenkulkijoiden oikeuk-
sien ja etujen puolesta vääryyttä ja riistoa vastaan ei ole päättynyt 
100 vuoden kamppailun jälkeen. Taistelu jatkuu.  

100 vuotta työtä merenkulkijoiden hyväksi 
– onko mikään muuttunut?

pääkirjoitus

Simo Zitting
Puheenjohtaja 

simo.zitting@smu.fi Ju
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Merenkulkijoiden etujen ja 
oikeuksien valvomiseksi on 
välttämätöntä, että heidän 
tekemänsä työtunnit kirjataan oikein.

mailto:simo.zitting@smu.fi
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Unioni vietti 
100-vuotisjuhlaa  
TEKSTI katariina kiViStÖ KUVAT kari hulkkO

M erimies-Unioni täyttää tänä 
syksynä 100 vuotta. Unioni 
juhli satavuotista taivaltaan 
26. lokakuuta, jolloin liiton 

hallitus ja valtuusto olivat koolla. Kokous-
päivä päättyi kutsuvierastilaisuuteen Hel-
singin Hakaniemessä. 

Merimies-Unionin katsotaan synty-
neen, kun joulukuussa 1916 perustettiin 
Helsingin merimies- ja lämmittäjäyhdis-
tys. Vuodesta 1935 lähtien merimiesten 
ammattiliitto on toiminut nimellä Suo-
men Merimies-Unioni. 

Unionen firade sitt 100-års jubileum  
Sjömans-Unionen har denna höst varit 
verksam i 100 år.

Unionen firade sitt 100-års jubileum den 
26 oktober, då både fackets styrelse och 
fullmäktige var samlade. Mötesdagen av-
slutades med en fest för inbjudna gäster i 
Hagnäs i Helsingfors.

Sjömans-Unionen anses ha uppstått, då 
man i december 1916 grundade Helsingfors 
sjömans- och eldarunion. Efter mångfaset-
terade händelser började Unionen funktio-
nera 1935 som Finlands Sjömans-Union.

Niilo Wällärin muistoa kunnioittavat Tuula 
Ylhävuori (vas.) ja Arja Merikallio Unionin 
toimistolta, Unionin valtuuston puheenjohtaja 
Mikko Ervast (keskellä) ja hallituksen jäsen 
Pentti Holappa (toinen oik.) sekä ITF-tarkasta-
ja Ilpo Minkkinen. 

Kunniakäynti Wällärin haudalle 
Merimies-Unionin keskustoimiston sekä 
hallituksen ja valtuuston edustajat tekivät 
juhlapäivän aattona kunniakäynnin Unio-
nin pitkäaikaisen puheenjohtajan niilo 
Wällärin haudalle. 

Unionia lähes 30 vuotta (1938–1967) 
johtanut Wälläri oli aikanaan Suomen tun-
netuimpia ay-johtajia.  

Seppeleen lasku Wällärin haudalle oli 
samalla kunnianosoitus kaikille menneinä 
vuosikymmeninä Unionissa toimineille.   

Niilo Wällärin hauta on Helsingissä Mal-
min hautausmaalla (45-4-112).

Hedersbesök till Wälläris grav
Representanter från Unionens huvudkon-
tor samt styrelsen och fullmäktige besökte 
innan festdagen den långvariga ordföran-
den niilo Wälläris grav. 

Wälläri som ledde Unionen i nästan 30 
år (1938–1967) var under sin tid en av Fin-
lands mest kända fackliga ledare.

Kransnedläggningen vid graven var ock-
så en hedersbetygelse för alla som har varit 
verksamma i Unionen under gångna årti-
onden. 

Niilo Wälläris grav ligger på Malms be-
gravningsplats (45-4-112).  
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Merimies-Unioni tukee  
syöpätutkimusta 

Merimies-Unioni on tehnyt 100-vuo-
tisjuhlansa kunniaksi lahjoituksen 
tärkeään kohteeseen. Lahjoituksen 
saaja on Syöpäsäätiö. 

Unioni tukee Syöpäsäätiön kautta 
kotimaista syöpätutkimusta 10 000 
eurolla. 

Unionin hallitus päätti lahjoituk-
sesta kokouksessaan 26. lokakuuta. 

Sjömans-Unionen stöder  
cancerforskning 

Sjömans-Unionen har gjort till ära av 
sitt 100-årsjubileum en donation till 
ett viktigt ändamål. Donationen går 
till Cancerfonden.

Unionen stöder via Cancerfonden 
den inhemska cancerforskningen 
med 10 000 euro. 

Unionens styrelse fattade beslut 
om donationen den 26 oktober. Simo Zitting ja Tuula Ylhävuori toivottivat Maila Impun  

tervetulleeksi juhlaan.

Simo Nurmi, Tapio Nurminen, Per-Erik 
Nelin ja Seppo Immonen tapasivat 
juhlavissa merkeissä.

Juhlapaikkana oli merellinen ravintola 
Helsingin Hakaniemessä.  

Erkki Ukkonen (vas.), Simo Nurmi, Heikki Karla ja 
Pekka Teräväinen kuuntelivat tervehdyspuheita.
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E nnen työväenliikkeen syntyä systeemi 
oli mätä, koska se oli epätasa-arvoi-
nen ja epäoikeudenmukainen. Vai-

keissa oloissa toimineet ammattiyhdistys-
pioneerit saivat uskoa ja innoitusta jatkaa, 
koska historian koko paino oli varmista-
massa työväen voittoa. Näin merimiehet 
alkoivat rakentaa omaa järjestöä vastavoi-
maksi varustamojen, laivanomistajien ja 
kapteenien ylivallalle.

Kohti kansainvälistä palkkatasoa
Suomi oli ollut dynaaminen merenkulku-
maa 1800-luvun puoliväliin saakka, mut-
ta 1800-luvun lopulta 1950-luvulle me-
renkulkumme oli vanhakantaista. Tämä 
heijastui merimiesten työhön ja elämään 
laivoilla.

Suomalaiset merimiehet olivat aikansa 
halpatyövoimaa. Halpa työvoima sai suo-
malaiset varustamot ostamaan käytettyjä 
höyryaluksia omistukseensa. Merimies-Uni-
onin tavoitteena oli saavuttaa kansainväli-
nen palkkataso. Unioni sai ensimmäisen 
työehtosopimuksensa vuonna 1927. 

Unioni koetti puolustaa työehtosopi-
musoikeuttaan 1933 pitkässä ja katkerassa 
lakossa, mutta varustamot ja lakonmurta-
jat päihittivät lakkoilijat. Epäonnistuneen 
työtaistelun jälkeen Unioni alkoi kasvattaa 
merimiesten järjestövoimaa. 

Merimies-Unionin varsinainen läpimur-
to tapahtui 1940-luvun lopulla. Liitto sai 
vähitellen parannettua palkkoja ja oloja lai-
voilla. Liitto käytti taitavasti hyödykseen 
jäämurtajia, kun merenkulkijoiden työeh-
doista neuvoteltiin. Jäänmurtajien pysähty-
minen talvella olisi tuolloin lopettanut koko 
meriliikenteen. 

Merimiesunioni ajoi valuutta- ja tuonti-
säännöstelyn ja korkeiden tullien oloissa 

merimiehille oikeuden tuoda omilla an-
sioillaan ulkomailta hankkimiaan kestoku-
lutustavaroita maahan. Kohua aiheuttivat 
niin sanotut merimiesautot, joista myynti-
voitto Suomessa oli huomattava. 

Sankarivuosien jälkeen
Merimiehen ammatista tuli houkutteleva. 
Vetovoimaa lisäsi mahdollisuus nähdä vie-
raita maita aikana, jolloin ulkomaanmatkat 
olivat kalliita. Legendaarinen Niilo Wälläri 
kuoli vuonna 1967, kun ammattiliiton oli 
aika etsiä uusia keinoja merimiesten ase-
man turvaamiseen. Sankarivuosiin verrat-
tuna jo 1970-luvulla talvet olivat leutoja, 
joten uhkaaminen jäämurtajien pysäyttä-
misellä ei tehonnut entiseen tapaan.   

Merimies-Unioni käänsi katseensa maa-
ilman meriltä kotimaan mantereelle. Työ-
ajoissa, palkoissa ja lomissa kotimaiset 
ratkaisut tulivat tavoitteeksi. Tämä ei ollut 
aina helppoa, koska monet ammattiliiton 
jäsenistä muistelivat aikoja, jolloin Unioni 
oli ollut tunnettu ja pelätty toimija. Sopeu-
tumisen vaikeus näkyi siinäkin, että Wällä-
rin jälkeen puheenjohtajat eivät saaneet 
enää kiistatonta valta-asemaa.  

Suomen nopea talouskasvu, kasvanut 
ammattiyhdistysliike ja SAK:n solidaarinen 
palkkapolitiikka muodostivat hyvän ja dy-
naamisen ympäristön. Tässä ripeän raken-
nemuutoksen ympäristössä Suomen kaup-

palaivasto joutui yhä ahtaammalle, kun 
kansainvälisiä merenkulkusäädöksiä ja 
-palkkoja alas painavat mukavuuslippu-
maiden kauppalaivastot kasvoivat. Meri-
mies-Unioni asettui puolustamaan koti-
maisen merenkulun jatkuvuutta. 

Unioni on parantanut merimiesten arkea 
Ympyrä on nyt sulkeutumassa. Merimies -
Unioni pisti pitkään hanttiin, mutta lopulta 
Suomenkin kauppalaivastoon on tullut se-
kamiehitysaluksia. Ne turvaavat suomalai-
sen merimiesammatin jatkuvuuden kone-
huoneesta komentosillalle. Ongelma on 
se, etteivät tässä järjestelyssä aivan toteu-
du tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pe-
riaatteet taikka  samasta työstä sama palk-
ka -ajatus. Tämä jännite on merenkulussa 
varmaan pitempiaikainen kuin monet 
meistä toivoisivat.

Merimies-Unioni eikä edes SAK ole on-
nistunut eikä viime vuosikymmeninä oi-
kein pyrkinytkään murtamaan perin poh-
jin kapitalistista järjestelmää. Toisaalta 
Unioni on ollut muovaamassa merimies-
ten arkea paljon paremmaksi. Se on rajoit-
tanut työnantajien isäntävaltaa ja selkiyt-
tänyt työehtosopimuksilla merimiesten 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Merimiehet 
ovat järjestäytymällä sekaantuneet päättä-
väisesti omiin asioihinsa ja siten omalla 
panoksellaan – myrskyssä ja myötätuules-
sa – vaikuttaneet siihen, millainen asema 
suomalaisella merimiehellä on eriarvoi-
suuden ja tuloerojen karussa maailmassa.    

Kirjoitus on tiivistelmä juhlaesitelmästä, jonka 
SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm piti Meri-
mies-Unionin 100-vuotisjuhlassa 26.10.2016

Myrskyssä ja myötätuulessa –  
Unionin historian laajat kaaret 

Merimies-Unioni 
asettui 
puolustamaan 
kotimaisen merenkulun 
jatkuvuutta.
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I nnan arbetarrörelsen föddes var syste-
met ruttet, eftersom det var ojämlikt och 
orättvist. Fackföreningspionjärerna ar-

betade i svåra förhållanden, men fick tro 
och inspiration att fortsätta då historiens 
hela tyngd bidrog till att trygga en seger för 
arbetarna. På så sätt började sjömännen 
bygga upp en egen organisation som mot-
kraft till rederiernas, fartygsägarnas och 
kaptenernas övervåld.

Mot en internationell lönenivå
Finland hade varit ett dynamiskt sjöfarts-
land fram till mitten av 1800-talet, men från 
slutet av 1800-talet och fram till 1950-talet 
var vår sjöfart primitiv. Det återspeglades 
på sjömännens arbete och liv på fartygen.

De finska sjömännen var dåtidens billi-
ga arbetskraft. Billig arbetskraft fick de fin-
ska rederierna att köpa begagnade ångfar-
tyg. Sjömans-Unionens mål var att nå en 
internationell lönenivå. Unionen fick till sitt 
första kollektivavtal år 1927. 

Unionen försökte försvara sin kollektiv-
avtalsrätt vid en lång och bitter strejk år 
1933, men fick se sig besegrad av rederier-
na och strejkbrytarna. Efter den misslycka-
de arbetskonflikten började Unionen stärka 
sjömännens organisationskraft. 

Sjömans-Unionens riktiga genombrott 
kom i slutet av 1940-talet. Förbundet lycka-
des så smått förbättra lönerna och förhål-
landena på fartygen. Man utnyttjade isbry-
tarna på ett skickligt sätt vid 
förhandlingarna om sjömännens arbets-
villkor. Om isbrytarna hade stannat på vin-
tern hade det satt stopp för hela sjötrafi-
ken. 

Sjömans-Unionen drev valuta- och im-
portregleringen och sjömännens rätt att 
vid höga tullar föra in kapitalkonsumtions-

Artikeln är en sammanfattning av ett jubi-
leumsföredrag som FFC:s specialforskare Tapio 
Bergholm höll på Sjömans-Unionens 100-års-
jubileum den 26.10.2016.

I storm och medvind – den breda 
strömfåran i Unionens historia 

varor som de köpt från utlandet med egna 
inkomster. De så kallade sjömansbilarna, 
som medförde rejäla försäljningsvinster i 
Finland, orsakade uppståndelse. 

Efter hjälteåren
Sjömansyrket blev lockande. Det som gjor-
de det ännu intressantare var möjligheten 
att se främmande länder vid en tid då ut-
landsresor var dyra. Legendariska niilo 
Wälläri dog 1967 när det var dags för fack-
förbundet att söka nya sätt att trygga sjö-
männens ställning. Jämfört med hjälteåren 
var vintrarna på 1970-talet milda, så det var 
inte lika effektivt att hota med att stoppa 
isbrytarna.   

Sjömans-Unionen riktade blicken mot 
hemlandet istället för världens hav. Inhem-
ska lösningar på arbetstider, löner och se-
mestrar blev målet. Det var inte alltid lätt, 
eftersom många medlemmar mindes tider 
då Unionen var en känd och fruktad aktör. 
Ett annat tecken på att det var svårt att an-
passa sig var att ordförandena efter Wälläri 
inte längre fick någon obestridlig maktställ-
ning.  

Den snabba ekonomiska tillväxten i Fin-
land, den växande fackföreningsrörelsen 
och FFC:s solidariska lönepolitik utgjorde 
en bra och dynamisk miljö. I denna miljö 
med snabba omstruktureringar blev situa-
tionen för den finska handelsflottan ännu 

svårare när handelsflottorna i bekvämlig-
hetsflaggländer som tryckte ner internatio-
nella sjöfartsbestämmelser och -löner väx-
te. Sjömans-Unionen ryckte ut för att 
försvara den inhemska sjöfartens kontinui-
tet. 

Unionen har förbättrats sjömännens 
vardag 
Cirkeln håller på att slutas. Sjömans-Unio-
nen satte sig länge på tvären, men till slut 
har även den finska handelsflottan fått far-
tyg med blandbesättning. De tryggar det 
finska sjömansyrkets kontinuitet från ma-
skinrummet till kommandobryggan. Pro-
blemet är att principerna om jämlikhet och 
rättvisa inte riktigt uppfylls, dvs. samma 
lön för samma arbete. Denna spänning 
kommer säkert att bli mer långvarig inom 
sjöfarten än någon av oss hade önskat. 

Varken Sjömans-Unionen eller FFC har 
lyckats eller ens riktigt försökt de senaste 
årtiondena att bryta det grundligt kapita-
listiska systemet. Å andra sidan har Unio-
nen gjort sjömännens vardag mycket bätt-
re. Man har begränsat arbetsgivarnas 
husbondemakt och förtydligat sjömän-
nens rättigheter och skyldigheter genom 
kollektivavtal. Sjömännen har med be-
stämdhet blandat sig in i frågor som rör 
dem själva genom att organisera sig och 
har genom sin insats – i storm och med-
vind – påverkat de finska sjömännens 
ställning i denna karga värld av ojämlikhet 
och inkomstskillnader.   

Spänning kommer 
säkert att bli mer 
långvarig inom 
sjöfarten än någon av oss  
hade önskat.
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Valtuusto totesi, että Merimies-Unioni 
on tehnyt koko satavuotisen historian-
sa ajan työtä suomalaisen merenkulun 
ja suomalaisten meri työpaikkojen puo-
lesta. 

– Taistelu suomalaisten merenkulki-
joiden puolesta jatkuu, periksi emme an-
na. Samalla edellytämme, että valtiovalta 
ottaa oman vastuunsa alan tulevaisuu-
desta, valtuuston puheenjohtaja Mikko 
ervast sanoo.  

Merenkulun kansainvälinen kilpailu 
kovenee koko ajan ja samalla kasvavat 
paineet säilyttää suomalainen tonnisto.

Valtuusto suuntaakin alan työnanta-
jille viestin siitä, että uudet alukset on 
ehdottoman tärkeää ottaa Suomen li-
pun alle.

Merimies-Unioni muistuttaa, että se 
on kantanut omalta osaltaan vastuuta ja 
tullut vastaan kilpailukykyä turvaavissa 
ja parantavissa sopimusratkaisuissa. 

Historiallisena päivänä 

Valtuusto katsoi tulevaan 

V altuusto vahvisti Unionin ensi 
vuoden talousarvion ja toimin-
tasuunnitelman sekä sen, että 
liiton varsinainen jäsenmaksu 

pysyy entisen suuruisena. Kokous kuuli 
myös katsauksen työehtosopimustilantees-
ta ja keskusteli liiton tulevasta toiminnasta, 
jäsenmaksutilanteesta sekä merenkulkue-
linkeinon näkymistä. 

Valtuuston jäsenet ottivat puheenvuo-
roissaan esiin muun muassa Merimies-Uni-
onin julkisen kuvan sekä tarpeen lisätä 
nuorten osallistumista.  

Edustajakokouksessa keväällä valittu uu-
si valtuusto kokoontui nyt ensimmäistä ker-
taa. Valtuuston puheenjohtajakin on uusi, 
Mikko ervast. Varapuheenjohtajakseen val-
tuusto valitsi hemmo Mutkan.

Valtuusto käyttää Unionin ylintä päätös-
valtaa edustajakokousten välisenä aikana. 

Merimies-Unionin valtuusto kokoontui tavanomaista juhlavammissa merkeissä, 
sillä lokakuun kokous osui Unionin 100-vuotisjuhlapäivään.

Merimies-Unioni  
jatkaa taistelua  
jäsentensä puolesta   

Kim Isotalo (vas.), Taru Hakala ja Martti 
Kuusela valmistautuivat hyväntuulisina 
kokoustamaan.  

Kai Korhonen, Timo Purho, Johanna Vaali kivi-
Lindholm, Tarja Rännäli-Lehto ja Seppo 
Immonen vaihtoivat osastojen kuulumisia.   

KUVAT kari hulkkO 

 Läs på svenska s. 38



Onko työ pelkkää puurtamista vai innostaako se?  
Onko kipinä hukassa vai löytyykö tuttuun tekemiseen pilkettä?

Finnmaidin väki mietti, mikä tuo omaan työhön imua.

TEKSTI katariina kiViStÖ KUVAT jukka-pekka flander 

Näistä imua laivatyöhön: 

Vaihtelu,  
hyvä porukka ja 
onnistumiset 

                    Läs på svenska s. 34
Jami Majuri ajaa 
mielellään vahtia. 
Itämerta on hieno 
tähystää Finnmaidin 
komentosillalla. 
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– O len ollut ikäni näis-
sä kansihommissa 
ja oppinut olemaan 
niin, että viihdyn, 

matruusi jami Majuri tuumii. 
Kansimiehen hommiin kuuluu paljon 

toistuvia, rutiiniluontoisia tehtäviä.
– Tietyt kuviot vain täytyy hoitaa. Mutta 

se ei ole hyvä, jos ajaa vuodesta toiseen sa-
maa vahtia.

 Vaihtelu virkistää 
Majurin mukaan on paikallaan, että kansi-
miehet hallitsevat kaikki tehtävät. Näin töi-
hin saadaan vaihtelua.   

– Kiertävä vahtisysteemi on ehdottoman 
hyvä. Itse tuuraan tarvittaessa myös 
puosua. Vaihtelu virkistää. 

Majuri ajaa mielellään tähystäjänä vah-
tia komentosillalla. Kesällä maalausprojek-
tit tuntuvat mielekkäiltä. Metallityötkin 
maistuvat ”eikä aina tarvitse vaivata repa-
ria”. Matruusi arvostaa sitä, että työssä on 
liikkumavaraa.  

– Meillä on osaavat pursimiehet ja sel-
vät kuviot. Töitä voi toteuttaa omatoimises-
tikin 

 Porukalla tehdään
Perusmyönteinen ja tasaisen oloinen Ma-
juri ei ota työhön väistämättä kuuluvia 
vastoinkäymisiä raskaasti. Toki olo on 
epämukava esimerkiksi silloin, kun autoi-
lijat äksyilevät myöhästymisestä tai tila-
pulasta.  

Joskus tuntuu, että tilanneharjoituksia 
alkaa olla liiankin kanssa, niin tärkeitä kuin 
ne ovatkin. Kansimiehille harjoituksia osuu 
usein, koska he ovat mukana lähes kaikissa 
ryhmissä. 

– Hyvänä päivänä kaikki sujuu. Tehdään 
hommat yhdessä niin, että jokainen hoitaa 
oman osuutensa. Sillä on iso merkitys, että 
porukka toimii yhteen ja henki on mukava.   

Työtahdin kiristyminen verottaa vapaa-
hetkien yhteisöllisyyttä.  

– Aika vähiin on käynyt, että lyötäisiin 
korttia yhdessä. Klubihuoneessa voi jutella 
ja kesällä istuskella porukalla kahvilla kan-
nella. 

Työvuorojen välissä Majurin saattaa löy-
tää ”kääntelemässä itsekseen rautaa”. Hän 
nimittäin harrastaa – puhdetöitä!  

 Kohtaamisia ja suosituksia 
– Matkustajat vaihtuvat, yksikään päivä ei 
ole samanlainen, baarimestari Sami ah-
venainen sanoo. 

Ahvenainen on työskennellyt maissa 
baarissa Kotkassa. Hän pitää laivatyöstä 
enemmän, koska se on eläväisempää. Baa-

ritiskiin eivät nojaile samat vakioasiakkaat, 
ellei lasketa rekkakuskeja, joita Ahvenainen 
palvelee mielellään.    

– Joistakin rekkakuskeista on tullut kave-
reitani sosiaalisessa mediassa.  

Tehtävät baarissa ovat melko rutiinin-
omaisia eikä ylenemismahdollisuuksia tun-
nu olevan. Mutta omaakin panosta työhön 
voi antaa. Persoonaansa saa panna peliin 
asiakkaiden kohtaamisessa. Joka matkalla 
joku jää aina pidemmäksi aikaa juttele-
maan. Ammattitaitoa pääsee hyödyntä-
mään myös esimerkiksi juomien suositte-
lemisessa.  

– Kesällä on kylläkin välillä niin kiire, että 
on tyytyväinen, kunhan saa jalat irti maasta 
ja pääsee maata.  

Olen oppinut 
olemaan niin, että 
viihdyn.

Sami Ahvenainen panee persoonaansa peliin, kun kohtaa asiakkaat. 
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 Huumori kukkii
Sami Ahvenainen toivoo, että työnantaja 
kuulisi henkilökuntaa nykyistä enemmän. 
Hän uskoo, että käytännön kokemukset 
hyödyttäisivät toimintojen ja tuotevali-
koimien suunnittelua. 

– Konttorista usein vain ilmoitetaan, et-
tä olemme tilanneet sitä ja tätä, pankaa 
myyntiin. Ja tulee vaatimuksia lisämyynnis-
tä muistamatta, kuinka pienelle porukalle 
ne kohdistetaan. Yritämme kyllä parhaam-
me, joustamme ja teemme töitä siinä pis-
teessä, missä kulloinkin tarvitaan. 

 Työpäiviä piristää huumori. 
– Eihän siitä mitään tulisi, jos olisimme 

naamat väärinpäin.

Hyvä työ 
Hyvässä työssä on riittävästi 
itsenäisyyttä ja vapautta. Työntekijä 
kokee kuuluvansa yhteisöön, ja 
hän näkee oman työnsä osana 
laajempaa kokonaisuutta. Hyvä työ 
tyydyttää psykologisia perustarpeita: 
itsenäisyyden, yhteen liittymisen ja 
pärjäämisen kaipuuta.

jari hakanen,  
tutkimusprofessori,  
Työterveyslaitos 

Suupielet osaa kääntää ylös ainakin Sa-
min työpari Satu Virtanen. Kun häneltä ky-
syy, toimiiko baarin tiimi hyvin yhteen, saa 
vastaukseksi: ”Kyllä, ja välillä puoli kah-
teen!”   

 Työkierto toimii 
– Vaihtelu on mun juttu, baarimestari jar-
mo korpela kertoo. 

Korpela on työkierrossa Finnmaidilla. 
Hänen vakituinen paikkansa on Finnladyl-
lä, jonne hän pian palaa.     

– Laivan vaihto on hyväksi, kiinnostus 
pysyy yllä.  

Vaihtelua työhön tuo myös kansainväli-
nen asiakaskunta. Kielitaito on monesti koe-

Merihenkilöstöpäällikö Jan Laurell lähti 
Finnmaidin matkaan. Laivalla hän ehti vaihtaa 
ajatuksia purseri Lasse Virtasen kanssa. 

Finnlinesin laiVoilla on käynnissä 
isoja, matkustajapalvelun parantamiseen 
tähtääviä uudistuksia. Tiloja remontoi-
daan, ruokalistoja standardoidaan.

Ensin konseptit, sitten väljyyttä 
– Matkojen myyntiä helpottaa, että 

kaikilla laivoillamme on yhtä hyvä palve-
lu, merihenkilöstöpäällikkö jan laurell 
sanoo.  

Laurell harmittelee, jos työntekijät eivät 
ole päässeet ajoissa mukaan suunnitte-
luun. Hän uskoo kuitenkin, että kunhan 
konseptit ja standardit on saatu laadittua, 
henkilöstölle jää tilaa niiden sovelta mi-
sessa. 

Jan Laurellin korviin on kantautunut när-
kästystä ulkopuolelta tehdyistä rekrytoin-
neista. 

– On aika harvinaista, että otamme 
työntekijöitä ulkopuolelta – paitsi juniori-
paikoille. Vahva politiikkamme on, että 
työssä kasvetaan ja edetään. Tuemme 
myös työkiertoa. 

Henkilöstöpäällikköä ilahduttaa kieli-
koulutuksen saama hyvä vastaanotto. Hyö-
tyjinä ovat olleet kaikki. Lisäkoulutusta on 
suunnitteilla myös myynnistä ja asiakas-
palvelusta.  

– Pyrkimyksemme on toimia läpinäky-
västi ja tasa-arvoisesti.  Pelisääntöjen pitää 
olla rehdit ja tiedon kulkea.   
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– Kesä oli rankkaa aikaa ja kaikki tsemp-
pasivat. Syksyn tultua kapteeni ja purseri 
kehuivat henkilöstöä hyvin hoidetusta se-
sonkiajasta. Se lämmitti.  

 Kielitaitoa pääsee käyttämään 
Marja Kuuttilalla on matkailualan tutkinto 
ja hän on opiskellut kieliä ulkomailla. Hän 
hyödyntää osaamistaan niin paljon kuin 
mahdollista. Firman järjestämällä kurssilla 
kielitaito täydentyi venäjän alkeilla. Hänes-
tä vähäistäkin vieraan kielen osaamista 
kannattaa hyödyntää asiakkaan parhaaksi.  

– Täytyy itsekin tsempata, että työ tun-
tuu kivalta ja mielekkäältä. 

Kuuttila toivottaa uudistukset tervetul-
leeksi, mutta soisi, että työntekijöidenkin 
mielipiteitä kysyttäisiin. Asiat ovat monesti 
kovin erilaisia paperilla kuin käytännössä.

– Onneksi ei ole kynnystä siihen, että 
juttelee kapteenille ja purserille. Niin hie-
rarkkista meillä ei ole. 

tuksella. Korpela opettelee työn lomassa 
saksaa ja hän on osallistunut myös työnan-
tajan järjestämään venäjän kielen kurssiin.

Matkustajat ovat enimmäkseen muka-
via ja parhaimmillaan tippikassa kilahtelee.   

– Työpäivät ovat kivoja, varsinkin kun 
matkustajia on paljon ja tekemistä riittää. 
En toivo hiljaisia lähtöjä.

 Joskus ehtii juoruta 
Työpisteessä Korpela jakaa tehtäviä parin 
kanssa. Välillä ei puhuta paljon mitään, 
joskus ehtii jutella niitä näitä ja juoruta-
kin. Ideoinnille voisi Korpelan mielestä 
olla enemmän tilaa. Toki ehdotuksia voi 
lähettää laivalla esimiehelle, mutta yleen-
sä maapuoli päättää.   

– Suuntana on, että konttorilta tulee 
suoria määräyksiä lähtien siitä, mitä leivon-
naisia pidetään esillä.

Vapaahetkistä Korpela koittaa tehdä 
nautittavia. Seisontapäivä Saksassa on bo-

nusta niin Korpelalle kuin muillekin finn-
maidilaisille. 

– Oli hauskaa, kun kävimme työporukal-
la shoppailemassa Lyypekissä.

 Myönteinen palaute lämmittää 
Marja buffassa, Marja baarissa, Marja 
myymälässä ja Marja messissä. Kassatar-

joilija Marja kuuttila tuntuu olevan Finn-
maidilla koko ajan kaikkialla. Ja aina yhtä 
virkeänä ja valoisana. Miten hän saa vir-
ran riittämään?

– Mukavat asiakkaat, hyvä asiakaspalau-
te, niillä pärjää pitkälle, Kuuttila sanoo.  

Työnjohdolta tulee palautetta henkilös-
tölle aika vähän ja se on herkästi negatii-
vista. 

Asiakaspalvelu on Marja Kuuttilan työn suola. 

Jarmo Korpela on työkierrossa Finnmaidilla. 
Hän viihtyy vilkkailla lähdöillä. 

Vaihto on hyväksi, 
pysyy kiinnostus yllä.
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Energisimmänkin työntekijän jaksami-
nen on välillä koetuksella, sillä laivatyössä 
tauot ovat lyhyitä ja yötöistä jää vain vähän 
aikaa palautua. Kuuttilalla on oma polku-
pyörä mukana laivassa.  

– Tuntuu pieneltä lomalta, kun pääsee 
Saksassa kaupungille huristamaan pyörällä.   

 Luottamustehtävä tuo sisältöä 
– Arkiseksihan työ on mennyt, sen verran 
kauan olen seilannut ja ikäni rassannut kai-

ken maailman vehkeitä, tuomo alastalo 
tuumaa. 

Kolmevitonen konekorjausmies on ollut 
10 vuotta Finnmaidilla, joka on hänen mie-
lestään ”ihan hyvä laiva”. Hän on alkanut 
miettiä aluksen vaihtoa ja ilmoittanut kont-
torille kiinnostuksensa.  

– Laivan vaihto voisi piristää. Lisäpäte-
vyyksien hankintakin on käynyt mielessä.  

Alastalo on Finnmaidin varalaivaluotta-
musmies. Tehtävä tarjoaa vaihtelua ja siinä 
oppii uutta. 

– Porukan luottamus tuntuu hyvältä. 
Vaikka ei tässä ruusuilla tanssita, yleensä-
hän luottamusmiestä tarvitaan ratkomaan 
ongelmia. 

 Onnistumisista hyvä fiilis 
Viime aikoina Tuomo Alastalon ajatukset 
ovat pyörineet paljolti kotiasioissa. Hänellä 
on pienet lapset ja perheen talossa on il-
mennyt kosteusongelmia. 

Lisää työn imusta 
Työn imu on työhön liittyvää innostu-
mista ja iloa kuvaava käsite. Sillä tar-
koitetaan myönteistä tunne- ja moti-
vaatiotilaa työssä. Henkilöstön työn 
imu ja työpaikan tuottavuus kulkevat 
käsi kädessä. Työn imua voidaan pi-
tää yhtenä työhyvinvoinnin mittarina. 
Siksi jo työn imun kokemus itsessään 
on tavoittelemisen arvoinen. 

Lisää tietoa työn imusta sekä työn 
 imu -testi osoitteessa ttl.fi/tyonimu 

– Mutta pitää vain ottaa itseään niskasta 
kiinni ja keskittyä hommiin.    

Työssä hyviä fiiliksiä antavat onnis-
tumiset. Äskettäin niitä kertyi, kun 
 koneosaston porukka sai korjattua reistail-
leet polttoainepumput. Alastalo peukuttaa 
myös sille, että töitään voi suunnitella itse-
näisesti.  Hyvä jengi on sekin ilon aihe. Va-
paa-aikana saunotaan porukalla.      

– Toisinaan tulee avauduttuakin. Joiden-
kin työkavereiden kanssa puhun kaikista 
asioista, myös henkilökohtaisista. 

Eihän siitä mitään 
tulisi, jos olisimme 
naamat väärinpäin.

Tuomo Alastalon arvostaa sitä, että töitä voi 
suunnitella itsenäisesti. 

– HuipputyyppeJä! Näiden työnteki-
jöiden vastaukset sisältävät helmiä, 
työn imua tutkiva professori jari haka-
nen hehkuttaa.

Merimies-lehti pyysi Työterveyslaitok-
sen tutkimusprofessorilta kommentin 
Finnmaidilla tehdyistä haastatteluista. 

– Työntekijät eivät vain odota, että 
muut kohentavat heidän olojaan, vaan 
etsivät myös itse voimavaroja tuottavia 
asioita. He osaavat tuunata työtään eli 
tehdä työstään mielekkäämpää. 

Hakanen löytää kaikkien haastateltu-
jen työstä rasittavia ja kuormittavia 

Työn imua voi itse lisätä
puolia, jotka syövät työn imua. Toisaal-
ta kaikki nimeävät tekijöitä, joissa työn 
imu kukoistaa. Rutiininomaisuus lan-
nistaa helposti, jos päästää niin käy-
mään. 

Hakanen muistelee omaa isäänsä, 
Unto Hakasta, joka oli aikanaan Meri-
mies-Unionin luottamusmies ja Ete-
lä-Suomen osaston aktiivi. 

– Isä olisi näivettynyt töissä, joissa 
pomo höykyttää niskaan ja kellokallet 
kyttäävät. Hän viihtyi merillä, koska te-
kemisessä oli vapautta ja sai ottaa vas-
tuun omista töistä.    



JäsenreKisteriin  
tulee ilmoittaa 

• Yhteystietojen muutokset  
Oikea osoite varmistaa, että saat muun 
muassa jäsenkortin, Merimies-lehden ja 
vuosikalenterin. Ilmoitathan myös 
sähköpostiosoitteesi. 

• Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha 

• Perhevapaat 

• Opiskelu 
Jos opiskeluaikana ei saa tuloja, on 
oikeus saada vapautus jäsenmaksuista. 
Jos opiskelija käy töissä jo opiskeluaika-

na, veronalaisesta ansiotulosta peritään 
normaali jäsenmaksu.

• Varusmiespalvelus/siviilipalvelus 

• Eläkkeelle jäänti 

Voit itse päivittää yhteystietoja sähköi-
sessä jäsenpalvelussa smu.fi/jäsenyys. 
Unionin jäsenrekisteri palvelee osoit-
teessa jasenrekisteri@smu.fi,  
puh. (09) 615 2020.

M erimies-Unionin jäsenten jäsen-
maksun perusteena olevat tiedot 
on kirjattu Unionin jäsenrekiste-

riin. On tärkeää, että tiedot ovat ajan tasal-
la, jotta jäsen varmasti saa hänelle kuulu-
vat edut. 

Jäsenmaksujen maksamisesta voi vapau-
tua, kun palkkatulot keskeytyvät hyväksyttä-
västä syystä. Maksuvapautus ei tule auto-
maattisesti, vaan jäsenen on itse ilmoitettava 
Unioniin, kun hän on hyväksyttäväksi katsot-
tavasta syystä poissa työelämästä. Ilmoitus 
varmistaa sen, että Unionin jäsenyys säilyy. 

Merimies-Unioni ei saa tietoa esimer-
kiksi äitiyslomista ja hoitovapaista suoraan 
työnantajalta tai Kelasta, joten jäsenen 
oma aktiivisuus tietojen ilmoittamisessa 
on tärkeää.  

Jäsenrekisteritiedot ajan tasalle!

Koulutusta luottamusmieHille 
Förtroendemannautbildning 

KOULUTUS VUONNA 2017/UTBILDNING 2017

13.–17.3.  luottamusmiesten peruskurssi (kiljavan opisto)

4.–5.4. luottamusmiesten täydennyskurssi 1 (helsinki) 
 Kompletteringskurs för förtroendemän (Helsingfors)

15.–19.5.  luottamusmiesten jatkokurssi 1 (kiljava)

18.–22.9.  luottamusmiesten jatkokurssi 2 (kiljava)

17.–18.10.  luottamusmiesten täydennyskurssi 2 (helsinki)  
 Kompletteringskurs för förtroendemän (Helsingfors)

Ammattiyhdistysliikkeen hakemuslomakkeet verkossa  
smu.fi>koulutus. Lomakkeita saa myös luottamusmiehiltä  
ja Merimies-Unionin toimistoilta. Fackföreningsrörelsens 
kursansökningsblanketter www.smu.fi> utbildning.  

Lisätietoja/ Ytterligare information  
Liittosihteeri/Förbundssekreterare kenneth Bondas 
puh./tel. (09) 615 20254, 040 456 0245 
kenneth.bondas@smu.fi
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kun aikanaan ilMOitin, että tulemme puolisoni kanssa saa-
maan ensimmäisen lapsen, moni tuttava ja työtoverikin kysyi en-
simmäiseksi, että aionko nyt lopettaa työskentelyn merillä ja hakea 
maihin töihin. Kieltämättä mietin ja punnitsin asiaa itsekin melko 
pitkään.

Lopuksi tein kuitenkin sen päätöksen, että pystyn kyllä yhdistä-
mään työskentelyn merillä ja perhe-elämän. Jos olisin siirtynyt mai-
hin töihin, olisi työ ollut varsinkin minun alallani (byssapuoli) mitä 
luultavimmin vuorotyötä. Tulisin töistä myöhään illalla kotiin las-
ten ollessa jo nukkumassa ja aamulla taas pitäisi nukkua ja levätä, 
kun lapset heräilevät aamuaskareihin. Rytmi ei näin ollen olisi mi-
tenkään ihanteellinen pienten lapsien rytmiin verrattuna. 

Vapaapäivät eivät myöskään välttämättä osuisi juuri viikonlop-
puun, vaan pikemminkin viikonloputhan ovat ravintoloiden seson-
kiaikaa.  On tietenkin olemassa tälläkin alalla työpaikkoja, joissa 
työskennellään maanantaista perjantaihin ja päivävuorossa, mutta 
ne ovat aika harvassa. 

Tulin siis siihen lopputulokseen, että kun olen ensin laivalla pari 
viikkoa töissä ja sitten olen pari viikkoa kotona, pystyn kotona ole-
maan 100-prosenttisesti läsnä lasten kanssa. Näin ollen vietän 
vuodessa enemmän tai ainakin yhtä paljon aikaa lasten kanssa, 
kuin jos olisin maissa töissä. 

Se hetki, kun lähdet ensimmäisen  
kerran töihin lapsen syntymän jälkeen

Entä miten sitten lapset suhtautuvat siihen, että isä on pitkiä 
aikoja poissa kotoa? 

Omalla kohdallani hyvinkin luontevasti, koska he eivät ole kos-
kaan eläneetkään muunlaista elämää. Toisen lapsen synnyttyä har-
vempi enää kyseli maihin siirtymisestä. Sitä en edes yritä kiistää, 
että varsinkin alkuvaiheessa oli rankkaa ja vaativaa yhdistää per-
he-elämä ja työskentely merillä.  Puolisolta tilanne vaatii jopa vielä 
enemmän. 

kynävuoro

taneli nevantaus 
Kirjoittaja on Finnlinesin M/S 

Finneaglen laivaluottamusmies.  

Perhe ja meri  – 
Merimiehen perhe 

Se hetki, kun lähdet ensimmäisen kerran töihin lapsen synty-
män jälkeen ja jätät puolison ja lapsen keskenään kotiin, on kova 
paikka kenelle tahansa. Laivalta et voi osallistua perheen arkeen 
juurikaan muulla tavoin kuin puhelimella tai tietokoneella. Jos ko-
tona tapahtuu jotain, vaihtoehdot osallistua ovat hyvinkin rajalli-
set. Onneksi nykyään ainakin suurimmassa osassa laivoja on jo 
nettiyhteydet ja Skypet ynnä muut yhteydenpitovälineet. Ennen 
vanhaan yhteydenpidon rajallisuuden on täytynyt olla vielä ran-
kempaa. 

Entä voiko perhe-elämän ja merityön sitten yhdistää onnistu-
neesti? Kyllä voi.

Tulet menettämään osan päiväkodin vanhempainilloista, joulu-
juhlista ja muista lasten tapahtumista. Mutta kun olet paikalla, voit 
viettää aikaa ja harrastaa lasten kanssa ihan tarpeeksi. Lasten kas-
vaessa lisääntyy rutiini siihen, että toinen vanhemmista on tasaisin 
väliajoin poissa kotoa.  Homma käy pikkuhiljaa helpommaksi. 

Jokaisen perheellisen merimiehen puoliso on puoliyksinhuolta-
ja. Se on äärimmäisen kova työ ja kaikki arvostus sekä kunnia siitä 
heille. Tulee hetkiä, jolloin on rankempaa ja hetkiä, jolloin on hel-
pompaa, mutta niinhän se menee kaikissa asioissa.

Loppujen lopuksi en kuitenkaan ole katunut hetkeäkään, että 
jäin merille töihin tultuani perheelliseksi. Se on ollut kaikki sen ar-
voista.
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Eläkeläinen paneutui  
oikeustapauksiin   

VaratuOMari raiMO kurki työs-
kenteli pitkään liikenne- ja viestintä-
ministeriön merenkulkuyksikön pääl-
likkönä. Hän eläköityi 2006, mutta ei 
jättänyt kokonaan merenkulun miet-
timistä. 

Raimo Kurki teki Helsingin yliopis-
toon vuonna 2014 lisensiaatintyön 
aiheesta Hyvän merimiestaidon lai-
minlyönti. Kurki kävi tutkimusta teh-
dessään läpi 180 kotimaista ja poh-
joismaista oikeustapausta. 

Tänä syksynä Kurki on pitänyt me-
renkulkijoille luentoja aiheesta. 

Hyvä MEriMiEstAito 

Turvallisuustehtävissä miehistökin vastuussa 

Huolellisuusvelvoite 
koskee eniten päällystöä

– M erilain rangaistus-
säännös hyvän 
merimiestaidon 
laiminlyönnistä 

koskee aluksen päällikköä, perämiestä ja 
konemestaria. Mutta se voi koskea myös 
miehistön jäsentä, joka suorittaa aluksessa 
olennaisen tärkeää turvallisuustehtävää. 
Miehistön jäsen voi esimerkiksi olla mää-
rätty suorittamaan pelastustehtäviä hätäti-
lanteessa. 

Näin sanoo varatuomari raimo kurki, 
joka on tutkinut hyvän merimiestaidon lai-
minlyöntiä. Kurki on ihmeissään siitä, ettei 
termiä hyvä merimiestaito ole määritelty yh-
dessäkään laissa. 

Hyvää merimiestaitoa on näin ollen pa-
rasta lähestyä osatekijöiden kautta. Niitä 
ovat vahdinpito, tähystys, turvallinen nope-
us, väistämisvelvollisuus, aluksen sijainnin 
ja kurssin varmistaminen sekä navigointi-
laitteiden käyttö.

 – Hyvä merimiestaito tarkoittaa huolel-
lisuusvelvollisuutta, Kurki tiivistää.

Miehistön jäsenet harvoin oikeudessa 
Oikeudellisesti huolellisuusvelvollisuus pe-
rustuu merenkulun turvallisuuden kansain-
välisiin ja kansallisiin säädöksiin, määräyk-
siin ja ohjeisiin. Tähän listaan kuuluu myös 
kirjoittamaton hyvä merimiestapa.

Tunnettuja oikeustapauksia ovat esi-
merkiksi aluksen lastin siirtyminen M/S 
Karelialla vuonna 1986 ja sääolosuhteiden 
ennakointi M/S Heraklesilla ja työntöproo-
mu Bulkilla vuonna 2004. Karelian tapauk-
sessa päällikkö tuomittiin laiminlyönnistä 
huolehtia aluksen merikelpoisuudesta ja 

perämies hyvän merimiestaidon laimin-
lyönnistä.

Työntöproomun tapauksessa tuomiois-
tuin totesi, että alusyhdistelmä menetti oh-
jattavuutensa moottorihäiriöiden vuoksi ja 
näin ollen jääneen näyttämättä, että pääl-
likkö olisi syyllistynyt hyvän merimiestai-
don laiminlyöntiin.

Hyvän merimiestaidon noudattaminen 
on sälytetty päällystön vastuulle. 

Merilain 20 luvussa oleva teksti hyvän 
merimiestaidon laiminlyönnistä koskee 
etupäässä päällystöä. Miehistö ei kuiten-

kaan ole turvassa vastuusta silloin, kun sil-
le on osoitettu meriturvallisuuteen liittyviä 
tehtäviä.

– Merilaissa ja oikeuskäytännössä pää-
vastuu hyvän merimiestaidon laiminlyön-
nistä kuuluu päällikölle ja muulle päällys-
tölle. Kansainvälisten meriteiden sääntöjen 
mukaan vastuun piiriin kuuluu myös laiva-
väki. Miehistön jäsenten laiminlyönneiksi 
katsottavat tapaukset liittyvät pelkästään 
yksittäisten säännösten ja määräysten vas-
taiseen menettelyyn.

Raimo Kurjella on tiedossaan vain yksi 
tapaus, jossa myös miehistön jäsenen   
menettely on ollut oikeuden käsittelyssä. 
Matkustaja-alus oli vuonna 1987 tulossa 
Göteborgiin, kun henkilö putosi laidan yli. 
Aluksen intendentti oli saanut tästä tiedon 
eräältä matkustajalta, mutta intendentti ei 

TEKSTI jukka SundhOlM

Tiedossa yksi tapaus, 
jossa miehistön jäsen 
tuomittiin sakkoon.

tiedottanut havainnosta eteenpäin komen-
tosillalle. Ruotsalaisessa hovioikeudessa 
intendentti tuomittiin sakkoon avunannos-
ta merilain säännösten rikkomiseen. 
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– T äällä liimaillaan päitä ka-
saan, lääkintäperämies 
pekko ikonen esittelee 
Finnmaidin sairastupaa. 

Ikosta seuraa asiantunteva vierasryhmä: 
merenkulun terveysjaosto. Se teki opinto-
matkan Finnlinesin Finnmaidille lokakuun 
puolivälissä.  

Jaosto halusi perehtyä merityöhön ja lai-
van työtiloihin sekä laivan lääkintäpalvelui-
hin aidoissa olosuhteissa. Matkan aikana 
tulivat esiin myös työpaikan riskiarvio sekä 
varustamon työterveysyhteistyö. Vieraat tu-
tustuivat myös laivalla pidettyyn turvalli-
suusharjoitukseen.   

Laivalla pitämässään kokouksessa ter-
veysjaosto käsitteli STCW-lisäpätevyyskou-
lutusta ja pätevyyksiin tarvittavaa toimin-
nallista kykyä. 

 Laastaria ja kipulääkkeitä 
Terveysjaoston edustajat tutkivat tarkoin 
sairashytin, jolle on Ikosen mukaan käyttöä 

Sairashytti pääsi syyniin 
TEKSTI katariina kiViStÖ KUVAT jukka-pekka flander

useita kertoja viikossa. Apua hakevat sekä 
henkilökunta että asiakkaat. 

Useimmiten vaivat ovat lieviä: flunssaa, 
vatsatautia sekä pieniä haavoja. Varsinkin 
keittiöväki tarvitsee tiuhaan laastareita. 
Täkkärit puolestaan hakevat kipulääkkeitä 

selkävaivoihin.  Näitä lääkintäkoulutuksen 
saanut ja laiva-apteekkikurssit käynyt en-
simmäinen perämies on tottunut hoita-
maan. Tarkkana pitää kuitenkin olla. Esi-
merkiksi lääkkeiden sopivuus lapsille on 
tarkistettava huolella. 

Joskus Ikosen törniin osuu oudosti tai 
vakavasti oireilevia potilaita. Hän tutkii en-
sin tilannetta ja kirjaa oireet ylös. Työssä 
auttaa se, että hän on aiemmin työskennel-

lyt hätäkeskuksen päivystäjänä. Tarvittaes-
sa perämies pyytää ohjeita maista. 

– On hankalaa, jos yhteydet maihin pät-
kivät silloin, kun pitäisi saada neuvoja.   

Finnmaid on ropax-alus, jolla ei ole sai-
raanhoitajaa. Sairaustapaukset ovat lääkin-
täperämiehen vastuulla kesäisinkin, jolloin 
aluksella on välillä yli 500 matkustajaa.  Ei 
ihme, että Ikonen osallistuu mielellään tar-
jolla olevaan lisäkoulutukseen. 

– Kertauskurssi voisi olla nykyistä laa-
jempi, Ikonen toivoo. 

Helikopterikansi kaukana 
– Toimivan oloinen ja hyvin varusteltu sai-
rashytti, lääkintöneuvos kristiina Mukala 
kiittelee.  

Merenkulkijoiden terveyteen erikoistu-
nut ylilääkäri päivi Miilunpohja yhtyy kehui-
hin, mutta on havainnut myös ongelman.

– Tilava sairashuone. Sijainti keskellä 
miehistötiloja on kuitenkin hankala. Sekä 
autokannelle että helikopterikannelle on 
pitkä ja mutkikas matka, mikä vaikeuttaa 
mahdollisia evakuointeja.  

Asiantuntijalääkärien mielestä Finn-
maid on varautunut hyvin sairaustapauk-
siin. Päätelmää tukee se, että  Helsinki-Tra-
vemünde-linjalla ulkopuolista apua on 
saatavissa suhteellisen nopeasti. 

Lääkärit antavat tunnustusta myös Pek-
ko Ikoselle.

– Lääkintäperämies on osaava ja sitou-
tunut vastuulliseen tehtäväänsä.  

Merenkulun terveysjaosto toimii sosiaa-
li- ja terveysministeriön asettaman meri-
miesasiain neuvottelukunnan alaisuudes-
sa. Merimies-Unionia jaostossa edustaa 
asiantuntija Carita Ojala. 

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala (vas.), 
lääkintäperämies Pekko Ikonen ja ylilääkäri 
Päivi Miilunpalo arvioivat Finnmaidin 
sairashytin toimivuutta. 

Hankalaa, jos 
yhteydet maihin 
pätkivät, kun pitäisi 
saada ohjeita.
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TYÖTTÖMYYSKASSA  
TIEDOTTAA

Lisää muutoksia tulossa  

LAKIMUUTOSTEN MyöTä velvollisuus ot-
taa vastaan työtä tiukkenisi. Työttömällä ei 
enää olisi kolmen kuukauden ammattitai-
tosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäy-
tyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka 
työstä maksettava palkka jäisi pienemmäk-
si kuin työttömänä ollessa maksettu ansio-
päiväraha. Jos työtön kieltäytyisi varmasta 
työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90 päivän 
karenssi (nykyisin 60 päivää). Hallitus esit-
tää myös, että TE-toimistot järjestäisivät 
työttömille haastattelut kolmen kuukauden 
välein. 

ANSIOPäIVärAHAN SAAJALLE alettaisiin 
maksaa liikkuvuusavustusta, jos hän ottaisi 
vastaan vähintään kaksi kuukautta kestä-
vän työsuhteessa tehtävän työn. Työmat-
kan tulee tällöin kestää kokoaikatyössä kes-
kimäärin yhteensä yli kolme tuntia päivässä, 
osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. 

Hallitus on esittänyt eduskunnalle lakimuutoksia, joiden on tarkoitus 
tulla voimaan 1.1.2017. Etuusoikeuteen on tiedossa sekä tiukennuksia että 
parannuksia. 

Kirjautuminen 
Verkkopalvelun kirjautumissivulle pää-
see osoitteesta www.kuljetusalantk.fi 
klikkaamalla etusivun linkkiä NET-
TA-VERKKOPALVELU.

Jos olet käyttänyt aiemmin verkkopal-
velua, käyttäjätunnus on henkilötun-
nuksesi sijaan jäsennumerosi. Salasa-
na säilyy ennallaan. 

Jos et ole koskaan käyttänyt palve-
luamme, käyttäjätunnus on jäsennu-
merosi. Salasana on postinumerosi ja 
henkilötunnuksesi loppuosan yhdistel-
mä,  mahdollinen kirjain ISOLLA (esim. 
00530999A). jäsennumeron näet liiton 
jäsenkortistasi. 

TyöTTöMyySTUrVALAKI

•  Työttömyysturvan enimmäiskesto ly-
henee pääsääntöisesti 500 päivästä 
400 päivään. Niillä työttömillä, joilla 
on työhistoriaa enintään kolme vuotta, 
työttömyyspäivärahan enimmäiskesto 
lyhenee 300 päivään. Enimmäiskesto 
säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, 
jotka täyttävät työssäoloehdon täytet-
tyään 58 vuotta.

•  Omavastuuaika pitenee viidestä päi-
västä seitsemään päivään.

•  Työllistymistä edistävien toimien ajalta 
maksettava korotettu ansio-osa alenee 
ja pitkän työuran jälkeen maksettava 
korotusosa ja korotettu ansio-osa pois-
tuvat kokonaan.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2017 alusta. 

Ansiopäivärahaa voitaisiin maksaa myös 
enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimi-
sen yritystoiminnan ajalta, eikä tuotannolli-
sista ja taloudellisista syistä tehty palka-
nalennus enää alentaisi päivärahaa. 

KAIKKIEN LAKIMUUTOSTEN etenemistä 
voi seurata verkossa www.kuljetusalantk.fi

NETTA-VErKKOPALVELU 
Kassalla on uusi verkkopalvelu, Netta. Se 
helpottaa verkkoasiointia. Etusivulla julkais-
taan uutisia ja siitä näet uusimmat viestit, 
viimeisimmän maksutapahtumasi sekä pi-
kalinkit päivärahalaskuriin ja hakemuksiin.

Voit lähettää kassalle hakemuksia ja liit-
teitä Netan hakemukset-osiossa. Etusivulla 
näkyy myös kahden klikkauksen pikajatko-
hakemus niille kokonaan työttömille ja lo-
mautetuille päivärahanhakijoille, joiden 
seuraava hakujakso on täyttynyt.

Netan kautta saat lähetettyä sähköisiä 
liitteitä PDF-liitteiden lisäksi myös ylei-
simpinä kuvatiedostoina (JPG-, JPEG-, TIF-, 
TIFF-, PNG- ja GIF-muodoissa).

Paperikirjeen esto ja sähköposti- 
ilmoitukset kirjeistä ja viesteistä
Netassa on mahdollisuus estää paperiset 
kirjeet, jolloin et saa kirjeitä enää postitse. 
Sen sijaan ne näkyvät  sähköisissä kirjeissä 
viestintä-osiossa. Näin saat kirjeet nopeas-
ti. Takaisinperinnän kirjeet ja etuuspäätök-
set tulevat kuitenkin kaikille edelleen pos-
titse. 

Jatkossa kassan käsittelijä voi lähettää 
sinulle tietoturvallisesti viestin suoraan 
nettaan. 

Päivitä sähköpostiosoitteesi ja ota 
 käyttöön paperisen kirjeen esto sekä sähkö-
posti-ilmoitukset Omat tiedot/Yhteystie-
dot-osiossa.

Jo HyVäKsytyt laKimuutoKset

http://www.kuljetusalantk.fi
http://www.kuljetusalantk.fi
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 MEriMiEs kysyy, lAkiMiEs vAstAA

T yösopimuksen laatiminen on työnantajan tehtävä ja tä-
män vastuulla. Merityösopimuslain (756/2011) ensim-
mäisen luvun säännösten mukaan työsopimus on aina 
tehtävä kirjallisesti. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että 

suullinen sopimus työstä ei olisi sitova tai pätevä. Työsopimus teh-
dään neljänä kappaleena, joista yksi annetaan työntekijälle, yksi 
aluksen päällikölle ja kaksi työnantajalle. Kirjallisen muodon vaati-
muksen taustalla ovat mm. viranomaisvalvontaan liittyvät seikat. 
Lisäksi laissa on 15-kohtainen lista niistä tiedoista, jotka työsopi-
muksesta on käytävä ilmi. Näitä ovat sopimusosapuolten tietojen 
lisäksi muun muassa määräaikaisen sopimuksen kesto ja peruste, 
koeaika, alus, työntekijän toimi, työehtosopimus, työnantajan jär-
jestämä terveydenhoito ja kotimatkaoikeus. Työsopimukseen voi-
daan ottaa myös muita ehtoja, joita laissa ei mainita, mutta mitään 
sellaista, mikä ei liity työsuhteeseen, ei työsopimukseen sovi kir-
joittaa. 

Työsopimus on vahvasta työoikeudellisesta luonteestaan huoli-
matta myös sopimus, johon noudatetaan yleisiä sopimusoikeudel-
lisia tulkintasääntöjä ja periaatteita. Tällaisen sopimusoikeudelli-
sen tulkintasäännön mukaan epätarkkoja ja tulkinnanvaraisia 
sopimusehtoja on tulkittava sopimuksen laatijan vahingoksi. Kun 
työsopimuksen laatiminen on työnantajan vastuulla, on sopimuk-
sen epätarkkuudet tällöin tulkittava työntekijän kannalta myöntei-
sesti.

MeriMieS 1: tein taannoin kahden kuukauden pituisen määräaikai-
sen työsopimuksen. Työsopimuslomakkeen kohdassa ”Koeaika” luki 
teksti ”max 4 kk”. Lisätietoja-kohtaan oli merkitty kirjainyhdistelmiä, 

Epämääräisiä ehtoja 
työsopimuksessa

jotka työnantajan mukaan kertovat lain vaatiman perusteen määräai-
kaisuudelle. en ymmärrä niistä mitään, laitoin kuitenkin nimen alle. 
Menikö pieleen?

lakiMieS: Merityösopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaan koeaika voi-
daan sopia enintään neljän kuukauden pituiseksi. Tämä lain sään-
tö on siis kirjattu työsopimukseesi.  Koko työsopimuksen kestoai-
ka ei kuitenkaan voi olla koeaikaa. Kahdeksan kuukautta 
lyhyemmässä määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla 
enintään puolet sopimuksen kestosta. Työsopimuksessasi pitäisi 
siis lukea Koeaika-kentässä 1 kk. 

Työsopimuksen määräaikaisuuden peruste on aina kirjattava 
työsopimukseen, kun määräaikaisuudesta sovitaan työnantajan 
aloitteesta. Jos määräaikaiseksi määritellystä työsopimuksesta ei 
käy ilmi määräaikaisuuden perustetta, katsotaan työsopimus tois-
taiseksi voimassa olevaksi. Tämä periaate on kirjattu merityösopi-
muslain 1 luvun 4 §:än.  

Se, että sopimukseen tehdään merkintöjä, joita toinen sopi-
musosapuoli ei ymmärrä, ei ole suotavaa jo sopimussuhteeseen 
kuuluvan keskinäisen lojaalisuuden näkökulmasta. Huomioon 
pitää ottaa myös se, että työsopimus on asiakirjana ja sopimuk-
sena sellainen, että sitä lukevat ja tulkitsevat myös muut kuin so-
pimuksen osapuolet kuten esimerkiksi työvoima- ja merenkulku-
viranomaiset tai eläke- ja työttömyyskassan, työterveyshuollon ja 
ammattiliiton edustajat. Yllä kuvattua sopimusoikeudellista peri-
aatetta soveltaen tapauksessa, jossa määräaikaisuuden perus-
teesta ja sen hyväksyttävyydestä tulee erimielisyyttä epäselvän 
sopimustekstin takia, on asia tulkittava työntekijän eduksi. Sinu-

TEKSTI Sannaleena kalliO
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Kysymykset tervetulleita: sannaleena.kallio@smu.fi

na pyytäisin työnantajaa tekemään uuden työsopimusasiakirjan 
ja korjaamaan ja täydentämään puutteellisesti ja epätarkasti teh-
dyt merkinnät myöhempien mahdollisten epäselvyyksien välttä-
miseksi. Pyydä tarvittaessa apua luottamusmieheltä määräaikai-
suuden perusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa.  

MeriMieS 2: Työskentelen aluksella äitiyslomasijaisena. Työsopimuk-
seni on luonnollisesti sijaisuusluonteen takia määräaikainen. Määrä-
aika on kuitenkin määritelty tietystä päivämäärästä päivämäärään eikä 
viittauksella tuoreen äidin vanhempainvapaan kestoon. jatkuuko 
työsopimukseni voimassaolo automaattisesti, jos ko. äiti päättää jää-
dä hoitovapaalle? Mitä jos en halua jatkaa esimerkiksi puolentoista 
vuoden jälkeen?

lakiMieS: Perhevapaasijaisuus on selkeästi hyväksyttävä peruste 
sopia määräaikaisesta työsopimuksesta. Laissa edellytetään, että 
työsopimuksesta käy ilmi määräaikaisuuden kesto, mutta se voi-
daan ilmoittaa eri tavoin. Yksi tapa on ilmoittaa se viittauksella 
sijaistettavan työntekijän perhevapaan kestoon, jolloin työnanta-
jalle jää velvollisuus ilmoittaa määräaikaisuuden päättymisestä 
heti, kun se on tiedossa. Perhevapaa on yhteisnimitys erilaisille 
sairausvakuutuslaissa määritellyille, uuden perheen jäsenen saa-
pumiseen liittyville päivärahakausille. Näitä ovat erityisäitiys-, äi-
tiys-, vanhempain- ja isyysrahakaudet. Vanhempainrahaa voi saa-
da joko äiti tai isä. Hoitovapaalla jompikumpi vanhempi voi olla 
siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta ja saada tuona aikana 
kotihoidontukea. 

Jos siis työsopimuksessa lukee, että sijaisuus kestää äitiysva-
paan ajan, voidaan työsopimusta tulkita niin, että se on kirjaimel-
lisesti voimassa vain tuoreen äidin äitiysrahakauden (105 arkipäi-
vää) ajan. Jos työsopimuksen kestoksi on merkitty perhevapaan 
aika, kattaa se kaikki yllä mainitut päivärahakaudet ja voi vielä jat-
kua kolmen vuoden jälkeenkin, jos lapsia tulee useampia.

Yleisin tapa on ilmoittaa määräaika päivämäärien avulla. Mainit-
tu ajanjakso on aika, jolloin työsopimus on voimassa. Työsuhdetta 
voidaan jatkaa vain tekemällä uusi työsopimus. Toisin sanoen, 
työsopimuksesi ei jatku automaattisesti päättymispäivämäärän jäl-
keen, vaikka työnantajan tarve sijaiselle jatkuu. Määräaikainen sopi-
mus on voimassa sovitun määräajan. Sitä ei siis voida irtisanoa 
päättymään ennen määräajan päättymistä, ellei työsopimuksessa 
ole erikseen sovittu irtisanomismahdollisuudesta. 

MeriMieS 3: Olen ollut toista vuosikymmentä saman varustamon 
palveluksessa ja työskennellyt pääosin samoissa tehtävissä. Minulle 
ei ole tehty kuin yksi työsopimus silloin aikoinaan eikä esimerkiksi sitä 

Tarkista työsopimus aina huolellisesti ennen allekirjoit-

tamista. Kysy työnantajan edustajalta, jos et ymmärrä 

jotakin kohtaa ja huomauta mahdollisista asia- ja 

kirjoitusvirheistä. Kirjallisen työsopimuksen täytyy 

vastata suullisesti sovittua. 

Jos huomaat sopimuksessa myöhemmin jotain epäsel-

vää, kysy esimieheltä tai käänny luottamusmiehen 

puoleen. On kaikkien etu, että työsopimus on oikein 

laadittu ja selkeä sekä tiedoiltaan oikea!

alusta, joka sopimuksessa mainitaan, ole enää edes olemassa. Muita-
kin työsopimuksen ehtoja on muutettu ja uudistettu, mutta itse työso-
pimuspaperia ei ole tehty uutta. Pitäisikö minun vaatia sellaista? 

lakiMieS: Huoli pois, työsopimus pysyy voimassa ja sitoo, vaikka 
joku sen ehdoista ei enää sisällöllisesti pitäisi paikkaansa. Meri-
työsopimuslakiin (13 luku 3 §) on kirjattu periaate, jonka mukaan 
yksittäisestä mitättömästä eli sitomattomasta ehdosta huolimatta 
työsopimus on ja pysyy voimassa muilta osiltaan. Työsuhteen eh-
doissa tapahtuneet, mutta työsopimukseen kirjaamatta jääneet 
muutokset ovat voimassa suullisenkin sopimuksen perusteella. 
Totta kai voisit tiedustella työnantajalta, miksi työsopimustasi ei 
ole päivitetty ja ehdottaa tätä. 
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osAstot toiMivAt

I täkustin osasto järjesti nelipäiväiset tal-
koot lokakuussa Villa Varpunen -mökillä 
Pyhtäällä. Talkooporukka rakensi uudel-
le hienolle veneelle nostopukin. Vene 

on nyt helppo vinssata ylös.
Hommat hoituivat, sillä sää suosi ja 

osaston väessä on monen alan ammatti-
osaajia. arto suunnitteli urakan ja ”paapa” 
hitsasi. Mökkitalonmies ritva nikula huhki 
muiden mukana. 

Kymmenpäinen talkooporukka kunnosti 
myös pihaa ja siivosi grillikatoksen. Sauna 

Itäkusti pani mökin 
kuntoon 
TEKSTI JA KUVAT ilkka katainen 

pestiin ja vuodevaatteet pöllytettiin. Töiden 
ohessa syötiin hyvin, saunottiin ja huoleh-
dittiin nestetasapainosta. Osaston pu-
heenjohtajan anne-Marie Mahkosen synt-
täreitä juhlittiin kakkukahvein. 

Seuraavaksi talkoolaiset asentavat mök-
kiin ilmalämpöpumpun. Haaveena on re-
montoida pesuhuone ja keittiö talven aika-
na. Itäkustilaiset uskovat, että talkoiden 
ansiosta Villa Varpusen hyvä käyttöaste 
nousee entisestään. 
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meriluodon möKin Vaasassa saa 
vuokrata talvikaudella alennettuun hintaan.  

Vuorokausi maksaa nyt 19 euroa (normaali-
hinta 38 euroa).

Edullinen hinta on voimassa huhtikuun 
loppuun. Jouluksi ja uudeksivuodeksi mökki 
on jo varattu.   

Varaus tehdään soittamalla arkisin klo 10-14 
numeroon (09) 615 20260. 

Merimies-Unionin omistamaa mökkiä voivat 
vuokrata Unionin jäsenet.    

meriluodon 
mökille 
tarjoushintaan

N iin asiaa kuin juhlaakin on mah-
tunut Etelä-Suomen osaston 
kuluneeseen kauteen.  Syysko-
kouksessa vaihtui osaston pu-

heenjohtaja.
Marraskuun lopussa osasto valitsi uu-

den puheenjohtajan, sillä jori Mikkola luo-
pui tehtävästä ja siirtyi maakravuksi. Vali-
tuksi tuli timo purho.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Vala-
puro ja sihteerinä jatkaa Mikko ervast.

Uusi puheenjohtaja on tyytyväinen siitä, 
että osastolla on monia aktiivisia toimijoi-
ta. Totta kai uusia nuoria toivotaan mu-
kaan.

– Pidän tärkeänä, että osasto nostaa 
esiin ja keskustelee myös edunvalvontaky-
symyksistä. Luonnollisesti tarjoamme jäse-
nillemme edelleenkin myös virkistystoi-
mintaa, Purho sanoo.

Uusi puheenjohtaja sai heti kunniateh-
tävän, sillä hän isännöi Etelä-Suomen 
osaston 30-vuotisjuhlaa. Juhlaan osallistui 
nykyaktiivien lisäksi pari jäsentä, jotka oli-
vat aikanaan olleet paikalla perustavassa 

Etelä-Suomen osastolla 
vilkas syksy

kokouksessa. Merimies-Unioni ja usea 
Unionin ammattiosastoista toi juhlaan ter-
vehdyksensä.

Merkkivuoden juhlinta jatkui osaston 
pikkujouluristeilyllä, joka keräsi noin 
60-henkisen juhlijajoukon.  | KK 

Taikuri nauratti Satu Valapuroa  
30-vuotisjuhlassa.

Anne Passinen, Eija Autio ja Jari Sillman tutkivat kokouspapereita. 
Taustalla puheenjohtaja Timo Purho.
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KinKKu, laatiKot, graaViloHi. Keit-
tiömestari Ville liukkonen Finnlinesin 
Finn maidilta luettelee empimättä joulupöy-
tänsä välttämättömyydet. 

Perinneherkut Liukkonen valmistaa sekä 
kotinsa juhlaan että laivalla tarjottavaksi. 
Hän saa valinnoilleen tukea matkustajilta. 

 – Viime vuonna laivan noutopöydässä ei 
ollut kokonaista kinkkua. Se oli asiakkaille 
aikamoinen pettymys, keittiömestari kertoo.

Laivalla jouluna työvuorossa oleville 
Liukkonen haluaa valmistaa erityisen mait-
tavaa tarjottavaa. 

Joulua ei tule merelläkään ilman kinkkua ja laatikoita, vakuuttavat 
kokkistuertti Tiina Kyyhkynen, kylmäkkö Ella Nevalainen ja keittiömestari 
Ville Liukkonen. Kokki Tomi Lajunen on hiukan toista mieltä.

TEKSTI eija kalliOnieMi JA katariina kiViStÖ

– Kun joutuu viettämään joulun laivalla, 
onhan yhteinen ateria suuri asia. 

Liukkonen saa itse viettää tämän joulun 
vapaalla. Hän paistaa kotona Kotkassa kin-
kun, jonka jättää mehukkaaksi (sisälämpöti-
la 70 asteen hujakoilla) ja kuorruttaa 
 sinapilla ja korppujauhoilla. Lohi saa kave-
rikseen graavisiikaa. Palanpainikkeena 
maistuu tumma olut. Ja jälkiruuaksi: mitäs 
muuta kuin luumukiisseliä. 

Ihan kaikkeen keittiömestari ei sentään 
vapaa-ajalla kokatessaan taivu. 

– Pipareita en paista. | KK

Perinteistä – ehdottomasti Savuankeriasta 
ja muikunmätiä 
KoKKistuertti tiina kyyhkynen  on 
seilannut merta 31 vuotta, joista kuusi 
viimeisintä SSC Maslaivan omistaman 
Masteran kyydissä. Tämän joulun Kyyh-
kynen on vapaalla, mutta viime joulu 
meni töissä. Silloin alus lähti öljylastis-
sa Englannista Porvoota kohti heti jou-
lupäivällisen  jälkeen. 

Masteran joulupöytä on runsas. Sii-
hen kuuluu perinteisten kinkun, laati-
koiden ja rosollin lisäksi paljon kaloja: 
laivalla savustettua lohta, valkosipuli- ja 
sinappisilakoita, graavilohta ja -siikaa, 
kylmäsavukaloja, mätiä sekä kuorellisia 
ja kuorittuja katkarapuja.

– Savuankeriaskin on tullut joulu-
pöytään. Myös silliä on oltava, ja pöy-
dässä on venäläinen sillivati. Tosin la-
simestarin sillistä alkaa aika jättää, 
koska miehistö nuorenee, Kyyhkynen 
tietää. 
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Piparkakkulaiva?  
Hmm, siinä olisikin 
jo haastetta.

Joululaiva on herkkulaiva
Ju

kk
a-

Pe
kk

a 
Fl

an
de

r 

Ti
in

a 
Ky

yh
ky

ne
n



tallinK silJalla työskentelevä ella ne-
valainen on viettänyt laivajouluja jo lap-
suudestaan, koska laiva oli äidin työpaik-
ka. Nyt molemmat ovat Silja Serenaden 
kylmäkköjä. 

Nevalainen valmistaa alku- ja jälkiruokia 
laivan Bon Vivant -ravintolassa. Koska tänä 
jouluna äidillä on työvuoro, samalle ristei-
lylle lähtevät muutkin perheenjäsenet. Jou-
luna kaikki ravintolat eivät ole auki, joten 
työvuorossa olevien päähuomio keskittyy 
buffet-joulupöytään.

– Laivalla on mukavaa olla töissä joulu-
na – ja minähän rakastan joulua! Jouluna 
otetaan vähemmän matkustajia ja panos-
tetaan tunnelman luomiseen. Kaikilla on 
joulufiilis, ja keittiössä tehdään työt yhdes-
sä, Nevalainen kuvailee. 

Silja Serenaden noutopöytä on yhdistel-
mä Suomen ja Ruotsin jouluja. Suomea 
ovat puna- ja harmaasuolattu kinkku sekä 
laatikot. Ruotsalaisuutta tuovat silakat, sillit 
ja gubbröra-sillitahna. Tuttuja makeita ovat 
jouluhalko, tähtitortut ja piparit. Glögiä tar-
joillaan, ja aamiaisella saa riisipuuroa.

Nevalaisen omia jouluherkkuja ovat 
kinkku, graavi lohi sinappisoosilla ja pipa-
rit. Glögiä hän haluaa ehdottomasti. 

Masteran ruokajoulu alkaa aattona 
kello 12 riisipuurolla ja sekahedelmäkei-
tolla. Kello 15 on glögin aika joulutort-
tuineen ja pipareineen. Joulupäivällisel-
le päästään yleensä kello 17 – ja 
miehistö malttaa syödä normaalivauh-
tia hitaammin. 

Joulun pyhinä Kyyhkysellä on ollut 
tapana tarjota lipeäkalaa ja kalkkunaa. 
Konvehdit ja pähkinät kuuluvat laiva-
joulun pikkuherkkuihin.

Kyyhkysen oma ruokajoulu Tampe-
reella eläkkeellä olevan pursimiespuoli-
son kanssa on melko samankaltainen 
kuin laivalla: kinkkua, paljon kalaa ja jou-
lupuuroa aattona puoliltapäivin. Juustot 
kuuluvat sekä koti- että laivajouluun.

– Muikunmädillä ja joulutortuilla 
herkuttelen meistä vain minä. Mutta 
minulle joulua ei tule ilman tekemääni 
sienisalaattia, Kyyhkynen naurahtaa.

Laivajouluja jo lapsena
 Piparit ovat sitten ihan oma lukunsa. 

Nevalainen on piparkakkutalomestari, joka 
voitti Helsingin Sanomien piparkakkutalo-
kilvan 2014 Cafe Ekberg ja raitiovaunu -luo-
muksellaan. Edellisenä vuonna tuli kakkos-
sija. 

– Piparkakkulaiva?  Hmm, siinä olisikin 
jo haastetta, Nevalainen jää miettimään 
ehdotusta rakentaa Suomenlahden makein 
laiva. 
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– 25 Vuoteen en ole teHnyt joulu-
ruokia. Paitsi joskus sekametelisoppaa, to-
mi lajunen tuhahtaa. 

Silja Serenaden kokki on ollut laivalla 
töissä 18 joulua, mutta keskittynyt kala-
ruokiin ja fine diningiin. 

Lajusen mielestä jouluruuissa ei ole 
haastetta. 

– Olen omassa duunissani kriittinen, 
haluan tehdä erilaista ja aina paremmin.

Tulevan laivakokin lapsuudenkodissa Jy-
väskylässä äiti teki karjanpaistia ja laatikoi-
ta. Pöydässä oli myös huippuhyvää riisi-
puuroa, johon oli upotettu yksi manteli. 

Turskaa ja ankkaa
– Myöhemmällä iällä jouluateriointi on 

menettänyt merkityksensä, kun ei ole lap-
siakaan. 

Aattona messissä Lajunen leikkaa siivun 
kinkkua ja maistaa laatikoita.  Sitä aiemmin 
hän ei jouluruokia syö.

– Kaikkea vähän otan ja se on siinä. 
Asiakkaille Lajunen laittaa mielellään 

ruokaa joulupäivänä, jolloin perinteistä ei 
tarvitse piitata. Hän uskoo saavansa mat-
kustajat tyytyväisiksi tarjoamalla näyttävän 
annoksen turskaa kukkakaalipyreen ja inki-
väärin kanssa sekä ankkaa kera aprikoosi-
kastikkeen ja mustajuuripyreen.  

 Läs på svenska s. 44



tiinan sienisalaatti
Tiina Kyyhkynen on oppinut tämän sie-
nisalaatin ohjeen taannoin esimiehel-
tään ja pitänyt sen Masteran yhtenä 
joulutraditiona. 

200 g ryöpättyjä suolasieniä

1/2–1 punasipuli  
(määrä riippuu sipulin koosta ja siitä, 
pitääkö sipulista)

Hakattua tuoretta tilliä

1-2 rkl väkiviinaetikkaa

Myllystä mustapippuria tai valkopippuria 
(riippuu, kummasta pitää enemmän)

120 g smetanaa

 

Leikkaa ryöpätyt suolasienet 
pieniksi kuutioiksi ja laita kulhoon. 
Sekoita joukkoon hienonnettu 
sipuli ja tilli. Lisää etikka ja pippuria 
myllystä maun mukaan. Sekoita 
mukaan lopuksi smetana. Anna 
makujen tasaantua seuraavaan 
päivään. Tarvittaessa lisää makuja.

ellan 
glögi pannacotta
Työskennellessään vuosi sitten Serena-
den Tavolàta-ravintolassa Ella Nevalai-
nen keksi kokeilla glögipannacottaa. 
Merimies-lehden lukijat pääsevät nyt 
herkuttelemaan Nevalaisen muokkaa-
malla herkulla mantereellakin. 

PANNAcOTTAAN

2 dl kuohukermaa

2 dl maitoa

0,5 dl sokeria

puolikas vaniljatanko

1,5 liivatelehteä

Kaada maito ja kerma kattilaan ja lisää 
sekaan sokeri sekä halkaistu vaniljatanko. 
Kiehauta. Lisää liotetut liivatteet ja siivilöi.

Anna massan jäähtyä niin kauan, että seos 
alkaa hiukan jo hyytyä, jolloin vaniljan 
siemenet eivät painu pannacotan poh-
jaan. Kaada haluttuun astiaan ja anna 
hyytyä.

GLöGISIIrAPPIIN

1 dl glögiä

0,5 dl sokeria

Mittaa ainesosat kattilaan ja keitä 
kunnes seos paksuuntuu. Anna 
jäähtyä huoneenlämmössä ja kaada 
valmiin pannacotan päälle. 
Halutessasi voit lisätä koristeeksi 
esimerkiksi puolukoita ja sydän-
piparin.
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Hyvinvointilomat 2017

Loma aikuisille/ 
eläkeläisille

Loma-aika Hinta / henkilö Hakuaika päättyy

Luustoloma

Lomakeskus Huhmari 

20.–25.3.2017 100 €/ 5 vrk 20.1.2017

Hyvänmielen loma 

Lomakeskus Lautsia 

www.lautsia.fi

2.–7.10.2017 100 €/ 5 vrk 30.6.2017

Loma lapsiperheille
Aikuisten omavastuuosuus on 100€ /  
alle 16-vuotiaat ilmaiseksi

Loma-aika Hakuaika päättyy

Lapsiperheiden  
pääsiäisloma
Urheiluopisto Kisakeskus
www.kisakeskus.fi

13.–18.4.2017 5.3.2017

Lapsiperheloma 

Urheiluopisto Pajulahti 

www.pajulahti.com

4.–9.6.2017 31.3.2017

Hyvinvointilomat ry ja Merimies-Unioni järjestävät yhdessä ohjattuja  
lomaviikkoja RAY:n tuella.

LomaviikoiLLa on ohjattua liikunnallista ja virkistyspainotteista ohjelmaa sekä 
luentoja. Loman hintaan sisältyy viikon ohjelma ja täysihoito sekä perhelomilla 
ohjattua lastenhoitoa (2x2 tuntia; 3–6 vuotiaille). Majoitus on viihtyisissä loma-
asunnoissa: loma-asunto/perhe tai pariskunta; yksin tulevien majoitus kahden 
hengen loma-asuntoissa. Matkat jokainen maksaa itse. 

Haku sähköisesti www.hyvinvointilomat.fi/hae lomalle 

Paperisia hakulomakkeita voi tilata Hyvinvointilomien toimistosta,  
puh. 010 830 3400; toimisto@hyvinvointilomat.fi Lomakkeita ja lisätietoja saa myös 
Merimies-Unionista/Arja Merikallio, puh. 09 615 20259; arja.merikallio@smu.fi  

Merimies-lehti kyseli merenkulkijan työ-
päivän kuulumisia. Jututettavaksi osui 
yt-matruusi Mikko Toivonen jäänmurta-
ja Polarikselta.  

Uudenuutukainen Polaris seisoi mar-
raskuun lopun hämärässä Helsingissä 
Hanasaaren laiturissa. Aluksella riittää 
ihmeteltävää myös Mikolle, sillä hän 
on ehtinyt tutustua siihen vasta pari 
viikkoa.  

– Hytti alkaa jo löytyä, Mikko iloitsee.  
Hyttiin kannattaa osata, sillä se on 

tilava ja siihen kuuluu oma wc.    
Polaris käyttää LNG-kaasua ja sen 

tekniikka on viimeistä huutoa. Miehis-
töä on koulutettu  nestekaasutankkauk-
seen ja öljyntorjuntaan.  

– Nykyaika näkyy täällä siinäkin, että 
porukka on minimissään.

Mikko ja muu miehistö odottelevat 
jo lähtöä Perämerelle. 

– Jäätä pitää näissä hommissa olla 
näkyvissä.

Ennen tositoimia riittää järjestelytöi-
tä. Mikon päivä on kulunut siihen, että 
hän on laittanut tavaroita laatikoista hyl-
lyyn. Alukselle on tullut työvaatteita, jot-
ka piti merkata ja hyllyttää. 

Hommat hoituvat tutussa porukassa.  
– Ei ole ketään, jonka kanssa en olisi 

aiemmin seilannut. 
Mikko ei osaa vielä sanoa, tulee Pola-

riksesta hänen ”oma laivansa”.  
– Murtokausi kerrallaan mennään.
Siviilissä Mikko ei hehkuta uutta 

murtajaa vaan Liverpoolia. Aina joskus 
hän katsoo matsit livenä paikan päällä.  
| KK   

yhteys alukseen

Jäätä pitää olla  
näkyvissä.
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Kuljetus työläinen 
-lehti 90 vuotta 
sitten 
MErIMIEHET Työ- JA  
PALKKAOLOJAAN PArANTAMASSA
Merimiesten aseman tullessa yhä huo-
nommaksi ovat he itsekin heränneet 
huomaamaan, että heidänkin on ryhdyt-
tävä palkka- ja työolojaan parantamaan 
muilla keinoilla kuin pirtun kuljetuksella. 
Unionin taholta on hankittu kymmenille 
merimiehille ylityökorvauksia y.m. laiva-
yhtiöiden kieltäytyessä niitä sovinnolla 
maksamasta. (3/1926)

SAIMAAN LAIVATyöLäISTEN 
OLOISTA
Merimiesten 8 tunnin työaikalain saivat 
sisävesien laivanvarustajat, sisävesien 
laivatyöläisiä koskevalta osalta nurin sen 
vuoksi, että he yhdessä ajoivat riistoetu-
jaan ja kohottivat yhteisen äänensä lakia 
vastaan. Jos me laivatyöläiset olisimme 
olleet samanlaisen yhteishengen omaa-
jat – järjestäytyneet – niin varmaan mekin 
olisimme osalliset merimiesten 8 tunnin 
työaikalaista. Konemestari (3/1926)

AUTOMAATTINEN LAIVANOHJAAJA
Viime vuosina on tuon tuostakin ollut 
yrittelyjä automaattisen laivanohjaajan 
aikaansaamiseksi. Viimeisin koe on toi-
mitettu eräässä Ranskan satamassa. Ai-
nakin itse keksijällä on rajaton luottamus 
keksintöönsä nähden. Hän on vakuutet-
tu siitä, että laivat eivät tulevaisuudessa 
ollenkaan tarvitse ruorimiestä. (2/1926)

MErIMIEHEN JOULU
Suurin osa merimiehistämme on vielä 
nuorukaisiässä. Ei ole monia vuosia en-
nättänyt kulua siitä kun he saivat viettää 
joulunsa kotiväkensä kanssa. Kuinka kat-
keralta merimiehestä tuntuukaan nyt 
muistella niitä aikoja istuessaan likaises-
sa pahalta haisevassa ”skanssissa” tai 
loikoillessaan ”koijussa”, jossa makuu-
vaatteet ovat mitä puutteellisimmat.  
K. A.  (5/1926) 
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Kirja etenee hidastempoisesti ja tukeu-
tuu pitkälti henkilöhahmoihin. Ensimmäi-
set 100 sivua olivat itselleni aikamoista 
pakkolukua. Sitten, naps! ja pääsin kiinni 
jutun juoneen. Sanotaan ja itsekin ajattelen 
aika lailla niin, että hyvä dekkari koukuttaa 
lukijansa ensi sivusta alkaen. Tämä ei sitä 
tehnyt. Mutta lukekaa itse. 

K uka olet? Minne menet? Puudute-
taanko? Elämässä on kolme suur-
ta kysymystä. Miika nousiainen 

hakee niihin vastauksia Juurihoitoa-kir-
jassaan.  

Tämä kirja vie heti mennessään ja on 
ehdottomasti parhaita tämän vuoden luku-
kokemuksiani. Monitahoisen kirjan voi lu-
kea pelkästään huumoriteoksena, mutta se 
houkuttaa pohtimaan syvällisestikin ihmi-
sen kaipuuta juurilleen.     

Kirja kertoo Pekka Kirnuvaarasta, jonka 
isä katosi maitokauppareissulla pojan ol-
lessa kolmen vanha. Pekka työskentelee 
mainosalalla, on eronnut ja kärsii krooni-
sesta hammaskivusta. Jälleen kerran ham-
maslääkärin pakeille odottaessaan hän 
huomaa ovessa oman sukunimensä. Ham-
maslääkäri Esko Kirnuvaara osoittautuu 

Pekan veljeksi, josta hänellä ei ole aiemmin 
ollut minkään valtakunnan tietoa. 

Veljesten matka juurilleen johtaa Liek-
san kautta Ruotsiin ja sieltä edelleen Thai-
maahan. Matkalla kertyy sisaruksia lisää ja 
kuluu metreittäin hammaslankaa. 

Oikeasti hauskan tarinan hyviin ihmisiin 
ja huonoihin hampaisiin pääsee tutustu-
maan myös Helsingin Kansallisteatterissa, 
jos vain onnistuu saamaan liput. 

kAnsiEn välistä

Lukeminen on rentouttava harrastus. Lukea voi missä ja milloin vain. 

Lukuintoa nostattaa arvioillaan Tiina Kytölä. Hän on Merimies-Unionin 
jäsenrekisterin hoitaja, joka ahmii dekkareita ja muitakin kirjoja. 

Mitäpä jos sukeltaisit Tuija Lehtisen tai Miika Nousiaisen tuotantoon?

 

Väärän vainajan alku kangertelee 

Hulvatonta menoa ympäri maapallon

N uortenkirjailijana sekä viihdero-
maanien tekijänä tunnettu tuija 
lehtinen asettelee harteilleen mur-

hamamman viittaa debyyttidekkarissaan 
Väärä vainaja. Jos minulta kysytään, niin ei 
tästä finlandioita jaella – eihän niitä muu-
tenkaan ole dekkareille myönnetty kertaa-
kaan. Nuortenkirjallisuuden valtionpalkin-
non Lehtinen on kylläkin saanut. 

Väärä vainaja aloittaa uuden dekkarisar-
jan: Erja Revon tutkimuksia. Erja on juuri 
lopettanut pitkän poliisiuransa. Vanhapiika 
ajelee Harrikallaan ja kokoilee 5 000 palan 
palapelejä grappalasillisen kera kunnes sat-
tuma puuttuu peliin.  Jotain on pielessä 
kummitädin kuolemassa. Onko kummitä-
din sijasta tuhkattu väärä vainaja? 

Väärä vainaja
tuija lehtinen 

Crimetime
2016, 218 s. 

juurihoito 
Miika nousiainen

Otava
2016, 334 s.
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P yhäinpäivänä pidettiin jälleen muis-
tohetki merenkulkijoille ja mereen 
menehtyneille. Tänä vuonna oli Me-

rimies-Unionin edustajien vuoro laskea 
seppele merenkulkijoiden muistomerkille.

Helsingissä Merisatamanrannassa pi-
detyssä tilaisuudessa puhui kenttärovasti 
timo Waris merivoimista.  Mikaelin laulajat 
-kuoro vastasi musiikista.  

Meripelastusseuran alukset tekivät kun-
niakäynnin aikana ohimarssin. Tilaisuuden 
jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus vierailla 
meripelastusaluksilla. Merimieskirkko tar-
josi pullakahvit.

Eiraan vuonna 1968 pystytetystä majak-
kamaisesta merimiesten muistomerkistä 
on tullut ennen kaikkea   hukkuneiden me-
rimiesten muistelupaikka.  

Muistohetken järjestelyistä vastaa 17 
merenkulkujärjestöä ja viranomaista. 

K aikki Merimies-Unionin jäsenet saavat uuden 
jäsenkortin postitse kotiosoitteeseen ennen 
vuodenvaihdetta. 

Jäsenkortti on voimassa seuraavat kaksi vuotta eli 
vuoden 2018 loppuun asti. Vanhaa korttia voi käyttää 
vuodenvaihteeseen saakka.  

Jäsenkorttia tarvitsee, kun hyödyntää Unionin jäsen-
etuja. Kortilla saa rahanarvoisia etuja. Esimerkiksi 
polttonestettä voi ostaa etuhintaan St1-asemilta.  

Kortti on eri näköinen kuin ennen, sillä sen ulkoasu on 
uudistettu.  

Jos jäsenkorttia ei tule tai siinä on vääriä tietoja, ota 
yhteyttä Unioniin, jasenrekisteri@smu.fi

Uudet jäsenkortit jaossa

mereen menehtyneitä 
muistettiin 
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Puheenjohtaja Simo Zitting ja 
asiantuntija Satu Silta laskivat 
seppelen mereen menehtyneiden 
muistomerkille. 

mailto:jasenrekisteri@smu.fi
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väylän vArrEltA

merenKulun turVallisuuteen 
on haettu keinoja SeaSafety- hank-
keessa. Toista vuotta käynnissä ollut 
työ kiteytetään loppuseminaarissa 
tammikuussa Helsingissä. 

SeaSafety-projektissa on arvioitu 
ja kehitetty merenkulun turvallisuus-
kulttuuria. Huomio on ollut  inhimil-
listen tekijöiden hallinnassa. Teemoja 
on käsitelty kyselyin, haastatteluin, 
työpajoin ja kokouksin. Seminaarissa 
keskustellaan siitä, miten kehitetyt 
turvallisuuden työkalut saadaan te-
hokäyttöön merellisisissä organisaa-
tioissa.    

Turvallisuuden kehittämistyöhön 
ovat osallistuneet muun muassa Työ-
terveyslaitos, Trafi ja Työsuojelura-
hasto. 

unionin luottamusmieHet täy-
densivät osaamistaan kaksipäiväisil-
lä kursseilla lokakuussa Helsingissä. 
Täydennyskurssille osallistui yli 60 
luottamusmiestä.

Kurssilaiset saivat myös kotitehtä-
vän. Tehtävän määräajassa palautta-
neiden kesken arvottiin kannustus-
palkintoja. Onnettaren suosikkeja 
olivat ilkka katainen, anne passinen, 
petri päivärinta, kirsi rinne ja pekka 
Törmänen.

SeaSafetyn 
loppuseminaari 
tiistaina 17. tammikuuta  
klo 12.30–17

Trafin auditoriossa, Kumpulantie 11, 
Helsinki 

Seminaariin ovat tervetulleita 
kaikki aiheesta kiinnostuneet.  
Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu 13.1. mennessä  
www.ttl.fi/seasafety   

Luottamus-
miehet 
ahkeroivat – 
palkinnoksi 
arpajais voittoja
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Merimies-Unionin tietojärjestelmiä on 
nykyaikaistettu pitkin vuotta. Uusien 
osoitetiedostojen saloihin perehtyivät 
keskustoimistossa Tuula Ylhävuori (oik.), 
Carita Ojala, Tiina Kytölä, Arja 
Meriluoto ja Stiina Raitio. 

Ideoita ja 
työkaluja 
merenkulun 
turvallisuuteen  

merimiesKirKon aKtiiVit ja tuki-
jat ovat tänäkin vuonna neuloneet 
merimiehille lämpimiä asusteita. 
Myös yksittäiset ihmiset ympäri Suo-
men ovat löytäneet tämän keinon 
tuottaa hyvää joulumieltä.

Merimieskirkon mukaan villasukka 
ei ole vain vaatekappale, vaan se vies-
tii myös kodista, lämpimistä ajatuksis-
ta ja välittämisestä. Sukkien lisäksi 
merimiesten lahjapaketteihin on lai-
tettu lapasia ja hanskoja. Niistä löytyy 
myös kirjoja, pelejä ja makeisia.

Kokkolassa Kaarlelan kirkossa jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa neule-
messu. Jumalanpalveluksen aikana 
sai neuloa. Valmiita neulomuksia 
tuotiin myös kolehdiksi.

Villasukkia 
laivoille
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http://www.ttl.fi/seasafety
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missäpä olisi parempi joulun tun-
nelma kuin joulupukin konttorissa, 
joka sijaitsee pukin virallisessa sata-
massa, Kemissä.  

Joulupukki perusti kesällä satama-
konttorinsa Kemiin. Konttori vietti 
syksyn hiljaiseloa, mutta nyt joulu-
muori laittaa lounaspöydän koriaksi 
päivittäin. Tontun Törräys -buffetti on 
tarjolla 23.12. saakka. Myymälästä voi 
ostaa laadukkaita suomalaisia tuot-
teita. Tapaat ehkä myös Joulupukin: 
hän saapuu aina väliin nauttimaan 
merellisestä elämästä. 

Jälkikasvun voi laittaa merimies-
tonttujen oppiin. Tontut Styyri ja puhu-
ri opettavat koulussaan tärkeitä meri-
miestaitoja kuten solmujen tekoa.  

Satamakonttori sijaitsee Kemin si-
säsatamassa. Se on lähellä Ajoksen 
satamaa, jossa voi vierailla Jäänmur-
taja Sampolla.  Pienen kävelymatkan 
päässä on uusi LumiLinna-alue, jon-
ka Lumilinna-hotelli on saanut kan-
sainvälisiäkin palkintoja.  

Satamakonttorin toteutukseen 
ovat osallistuneet Joulupukki ja Jou-
lupukkisäätiö. Matkailukohdetta ope-
roi Kemin Matkailu. 

saimaan KanaVan alaportit 
uusitaan. Uudet portit ovat kestä-
vämpiä ja talviliikenneominaisuuksil-
taan parempia kuin vanhat. Niitä on 
myös helpompi huoltaa.  

Urakka aloitetaan tänä talvena. 
Ensimmäiseksi uusitaan Mälkiän su-
lun alaportit. Urakoitsijana on Meri-
taito Oy.

Alaportit uusitaan yhteensä kah-
deksalla Saimaan kanavan sululla. 
Viimeiset portit asennetaan keväällä 
2019. Työt tehdään talvisin liikenne-
katkojen aikana. Katko voi kestää 2-3 
viikkoa tavallista pidempään. Uusi 
liikennekausi on tarkoitus aloittaa 
huhtikuun lopulla.

Alaporttien uusiminen sisältyy 
 liikenneväylien korjausvelkaohjel-
maan. Uusimiseen on 9,5 miljoonan 
euron rahoitus. 

Nykyiset alaportit on rakennettu 
1960-luvulla.  

merityön arKeen voi tehdä aika-
matkan tuoreen Työ merellä -julkaisun 
avulla. Tuhdin pläjäyksen merityöstä on 
koonnut Merihistoriallinen yhdistys.  

Julkaisussa kuvaillaan merityötä 
aina 1600-luvulta nykypäiviin. Tietoa 
voi ahmia niin terva- ja meripelastus-
komppanioista kuin laivuriperheen 
elämästä kirjeenvaihdon kautta.  

Useat julkaisun artikkeleista liitty-
vät merimiesten ammatti-identiteet-
tiin. Tarkasteltavana ovat muun 
muassa merimiesten iän ja ammatti-
taidon kehittyminen sekä kaavamai-
set käsitykset merimiehistä. 

Sven-erik nylund muistelee omia 
merimiesaikojaan vuosina 1952–1969 
artikkelissa Från lotssamhälle till sjö-
mansyrket och fackföreningsman. 

Julkaisu valottaa myös kansainvä-
lisiä merimiesyhteisöjä. Yksi kirjoitus 
kertoo suomalaisten ja filippiiniläis-
ten yhteiselosta rahtilaivalla. 

tapio Bergholmin toimittama 
Nautica Fennica -julkaisu sisältää ar-
tikkeleita suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Sitä myyvät muun muassa 
Merimuseon ja Kansallismuseon mu-
seokaupat hintaan 19 euroa. Julkai-
sua voi myös tilata postiennakolla.

Saimaan 
kanavan 
alaporttien 
uusiminen 
aloitetaan tänä 
talvena

Merityön arkea 
kiinnostavasti 

Joulupukin 
satama konttori 
kutsuu lounaalle   
– tontut pitävät 
merimies koulua  
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edelliSeSSä nuMerOSSa (4/2016) kolumnoi Pertti Rönkkö. 
Kirjoitus lennätti ajatukseni 1970-luvun lopulle. Samaan aikaan 
kun Pertti rupesi tekemään Merimies-lehteä, minä aloin vääntää 
Rautatieläisten Liiton Rautatieläinen-lehteä. Tiemme kohtasivat 
Paasipainossa viimeistellessämme julkaisuja painokuntoon.

Koskaan ei tullut puheeksi, mutta eiköhän toinen meistä ollut 
varma, että merimies todellakin on eri mies. Toinen todennäköi-
sesti tuumaili, että eivät ne rautapyörän maailmassakaan mitään 
pilipalipoikia ole. Tavoite meillä var-
masti oli sama: tehdään töitä yhtei-
seksi hyväksi ammattiliiton jäsenten 
etua ajatellen. Nykyajalle leimallinen 
muutos on osunut kiskoliikentee-
seen voimakkaasti. Rautatieläisten Liittoa ja sen äänenkannattajaa 
ei enää ole. 

Jos on maailma Perttiä vienyt, en minäkään ole juuttunut paikal-
leni. Löysin nimittäin yhden puhelinsoiton jälkeen itseni työnanta-
jan leivistä eli VR:ltä. Näkökulma muuttui, mutta perusajatus ei: 
ammattilaisia kaikki tyynni.

Sitten puhelin taas soi. Eteen avautui täydellisen uusi ja outo 
maailma. Merenkulkuhallituksessa (MKH:ssa) ensimmäiset oppi-
ni olivat, että byrokratia on rakasta ja merikapteeni on heti juma-
lasta seuraava – ylöspäin. Merenkulkuhallituksessa kertyi myös 
kriisiviestinnän kokemusta enemmän kuin lääkäri määrää. Sally 
Albatross ajoi väylältä sivuun ja osittain upposi, yksi Tallinkin alus 
törmäsi Kustaanmiekkaan ja sitten tapaus Estonia. Se ei unohdu 
ikinä

Kuusi vuotta “merenkulkijana” saivat minut vakuuttuneek-
si, että väki oli ammattitaitoista ja sitoutunutta. Jäänmurtajilla, 
luotsauksessa, merikartoituksessa ja väylänhoidossa se oikein 

sivusEili

Suolaista vettä 
vaimon silmissä

korostui. Saman pystyi aistimaan merenkulkijoista myös Ruot-
sin-laivoilla, joilla istuttiin monen monta kokousta.

MKH nousi VR:lle paluuni (!) jälkeen kielteisellä tavalla otsikoi-
hin. Kolme johtavaa virkamiestä olivat munanneet ja samalla tuh-
rineet työnantajansa maineen. Oikeussalissa nuija paukkui. 

MKH:laisten hyvää huumorintajua osoittaa yhden työtoverini 
murjaisu läksiäisissäni: ”Hulluhan sinä olet, kun täältä pois lähdet. 
Tämän jälkeen et näe suolaista vettä kuin vaimosi silmissä.”  Enää 

ei ole Merenkulkulaitostakaan. 
Sekä meri- että junaliikenteessä 

on tärkeää suhtautua oikein asiak-
kaisiin. Tavaraliikenne on selkeää, 
koska kumppanit ovat isojen yritys-

ten logistiikka-asiantuntijoita ja käsiteltävät asiat laajoja koko-
naisuuksia. Matkustajaliikenne onkin sitten toinen asia. Mat-
kustajat ovat eksperttejä, joista moni haluaa tuoda mielipiteensä 
esiin. Tähän kun otetaan mausteeksi ongelmat, joita on turha 
kiistää eli myöhästymiset, kalustoviat ja muut pulmat, ilmapiiri 
muuttuu ivalliseksi ellei jopa vihamieliseksi. Poikkeustilanteis-
sa ja ryöpytyksessä luoviminen on kriisiviestintää sekin.

Mutta hei, käännetäänpä mielialaviritintä toiseen suuntaan, kun 
joulukin on tulossa. Haluan nostaa glögimaljan Merimies-Unionin 
jäsenille ja Merimies-lehden lukijoille!

Martti Mäkinen
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva VR:n viestintäjoh-
taja ja entinen Merenkulkulaitoksen tiedotus-
päällikkö. Nykyisin hänen tärkein tehtävänsä on 
käydä luistelemassa tyttärentyttärensä kanssa.

Merikapteeni on heti jumalasta  
seuraava - ylöspäin. 
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S jömans-Unionen har under det innevarande året firat sitt 
100-årsjubileum. Förbundet har genom åren arbetat hårt för 
sjöfararnas bästa. Resultat har också uppnåtts, men än finns 

det mycket kvar att göra och nya problem uppstår hela tiden.
Förra året präglades av likgiltighet bland sjöarbetsgivare när det 

gäller att tillgodose sjömännens rättigheter. Arbetsgivarna tycks 
inte längre bry sig om vad som har avtalats genom kollektivavtal 
eller reglerats genom lagar. Likgiltigheten framhävs i rederier som 
har fått nya aktörer eller generationer i personalförvaltningen. De 
har ”uppfunnit hjulet på nytt.” I praktiken har de ändrat t.ex. länge 
etablerad tillämpningspraxis för kollektivavtal med tvång och med 
nya, ensidiga tolkningar.

De har inte kunnat motivera änd-
ringarna på något vettigt sätt. Oftast 
konstaterar de att ”så här gör man ju 
inte i land.” De vet inte eller erkänner 
inte att sjöarbete har särdrag som gör 
att all arbetslagstiftning i land inte till-
lämpas på sjömän, utan att de omfattas 
av särskilda lagar som reglerar arbetsli-
vet. Det finns ett betungande skäl till det: sjömännen bor på sin 
arbetsplats under långa perioder och är till stor del utlämnade till 
arbetsgivarens nåd på fartyget.

För att kunna tillvarata sjömännens intressen och rättigheter 
måste deras arbetstimmar bokföras korrekt. En ärlig och korrekt 
arbetstidsbokföring har en nyckelposition. Arbetstimmarna och 
ersättningen som betalats ut för dem ska bokföras separat för var-
je arbetstagare. Samtliga utförda arbetstimmar ska bokföras, och 
övertids-, nödfalls- och söndagsarbetstimmar och förhöjningsde-
len som betalats ut för dem ska bokföras separat.

Arbetsgivaren är skyldig att föra bok över arbetstimmar. Brott 
mot denna skyldighet kan medföra böter. Allvarliga fel i eller för-
summelse av arbetstids- eller semesterbokföringen kan till och 
med leda till fängelse. Sanktionerna har inte reglerats för skojs 
skull, utan för att se till att arbetsgivarna verkligen följer bestäm-
melserna kring arbetstidsbokföring.

Sjömannen ska kunna kontrollera om hans eller hennes lön har 
betalats ut rätt. Det går inte om han eller hon inte vet exakt hur 
lönen har beräknats och vilka slags arbetstimmar som beräkning-
en baseras på. Enligt sjöarbetsavtalslagen ska arbetsgivaren i sam-
band med löneutbetalningen ge arbetstagaren ett lönebesked där 
lönens storlek och grunderna för hur den fastställs framgår.

Man skulle kunna tro att rederierna har lärt sig sin läxa efter 100 
år. Så är det däremot inte. Gång på gång ser vi situationer där de 
inte har bokfört arbetstimmar överhuvudtaget, där bokföringen 
har förvanskats eller ändrats i efterhand eller där den till och med 
har förstörts eller gömts från arbetstagarna och myndigheterna. 
Arbetstagarens lönebesked visar inte alltid vad löneberäkningen 
baseras på, hur mycket övertid som arbetstagaren har gjort, hur 
mycket av det som har ersatts eller hur mycket som har omvand-
lats till vederlag. Ofta kan man inte heller se hur mycket outtagen 
ledighet eller semester arbetstagaren har. 

Det är förståeligt – om än inte på något sätt acceptabelt – att det 
förekommer brister i små rederier, där personalförvaltningen har 

få resurser och lite kunskap. Brister och 
fel i löne- och personalförvaltningen 
och odugliga löneberäkningsprogram 
hos landets största rederier är däremot 
obegripligt och extremt klandervärt. 

Att inte kunna se vad lönen utgörs 
av på lönebeskeden från stora rederier 
kan inte heller accepteras. Det är upp-

rörande att ett rederi, efter att fel som har upptäckts i löneutbetal-
ningen och lönebeskedet utreds, kan presentera en ny ”dubbelar-
betstidsbokföring” som skiljer sig betydligt från den tidigare. 

Det finns också sjöarbetsgivare som ser det som en hederssak 
att sköta sina personal- och löneförvaltningsskyldigheter på rätt 
sätt. All heder åt dem. Det är nedslående att de som inte gör det 
förstör ryktet för de ärliga.

Som framgår av ovanstående är arbetet mot fel och berövande 
av sjömännens rättigheter och intressen inte slut efter 100 års 
kamp. Striden fortsätter.  

100 års arbete för sjömännens bästa –  
har något förändrats?
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Simo Zitting
Ordförande 

simo.zitting@smu.fi 

För att kunna tillvarata 
sjömännens intressen och 
rättigheter måste deras 
arbetstimmar bokföras korrekt

mailto:simo.zitting@smu.fi


Handlar arbetet bara om att knega eller inspirerar det? Är gnistan borta 
eller finns det en glädje i att göra det man är van vid? 

Personalen på Finnmaid funderar på vad som engagerar dem i arbetet.

TEXT katariina kiViStÖ BILDER jukka-pekka flander 

Mer engagemang i arbetet genom:

Variation,  
bra arbetskamrater 

och framgång 

Finnmaids personal 
gillar omväxlande och 
tillräckligt självständiga 
arbetsuppgifter.
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–  J ag har arbetat på däck i 
hela mitt liv och lärt mig 
arbeta så att jag trivs, 
funderar matros jami 

Majuri. 
Arbetet som däcksman innehåller många 

upprepande, rutinmässiga uppgifter.
– Vissa saker måste man bara sköta. 

Men det är inte bra om man kör samma 
vakt år efter år.

 Variation piggar upp
Majuri tycker att däcksmännen ska kunna 
sköta alla uppgifter. Det ger variation i ar-
betet.   

– Ett roterande vaktsystem är absolut 
bra. Själv hoppar jag även in som båtsman 
vid behov. Variation piggar upp. 

Majuri kör gärna vakt som utkik på kom-
mandobryggan. På sommaren tycker han 
om målningsprojekten. Han gillar också 
metalljobben: ”och man behöver inte alltid 
störa reparatören”. 

– Vi har kunniga båtsmän och tydliga upp-
gifter. Man kan även arbeta självständigt. 

 Samarbete
En bra dag är enligt Majuri en dag då allt 
går som det ska. 

– Att alla arbetar tillsammans och trivs 
ihop har stor betydelse.   

En hårdare arbetstakt går ut över ge-
menskapen på lediga stunder.  

– Det är sällan vi spelar kort. I klubbrum-
met kan vi prata och på sommaren kan vi 
sitta och dricka kaffe på däck. 

 Bemötande och rekommendationer 
– Passagerarna byts ut och ingen dag är 
den andra lik, säger barmästare Sami ahve-
nainen. 

Han har arbetat i barer i land. Han före-
drar att arbeta på fartyg eftersom det är mer 
levande. Kunderna är inte desamma hela ti-
den, såvida man inte räknar lastbilschauffö-
rerna. Dem betjänar Ahvenainen gärna.    

Uppgifterna i baren är ganska rutinmäs-
siga och det verkar inte finnas någon möj-
lighet att avancera. Men man kan göra en 
egen insats i arbetet. Man kan spela på sin 
personlighet när man träffar kunder. Man 

kan även använda sin yrkesskicklighet till 
exempel när man rekommenderar drycker.  

– På sommaren är det visserligen så 
hektiskt ibland att man är nöjd när man får 
lägga sig ner och vila.  

 Humorn blomstrar
Sami Ahvenainen önskar att arbetsgivaren 
lyssnade mer på personalen. Han tror att 
praktiska erfarenheter skulle gynna plane-
ringen av funktioner och produktsorti-
menten. 

– Kontoret brukar meddela att de har be-
ställt detta och detta, se till att sälja det. 
Och så kommer det krav på att sälja mer 
utan att de tänker på hur få vi är som ska 
göra det. Vi gör vårt bästa, är flexibla och 
arbetar där det behövs. 

 Humor piggar upp arbetsdagen. 
– Det vore ju trist om vi gick med mun-

giporna nedåt.

 Fungerande arbetsrotation 
– Variation är min grej, berättar barmästare 
jarmo korpela. 

Korpela gör sin arbetsrotation på Finn-
maid. Hans fasta plats är på Finnlady, dit 
han snart ska återvända.     

– Det är bra att byta fartyg eftersom det 
håller uppe intresset.  

Att byta fartyg håller 
uppe intresset.

Sami Ahvenainen sätter sin personlighet på spel 
då han möter kunder.

Jarmo Korpela är på arbetsrotation på 
Finnmaid. Han trivs när det är livligt ombord.

Jami Majuri har lärt sig att 
arbeta så att han trivs.
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Bra arbete 
Ett bra arbete erbjuder tillräckligt med 
självständighet och frihet. Arbetstagaren 
känner att han eller hon tillhör 
gemenskapen och ser sitt arbete som 
en del av en bredare helhet. Ett bra 
arbete tillfredsställer de psykologiska 
grundkraven: längtan efter att vara 
självständig, höra till ett sammanhang 
och klara sig själv.

jari hakanen, forskningsprofessor, 
Arbetshälsoinstitutet 

Chefen för sjöpersonalen på Finnlines, Jan Laurell, är glad att remonten som ökar trivseln på 
Finnmaid är snart färdig.

Kundservice är pricken över i:et i Marja 
Kuuttilas arbete.

Bra kundfeedback 
– det räcker långt.

Koncepten först, sedan spelrum 

Den internationella kundkretsen ger 
också variation i arbetet. Språkkunskaperna 
prövas ofta. Korpela lär sig tyska på fritiden.

Passagerarna är oftast trevliga, och i 
bästa fall trillar det in en del dricks.   

– Arbetsdagarna är trevliga, framför allt 
när vi har många passagerare och mycket att 
göra. Jag vill inte ha några lugna avgångar.

 Positiv feedback värmer 
Kassaservitör Marja kuuttila tycks vara över-
allt på Finnmaid hela tiden. Och alltid lika 
pigg och glad. Varifrån får hon sin energi?
– Trevliga kunder, bra kundfeedback – det 
räcker långt, säger Kuuttila.  

Arbetsledningen ger personalen ganska li-
te feedback och den man får kan vara negativ. 

– Sommaren var tuff och alla kämpade. 
När hösten kom berömde kaptenen och 
pursern personalen för en väl skött säsong. 
Det värmde.  

 Möjlighet att använda sina  
språkkunskaper 
Marja Kuuttila har en turismutbildning och 
har studerat språk utomlands. Hon använ-

der sina kunskaper så mycket som möjligt. 
På en kurs som företaget anordnade kom-
pletterade hon dem med grundkunskaper i 
ryska. 

 – Man måste kämpa själv för att jobbet 
ska kännas bra och meningsfullt. 

Kuuttila välkomnar förnyelser, men skul-
le vilja att man även frågar personalen om 
deras åsikt. Många gånger ser det annor-
lunda ut på papper än i verkligheten.

– Som tur är så är det lätt att prata med 
kaptenen och pursern. Vi har inte någon 
sådan hierarki. 

det pågår stora Förnyelser på 
Finn lines fartyg. Syftet är att förbättra pas-
sagerarservicen. Lokalerna renoveras och 
menyerna standardiseras.

– Det blir lättare att sälja resor om servi-
cen är lika bra på alla våra fartyg, säger jan 
laurell, chef för sjöpersonalen.  

Det förargar Laurell om personalen inte 
har tagits med i planeringen i tid. Han tror 
dock att det blir utrymme för personalen 
att tillämpa koncepten och standarderna 
när man väl fått klart dem. 

Personalchefen är glad över det fina 
mottagande som språkutbildningen fick. 
Det har gynnat alla. Man planerar också 
ytterligare utbildning i försäljning och 
kundservice.  

– Vårt mål är att vara transparenta och 
jämlika. Man måste ha schyssta spelreg-
ler och bra informationsflöde.   
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 Förtroendeuppgifter ger innehåll 
– Visst har jobbet blivit vardag. Jag har seg-
lat länge och släpat runt på allt möjligt i 
mina dar, säger tuomo alastalo. 

Han är maskinreparatör och har arbetat 
tio år på Finnmaid, på ”ett helt okej fartyg”. 
Han har ändå börjat fundera på att byta far-
tyg och har meddelat kontoret att han är 
intresserad.  

– Att byta fartyg skulle kunna pigga upp. 
Jag har även funderat på att skaffa mig fler 
behörigheter.  

Alastalo är vice fartygsförtroendeman 
på Finnmaid. Det erbjuder variation och 
innebär att man lär sig nya saker. Och per-
sonalens förtroende känns bra. 

 Framgång ger en bra känsla 
Den senaste tiden har Tuomo Alastalos 
tankar rört sig mycket kring hans privatliv. 
Han har små barn och har fått fuktproblem 
i huset. 

– Men det gäller att ta sig i kragen och 
koncentrera sig på jobbet.    

Framgång i jobbet ger en bra känsla. Ny-
ligen hade man en del framgångar när per-
sonalen på maskinavdelningen lyckades 
laga krånglande bränslepumpar. Alastalo Tuomo Alastalo uppskattar att man kan planera sitt arbete självständigt.

– Kämpar! Svaren från dessa arbets-
tagare innehåller pärlor, säger jari ha-
kanen, professor som undersöker ar-
betsengagemang.

Tidningen Sjömannen bad denna 
forskningsprofessor vid Arbetshäl-
soinstitutet att kommentera intervju-
erna från Finnmaid. 

– Arbetstagarna väntar inte bara på 
att andra ska rätta till saker och ting 
för dem, utan de letar också själva ef-
ter sådant som kan skapa resurser. De 
kan finjustera sitt arbete, dvs. göra 
det mer meningsfullt. 

Hakanen hittar ansträngande och 

Man kan själv öka engagemanget 
belastande sidor som minskar enga-
gemanget i arbetet hos alla intervju-
personer. Å andra sidan nämner alla 
saker där engagemanget blomstrar. 
Rutin kan lätt kväva arbetsglädjen om 
man låter det. 

Hakanen minns sin egen far, unto 
hakanen, som en gång i tiden var för-
troendeman i Sjömans-Unionen och 
aktiv i Södra Finlands avdelning. 

– Pappa hade förtvinat på ett jobb 
där chefen pressar på och klockkallen 
vaktar med stoppuret. Han trivdes till 
sjöss eftersom det var ett fritt arbete 
där man fick ta ansvar för sitt jobb.    

gillar också att man kan planera sitt eget 
arbete. Bra arbetskamrater är också en käl-
la till glädje. På fritiden bastar de ihop.      

– Ibland öppnar man också upp sig. Jag 
pratar om allt möjligt, även personliga sa-
ker, med en del arbetskamrater. 
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Sjömans-Unionens nya fullmäktige 
sammanträdde vid förbundets 
100-årsjubileum den 26 oktober.

Fullmäktige konstaterade att Sjö-
mans-Unionen har arbetat för den 
finska sjöfarten och finländarnas sjö-
arbetsplatser under hela sin hundra-
åriga historia.

– Kampen för finska sjömän fort-
sätter, vi ger oss inte. Samtidigt krä-
ver vi att staten tar sitt ansvar för sek-
torns framtid, säger Mikko ervast, 
ordförande för fullmäktige. 

Den internationella konkurrensen 
inom sjöfarten hårdnar hela tiden 
samtidigt som pressen att bevara det 
finska tonnaget ökar.

Fullmäktige riktar ett budskap till 
sektorns arbetsgivare om att det är 
otroligt viktigt att ta in nya fartyg un-
der finsk flagg.

Sjömans-Unionen påminner att 
man har tagit sitt ansvar och kommit 
dem till mötes i avtalslösningar som 
tryggar och förbättrar konkurrensför-
mågan. 

En historisk dag 

Fullmäktige blickade 
in i framtiden 

F ullmäktige fastställde Unionens 
budget och verksamhetsplan för 
nästa år och beslutade att förbun-
dets ordinarie medlemsavgift skulle 

förbli oförändrad. Mötet fick även en översikt 
över kollektivavtalsläget och diskuterade för-
bundets kommande verksamhet, medlems-
avgiftsläget och sjöfartsnäringens utsikter. 

Fullmäktigeledamöterna lyfte i sina in-
lägg bland annat fram den offentliga bilden 

Sjömans-Unionens fullmäktige sammanträdde i festligare anda än vanligt, då 
oktobermötet inträffade samma dag som Unionen firade sitt 100-årsjubileum.

Sjömans-Unionen 
fortsätter att  
kämpa för sina 
medlemmar

Krista Tanhuanpää, Joonas Kallio, Minna Kiiski, Jaakko Johansson och Ilkka Katainen började 
mötet med kaffe.

BILD kari hulkkO 

av Sjömans-Unionen och behovet av att få 
fler unga att engagera sig.  

Den nya fullmäktige som valdes på 
 vårens kongress sammanträdde nu för 
första gången. Fullmäktige har även en 
ny  ordförande, Mikko ervast. Till vice 
ord förande valde fullmäktige hemmo 
Mutka.

Fullmäktige utövar Unionens högsta be-
slutanderätt mellan kongresserna. 
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transportbranschens  
Arbetslöshetskassa

ARBETSLÖSHETSKASSAN 
INFORMERAR 

Föreslagna 
lagändringar 

GENOM LAGäNDrINGArNA skulle skyld-
igheten att ta emot arbete skärpas bland an-
nat så att en arbetslös efter det tre månader 
långa skyddet för yrkesskicklighet inte längre 
skulle ha något giltigt skäl att neka till ett 
heltidsarbete som erbjuds även om lönen 
för arbetet skulle vara lägre än den inkomst-
relaterade dagpenning som personen fått 
som arbetslös. Om en arbetslös skulle neka 
till en säker arbetsplats skulle han eller hon 
dessutom få 90 dagars karens istället för nu-
varande 60 dagars karens. Regeringen före-
slår också att arbets- och näringsbyrån ge-
nomför intervjuer var tredje månad.

PErSONEr SOM Får inkomstrelaterad 
dagpenning och som skulle ta emot ett ar-
bete i en anställning som varar i minst två 
månader, vars arbetsresa skulle vara i ge-
nomsnitt totalt mer än tre timmar om dagen 
vid ett heltidsarbete och i genomsnitt mer 
än två timmar om dagen vid ett deltidsarbe-
te skulle börja få rörlighetsbidrag. Inkomst-
relaterad dagpenning skulle också kunna 
betalas ut för en period med företagsverk-
samhet som huvudsyssla som varar i högst 
två veckor, och en lönesänkning som gjorts 
av produktionsmässiga och ekonomiska 
skäl skulle inte längre sänka dagpenningen. 

SAMTLIGA LAGäNDrINGSFörSLAG finns 
i ett informationspaket på kassans hemsi-
da www.kuljetusalantk.fi (bara på finska), 
som uppdateras i takt med att riksdagen 
behandlar dem.  

Regeringen har föreslagit en rad 
lagändringar som skulle träda i 
kraft 1.1.2017. Det handlar om såväl 
åtstramningar som förbättringar i 
rätten till förmåner.

LAG OM UTKOMSTSKyDD För ArBETSLöSA

•  Den maximala längden på dagpen-
ningsperioden förkortas från 500 till 
400 dagar. För dem som har kortare 
tid i arbete än tre år förkortas den max-
imala längden till 300 dagar. För de 
arbetslösa som uppfyller arbetsvillko-
ret efter att ha fyllt 58 år är den maxi-
mala längden fortfarande 500 dagar.

•  Självrisktiden förlängs från fem dagar 
till sju dagar. 

•  Den förhöjda förtjänstdel som utbeta-
las under tiden för sysselsättnings-
främjande åtgärder sänks. Utbetalning 
av den förhöjningsdel och den förhöj-
da förtjänstdel som betalas efter en 
lång arbetshistoria slopas.

Lagförändringarna avses träda i kraft den  
1 januari 2017.

NäTTJäNSTEN NETTA
Transportbranschens Arbetslöshetskassa 
har tagit i bruk den nya nättjänsten Netta. 
Netta har nya egenskaper, som syftar till att 
underlätta dina ärenden hos Arbetslöshets-
kassan. På förstasidan publicerar vi nyheter 
och visar dessutom de senaste meddelan-
dena, dina senaste utbetalningshändelser 
och snabblänkar till dagpenningsräknaren 
och ansökningar.

Logga in i nättjänsten Netta
Gå till nättjänstens inloggningssida via 
www.kuljetusalantk.fi och klicka på länken 
NETTA-NÄTTJÄNSTEN på förstasidan.

Om du har använt vår gamla nättjänst ti-
digare är ditt användarnamn ditt medlem-
snummer istället för din personbeteckning, 
men lösenordet är detsamma. 

Om du inte har använt vår gamla 
 nättjänst är användarnamnet ditt medlem-
snummer och lösenordet en kombination 
av ditt postnummer och slutdelen i din per-
sonbeteckning. Den eventuella bokstaven 
ska vara STOR (t.ex. 00530999A).

Kom ihåg att logga ut ur tjänsten när du 
är färdig. Ditt medlemsnummer finns på 
ditt medlemskort.

lagFörändringar 

Skicka ansökningar och bilagor
Du kan skicka ansökningar och bilagor till 
kassan via Nettas sektion Ansökningar. På 
förstasidan ser du också en snabbfortsätt-
ningsansökan för helt arbetslösa och per-
mitterade som ansöker om dagpenning och 
som har uppfyllt nästa ansökningsperiod.

Via Netta kan du skicka in elektroniska 
bilagor i form av PDF och de vanligaste 
bildformaten, dvs. JPG, JPEG, TIF, TIFF, 
PNG och GIF.

Börja använda de nya egenskaperna!
På Netta kan du välja att förhindra pappers-
brev så att du inte längre får brev via post, ut-
an du ser dem som elektroniska brev i Nettas 
meddelandesektion. På så sätt når breven dig 
snabbare och du behöver inte längre vänta 
på att få dem med posten. Återindrivnings-
brev och förmånsbeslut kommer dock fort-
farande per post oavsett vad du väljer. 

I fortsättningen kan kassans handlägga-
re också skicka meddelanden på ett datasä-
kert sätt direkt till Netta. En meddelande-
kedja bildas av meddelandena mellan 
kassan och dig.

Uppdatera din e-postadress, förhindra 
pappersbrev och börja använda e-post-
meddelanden under sektionen Mina upp-
gifter/Kontaktuppgifter.

http://www.kuljetusalantk.fi
http://www.kuljetusalantk.fi
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sjöMAnnEn frågAr, juristEn svArAr 

U pprättandet av ett arbetsavtal är arbetsgivarens uppgift 
och ansvar. Enligt bestämmelserna i första kapitlet i 
sjöarbetsavtalslagen (756/2011) ska arbetsavtalet alltid 
upprättas skriftligen. Det innebär dock inte att ett munt-

ligt avtal inte är bindande eller giltigt. Arbetsavtalet upprättas i fyra 
exemplar, varav ett lämnas till den anställda, ett till fartygets befäl-
havare och två till arbetsgivaren. Bakgrunden till att det ska vara 
skriftligt är bl.a. saker som har med myndighetskontrollen att göra. 
Dessutom finns det i lagen en lista med 15 punkter över den infor-
mation som ska framgå av arbetsavtalet. Det är förutom informa-
tion om avtalsparterna även bland annat längden på det tidsbund-
na avtalet och grunden för det, prövotid, fartyg, arbetstagarens 
befattning, kollektivavtal, hälsovård anordnad av arbetsgivaren 
och rätt till hemresa. Man kan även ta med andra villkor som inte 
nämns i lagen, men man bör inte skriva in sådant i avtalet som inte 
hör till arbetsförhållandet. 

Arbetsavtalet är trots sin starka arbetsrättsliga natur även ett 
avtal på vilket man tillämpar allmänna avtalsrättsliga tolkningsbe-
stämmelser och principer. Enligt en sådan avtalsrättslig tolknings-
bestämmelse ska inexakta och oklara avtalsvillkor tolks till nackdel 
för den som upprättade avtalet. Då arbetsgivaren ansvarar för att 
upprätta arbetsavtalet ska oklarheter i avtalet därför tolkas positivt 
ur arbetstagarens synvinkel.

SjÖMannen 1: jag gjorde nyligen ett två månader långt tidsbundet 
arbetsavtal. Under punkten ”Prövotid” i arbetsavtalsblanketten stod 
det ”max 4 mån”. Under punkten ”Tilläggsinformation” fanns det en 
bokstavskombination som enligt arbetsgivaren stod för den lagstad-

Diffusa villkor 
i arbetsavtalet

gade grunden för tidsbundenheten. Jag förstod inget av det, men 
skrev ändå under. Gjorde jag fel?

juriSten:  Enligt 1 kap. 5 § i sjöarbetsavtalslagen kan man avtala 
om en prövotid som varar högst fyra månader. Denna lagbestäm-
melse har alltså skrivits in i ditt arbetsavtal.  Arbetsavtalets hela 
längd kan dock inte vara prövotid. I ett tidsbundet arbetsavtal som 
är kortare än åtta månader får prövotiden vara högst hälften av 
avtalets längd. Därmed borde det ha stått 1 mån. i fältet ”Prövotid” 
i ditt arbetsavtal. 

Grunden för ett tidsbundet arbetsavtal ska alltid skrivas in i ar-
betsavtalet när tidsbundenheten avtalas på arbetsgivarens initiativ. 
Om grunden för tidsbundenheten inte framgår av ett arbetsavtal 
som fastställts som tidsbundet betraktas arbetsavtalet som tills 
vidare gällande. Denna princip är inskriven i 1 kap. 4 § i sjöarbets-
avtalslagen.  

Det att i avtalet görs noteringar som den andra parten inte fört-
står är inte tillrådligt med tanke på den ömsesidiga lojalitet som ett 
avtalsförhållande bygger på. Man ska även beakta att avtalet som 
dokument och avtal är sådant att det läses och tolkas även av an-
dra än avtalsparterna, som t.ex. arbetskrafts- och sjöfartsmyndig-
heter eller pensions- och arbetslöshetskassan, företagshälsovår-
den och representanter för fackförbundet. Om man tillämpar ovan 
nämnda avtalsrättsliga princip i ett fall där det på grund av en otyd-
lig avtalstext blir meningsskiljaktigheter om grunden för tidsbun-
denhet och om den kan godkännas ska frågan tolkas till arbetsta-
garens fördel. Om jag vore du skulle jag be arbetsgivaren upprätta 
ett nytt arbetsavtalsdokument och korrigera och komplettera brist-

TEXT Sannaleena kalliO
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Frågor är välkomna: sannaleena.kallio@smu.fi

fälligt och otydligt gjorda noteringar för att undvika senare eventu-
ella oklarheter. Be vid behov förtroendemannen om hjälp med att 
bedöma om grunden för tidsbundenhet kan godkännas.  

SjÖMannen 2: Jag arbetar på ett fartyg som moderskapsledighetsvi-
karie. Mitt arbetsavtal är naturligtvis tidsbundet eftersom det är ett 
vikariat. Den bestämda tiden har dock fastställts från ett visst datum 
till ett visst datum och inte med hänvisning till längden på den nybliv-
na mammans föräldraledighet. Förlängs mitt arbetsavtal automatiskt 
om mamman i fråga beslutar sig för att ta vårdledigt? Och hur blir det 
om jag inte vill fortsätta efter t.ex. 1,5 år?

juriSten: Familjeledighetsvikariat är en klart godkännbar grund 
för ett tidsbundet arbetsavtal. Lagen kräver att tidsbundenhetens 
längd framgår av arbetsavtalet, men det kan meddelas på olika 
sätt. Ett sätt är att meddela det genom en hänvisning till längden 
på den lediga personens familjeledighet, varvid arbetsgivaren är 
skyldig att meddela när tidsbundenheten upphör så snart arbetsgi-
varen vet det. Familjeledighet är en gemensam benämning på olika 
dagpenningsperioder som fastställts i sjukförsäkringslagen och 
som man får när man välkomnar en ny familjemedlem. Det är spe-
cialmoderskaps-, moderskaps-, föräldra- och faderskapspenning-
perioder. Mamman eller pappan kan få föräldrapenning. Någonde-
ra föräldern kan vara vårdledig fram till att barnet fyller tre år och 
under den tiden få hemvårdsstöd. 

Om det alltså står i arbetsavtalet att vikariatet varar under moder-
skapsledigheten kan avtalet tolkas som att det bokstavligen bara 
gäller under den nyblivna mammans moderskapspenningperiod 
(105 vardagar). Om familjeledighetens tid har noterats som längd på 
arbetsavtalet täcker det alla ovan nämnda dagpenningsperioder och 
kan även fortsätta efter tre år om familjen får fler barn.

Det vanligaste sättet att meddela den tidsbestämda tiden är 
med hjälp av datum. Den nämnda tidsperioden är den tid då ar-
betsavtalet gäller. Arbetsförhållandet kan bara förlängas med ett 
nytt arbetsavtal. Med andra ord förlängs ditt arbetsavtal inte auto-
matiskt efter slutdatumet, även om arbetsgivaren fortfarande be-
höver en vikarie. 

Ett tidsbundet avtal är i kraft under den överenskomna tidspe-
rioden. Det kan alltså inte sägas upp att upphöra innan den bes-
tämda tiden är slut, såvida det inte i  arbetsavtalet särskilt överens-
kommits om uppsägningsmöjligheten.

SjÖMannen 3: Jag har arbetat hos samma rederi i ett tjugotal år och 
huvudsakligen med samma uppgifter. Jag har bara fått ett arbetsavtal 

Kontrollera alltid ditt arbetsavtal noggrant innan du 

skriver under det. Fråga arbetsgivarens representant om 

du inte förstår någon punkt och påpeka eventuella 

sak- och skrivfel. Ett skriftligt arbetsavtal måste 

motsvara det man kommit överens om muntligen. 

Om du senare upptäcker något oklart i avtalet ska du 

fråga din chef eller vända dig till förtroendemannen. Ett 

korrekt upprättat och tydligt arbetsavtal med rätt 

information gynnar alla!

en gång i tiden och t.ex. det fartyg som nämns i avtalet finns inte ens 
längre. Andra villkor i arbetsavtalet har också ändrats och förnyats, 
men själva arbetsavtalspapperet har inte gjorts om. Bör jag kräva det? 

juriSten: Oroa dig inte, arbetsavtalet fortsätter att gälla och är 
bindande även om något av villkoren inte längre stämmer inne-
hållsmässigt. I sjöarbetsavtalslagen (13 kap. 3 §) har man skrivit in 
en princip enligt vilken ett arbetsavtal som har ett enskilt ogiltigt, 
eller icke bindande, villkor ändå fortsätter att gälla till övriga delar. 
Ändringar som skett i arbetsförhållandets villkor men som inte har 
skrivits in i arbetsavtalet gäller även baserat på ett muntligt avtal. 
Naturligtvis skulle du kunna fråga arbetsgivaren varför ditt arbets-
avtal inte har uppdaterats och föreslå att det görs.
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• Förändringar i kontaktuppgifterna 
Rätt adress säkerställer det, att du bl.a. 
får hem medlemskortet, Sjömans-tid-
ningen och kalendern. Meddela även 
korrekt e-postadress.

• Fpa:s sjuk- och/eller arbetslöshets 
dagpeng

• Familjeledighet

• Studier 
Ifall man under studietiden inte har 
några inkomster, har man rätt till 
betalningsbefrielse av medlemsavgift. 
Om studeranden arbetar under 

studietiden dras normal medlemsavgift 
av från bruttoinkomsterna.

• Värnplikt eller civiltjänst

• Pensionering

Du kan själv uppdatera kontaktuppgif-
terna genom den elektroniska med-
lemstjänsten smu.fi/medlemskap. 
Unionens medlemsregister betjänar på 
adressen jasenrekisteri@smu.fi,  
tel. (09) 615 2020.

S jömans-Unionens medlemmars 
uppgifter finns antecknade i Unio-
nens medlemsregister. Det är vik-

tigt, att uppgifterna är aktuella, så att med-
lemmen säkert erhåller de förmåner hen är 
berättigad till.

Betalningsbefrielse från medlemsavgif-
ten kan man få då löneinkomsterna avbryts 
av godkänd orsak. 

Betalningsbefrielsen kommer inte auto-
matiskt, utan medlemmen måste själv an-
mäla till Unionen, då hen av godkänd orsak 
är borta från arbetslivet. Anmälningen sä-
kerställer det, att medlemskapet i Unionen 
förblir intakt.

Sjömans-Unionen får inte uppgifter om 
exempelvis moderskapsledighet och vård-
ledighet direkt från arbetsgivaren eller Fpa, 
så därför är den egna aktiviteten gällande 
anmälan om förändringar i uppgifterna 
mycket viktig.

Uppdatera medlemsuppgifterna!

till medlemsregistret lönar det sig 
att meddela

Finlands FacKFörbunds centra-
lorganisation FFC har slagit fast sin 
nya organisation i samband med att 
samarbetsförhandlingarna avsluta-
des.

Till följd av förhandlingarna sägs 
fem personer upp, funktionärernas 
arbetsbeskrivning utvecklas och nät-
verket av regionkontor förnyas.

Förhandlingarna grundade sig på 
kongressens beslut om organisatio-
nens verksamhet för de närmaste 
åren samt på sänkningen av den 
medlemsavgift som förbunden beta-
lar till FFC.

Från början av år 2017 kommer 70 
personer att arbeta på FFC.

FFc:s sVensKspråKiga medlemservi-
ce förändras i samband med omorgani-
seringen av centralorganisationen.

Ännu vet man inte , hur denna servi-
ce skall ordnas på Åland.

Ombudsman henrik lagerberg går i 
pension vid årsskiftet och ännu finns det 
inte någon garanti, att  man avlönar nå-
gon arbetstagare i hans ställe.

 FFC är bereddda att delta i kostna-
derna med samma andel som nu , men 
förutsätter också att förbunden deltar i 
kostnaderna.

 Sjömans-Unionen tycker, att det är 
viktigt att det finns en ombudman för 
FFC på Åland. Unionen har meddelat att 
man är beredd att delta i kostnaderna 
för denna service.

FFc förnyar sin 
verksamhet 

FFc Fortsätter att ge ut tidningen 
Löntagaren. Tidningen kommer att ut-
komma fem gånger under år 2017. Se-
dan år 2011 har tidningen utkommit sex 
gånger per år.

Under året 2018 ska Löntagaren för-
vandlas till en webbtidning. 

Löntagaren har en upplaga på drygt 
17 000 exemplar.

Löntagaren fortsätter 
utkomma

Det funderas ännu på 
medlemservicen för åland

nyHEtEr från fAckEt

mailto:jasenrekisteri@smu.fi
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Tidningen 
Transport arbetare 
för 90 år sedan
FörBäTTrING I SJöMäNNENS 
ArBETS- OcH LöNEFörHåLLANDEN
De i utländska hamnar bosatta sjöman-
sprästerna har höjt sin röst i anledning 
av det tillstånd vari de finländska sjö-
männen råkat på grund av de usla löner 
som de finländska fartygsbolagen beta-
lar dem. Det har påvisats, att den fin-
ländska sjömannen har sämre lön, 
samt i avseende till mat och bostad le-
ver långt sämre än den kinesiska sjö-
mannen. (4/1926)

VArFör är DU MEDLEM AV  
SJöMANS-UNIONEN?
För sjömannen är det av vikt att han 
känner sin organisation, dess historia 
och dess uppgifter. Med kunskap hos 
medlemmarna växer styrkan hos orga-
nisationen, och då varje kunnig med-
lem blir en ivrig agitator, gagnar detta 
honom själv, kamraterna och den klass 
han tillhör. W. Eliason (5/1926)

DEN SVENSKA AVDELNINGEN –  
VID årSSKIFTET
I många avdelningar har enskilda med-
lemmar på ett rent av hedrande sätt 
gjort personligt upplysningsarbete 
bland de oorganiserade och sålunda 
fått förvånansvärda resultat. 
 Betydelsen av den skriftliga upplys-
ningsverksamheten har föreståtts på 
rätt sätt och hundratals kamrater har 
med stort intresse hängivit sig åt detta 
arbete. Förnyandet av annonserings- 
och reklamförfarandet har väckt allt 
större uppmärksamhet och sålunda 
har t.ex. antalet mötesdeltagare betyd-
ligt ökats. E.K. L. (5/1926) 
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A lla medlemmar i Sjömans-Unionen 
får ett nytt medlemskort hem-
skickat med posten före årsskiftet. 

Medlemskortet gäller de följande två 
åren, dvs.  till slutet av 2018. Det gamla 
kortet gäller fram till årsskiftet.  

Medlemskortet behövs för att utnyttja 
Unionens medlemsförmåner. Med kortet 

får man förmåner som är värda pengar. 
Man kan till exempel köpa bränsle på 
St1-stationerna till förmånspris.  

Kortet ser annorlunda ut än tidigare ef-
tersom det har förnyats.  

Om du inte får något medlemskort eller 
om uppgifterna på det är fel ska du kon-
takta Unionen på jasenrekisteri@smu.fi

Nya medlemskort delas ut

stugan i meriluoto i Vasa kan nu hyras 
till nedsatt pris under vintersäsongen.  

Ett dygn kostar nu 19 euro (normalpris  
38 euro).

Det förmånliga priset gäller till slutet av april. 
Stugan är redan bokad till jul och nyår.   

Hyr stugan i meriluoto  
till erbjudandepris

Boka stugan genom att ringa  
tel. (09) 615 202 60 på vardagar kl. 10–14. 

Stugan ägs av Sjömans-Unionen och kan 
hyras av Unionens medlemmar.    

mailto:jasenrekisteri@smu.fi
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sKinKa, lådor, graVad lax. Köks-
mästare  Ville liukkonen på Finnlines Finn-
maid räknar upp julbordets måsten utan 
att tveka.

Passagerarna håller med. 
 – Förra året fanns det inte en hel skinka 

på fartygets buffébord. Det var en riktig be-
svikelse för kunderna, berättar han.

Liukkonen vill se till att fartygets perso-
nal får något riktigt gott till jul. 

– När man måste tillbringa julen på ett 
fartyg blir ju den gemensamma måltiden 
en stor grej. 

Liukkonen är ledig i jul. Hemma tillagar 
han en saftig skinka (innertemperaturen är 
omkring 70 grader) som han griljerar med 
senap och ströbröd. Laxen får sällskap av 
gravad sik. Till det smakar det gott med 
mörkt öl. Och till efterrätt? Plommonkräm 
så klart. 

Fartygskockarna har olika smak när det gäller julmaten. De flesta satsar på 
traditionella läckerheter. Skinka och pepparkakor är julbordets måsten. 

TEXT eija kalliOnieMi OCH katariina kiViStÖ

Traditionellt 
– absolut 

Pepparkaks-
mästaren älskar jul 
ella neValainen arbetar på Silja Se-
renade och brukar normalt sett tillaga för- 
och efterrätter. Till jul har inte alla restau-
ranger öppet, så fokus hamnar istället på 
buffén. 

– Det är roligt att arbeta på fartyget på 
jul, och jag älskar ju julen! Vi tar emot färre 
passagerare och satsar istället på att skapa 
en härlig stämning, beskriver hon. 

Buffébordet på Serenade är en kombina-
tion av den finska och svenska julen. Fin-
land representeras av röd- och gråsaltad 
skinka och lådor. Sverige representeras i 
sin tur av strömming, sill och gubbröra. Jul-
stubbe, julstjärnor och pepparkakor är be-
kanta sötsaker. 

Pepparkakor är ett kapitel för sig. Neva-
lainen vann Helsingin Sanomats peppar-
kakshustävling år 2014 med sin skapelse 
Cafe Ekberg och spårvagnen. Förra året 
kom hon på andra plats. 

Nu finns även rökt 
ål på julbordet. 

Från kålrotslåda till gubbröra

Varje fartygskock har sin egen julsmak 
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KocKsteWard tiina kyyhkynen på M/T 
Mastera tillagar ett rikligt julbord på farty-
get. Till det hör traditionell skinka, lådor 
och rosolli, men även olika sorters fisk: lax 
som rökts på fartyget, vitlöks- och senaps-
strömming, gravad lax och sik, kallrökt fisk, 
rom och oskalade och skalade räkor.

– Nu finns det även rökt ål på julbordet. 
Vi har också ett ryskt sillfat. Glasmästarsil-
len har snart gjort sitt, eftersom besätt-
ningen blir yngre, säger Kyyhkynen. 

Julen på Mastera börjar med risgryns-
gröt och fruktsoppa på julafton. Vid femti-
den på eftermiddagen är det dags för 
julmiddag. Då tar besättningen det lugnt 
och äter långsammare än vanligt. 

Under julhelgerna brukar Kyyhkynen ser-
vera lutfisk och kalkon. Konfekt och nötter 
hör till småsnacksen. När hon firar jul äter 
hon löjrom och ost. 

– Och julen vore inget utan min hem-
gjorda svampsallad.

rökt ål och 
löjrom 
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vid fArlEdEn
antalet olycKor där FinsKa han-
delsfartyg varit inblandade har ökat un-
der de senaste månaderna.

Under perioden januari-september 
2016 fick Trafi kännedom om 36 olyckor 
i finska farvatten där finska handelsfar-
tyg var inblandade. Det är mer än under 
hela fjolåret sammanlagt. 

I fjol ökade antalet olyckor i huvudsak 
på fartyg i inrikes trafik. 

På Trafi bedömer man att största de-
len av olyckorna berodde på bristande 
situationsmedvetenhet ombord. Bak-
grunden till många olyckor tros vara 
brister i säkerhetskulturen.

– Säkerhetsläget inom finsk handels-
sjöfart är dock som helhet taget god och 

till all lycka har vi hittills undgått olyckor 
med allvarliga personskador som följd, 
konstaterar sjöfartsdirektör tuomas 
routa på Trafi.

Man har sett en ökning i synnerhet av 
sådana olyckor där olika faktorer som 
påverkar individens agerande har be-
dömts vara den primära orsaken. Olyck-
orna som berott på tekniska fel har varit 
mindre allvarliga och deras antal har 
förblivit konstant. 

Innevarande år har varit dystert också 
när det gäller båtolyckor med dödlig ut-
gång. I januari-september var antalet 
omkomna redan uppe i 40, dvs. lika 
många som under hela fjolåret.

den nya isbrytaren Polaris ligger vid 
Hanaholms kaj i Helsingfors och väntar 
på att få komma ut och arbeta. 

Kapten pasi järvelin hoppas att Fin-
lands mest effektiva isbrytare får lämna 
hamnen direkt efter årsskiftet. 

– Tekniskt sett är allt klart. Lite kru-
melurer i samband med ändringar i 
lotsningsförordningen skjuter dock 
upp sjösättningen till efter jul, berättar 
han. 

Järvelin är nöjd och stolt över det nya 
fartyget. Polaris är inte bara effektiv (22 
MW total effekt), utan också miljövän-
lig. Den är den första isbrytaren i världen 
som använder både flytande naturgas 
LNG och diesel med ultralåg svavelhalt 
som bränsle. Den har också fast oljebe-
kämpningsutrustning. 

Järvelin berömmer framför allt isbry-
tarens smidighet. 

– Polaris har klarat sig bra i modell-
proven. Jag tror att den klarar sig ut-
märkt även i is.  

Polaris inleder sitt arbete i ett histo-
riskt samband, då Finland firar sitt 
100-årsjubileum år 2017. För att fira det 
pryds fören på Polaris av ”Finland 100”. 

Antalet sjöolyckor har ökat

Polaris redo för isbrytning 
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enligt disKrimineringslagen 
ska större företag med minst 30 an-
ställda ha en skriftlig likabehand-
lingsplan senast i början av år 2017.

Löntagarnas centralorganisatio-
ner räknar med att satsningarna lö-
nar sig i och med att en förbättrad 
arbetstrivsel också ökar produktivite-
ten på arbetsplatsen. Att främja lika-
behandling borde vara en naturlig del 
av den dagliga verksamheten på ar-
betsplatsen.

Det är fråga om diskriminering 
om någon behandlas sämre än an-
dra på grund av sina personliga 
egenskaper. Dessa omfattar ålder, 
ursprung, nationalitet, språk, religi-
on, övertygelse, åsikt, politisk verk-
samhet, fackföreningsverksamhet, 
familjeförhållanden, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller någon annan omständig-
het som gäller den enskilde som 
person.

Arbetsgivarna 
har skyldighet 
att främja 
likabehandling
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LÄNSI-SUOMI

joulukahvit eläkeläisille 
Aika: keskiviikko 14.12. klo 13 
Paikka: Unionin Vaasan toimisto,  
Pitkäkatu 43 
Osasto tarjoaa alueen merieläkeläisille 
maittavat joulukahvit nisun kera. 
Ilmoittautumiset Karille järjestelyjen 
vuoksi 13.12. mennessä,  
puh.  0400 418 511;  
kari.nurmirinta@smu.fi

ITÄKUSTI
 

Syyskokous 
Aika: keskiviikko 28.12. klo 15.30 
Paikka: Unionin Kotkan toimisto,  
Puutarhakatu 12   
Itäkustin osaston hallitus toivottaa seilaavil-
le ja maissa oleville jäsenilleen oikein 
lämmintä ja rauhallista joulunaikaa sekä 
kaikkea hyvää vuodelle 2017!

MATKAILU- jA HUOLINTA-ALA

Juhlakahvit 
Aika: lauantaina 10. 12. klo 15–18 
Paikka: Cafe Enkelin kisälli  
(Vartiovuorenkatu 2), Turku 
Osasto järjestää kahvitilaisuuden 30-vuo-
tisjuhlansa kunniaksi. 
Tervetuloa! 

ilMoituksEt

ammattiosastot  
tiedottavat/ 
Fackavdelningarna  
informerar  

SISÄ-SUOMI

Virkistysviikonloppu 
Aika: 3.–5.2. 
Perinteinen virkistysviikonloppu Imatran 
kylpylässä. Paikkoja 30 henkilölle. 
Sitovat ilmoittautumiset 9.1. mennessä 
Sepolle tai Markulle. 
Sisä-Suomen osasto toivottaa jäsenilleen ja 
kaikille merimiehille Hyvää joulunaikaa!

åLAND

Höstmöte   
Tid: tisdagen 13.12 kl 19 
Plats: Fackets hus, Ålandsvägen 40, 
Mariehamn 
Servering av luciakaffe med dopp,  
välkommen! 
Ålandsavdelningen skickar en julhälsning till 
alla sjömän både ute till havs, mellan land 
och vassen samt till de som stannat iland!

 
LOUNAIS-SUOMI

Jouluglögit 
Aika: maanantai 19.12. klo 11–14 
Paikka: Unionin Turun toimisto,  
Maariankatu 6 b 5. krs. 
Tervetuloa glögille!

KIITOS/TAcK

Kiitos Eckerö Linen M/S Finlandian 
kansiosastolle muistamisesta. Olette hyvä 
jengi. Jatkaa noin niin hyvä tulee!

jouko nordman

Sydämelliset kiitokset Eckerö Line 
-varustamolle ja henkilökunnalle muista-
misesta  täyttäessäni 60 vuotta.

aziouz "aziz" demnati

Kiitos Baltic Princessin henkilökunnalle 
yhteisistä vuosista. 

On elon ulappa suuri ja muistot on saaria 
sen, teitä unhoita en.

pirjo natunen saunalta

Kiitos ESL-Shippingille, Marjutille ja M/S 
Steelin mahtaville työkavereille muistami-
sesta jäädessäni eläkkeelle.

Muumilaakson Mymmelin sanoin: "Voisin 
tehdä mitä tahansa enkä kumminkaan tee 
yhtään mitään. Voi miten hauskaa on tehdä 
ihan mitä haluaa”.

ritva Sundvall

Lämmin kiitos menneistä vuosista 
työnantajavarustamolleni Arctia Shippin-
gille ja Fennican porukalle muistamisesta 
jäädessäni kalastelemaan kotivesille.

juhani Välimaa

Niin Mariella meni menojaan, ihanat, 
rakkaat muistot mukanaan.

Parasta ennen" siit´ älä huoli,  
vielä ei houkuta kiikkustuoli. 
Juhlan aika on kypsynyt,  
elämä kukkii tässä ja nyt.

Rakkaudella
pirjo "pipa" korvenmäki

Mikko ervast on valittu jatkamaan Arctia 
Shippingin pääluottamusmiehenä ja jari 
Sillman varapääluottamusmiehenä kauden 
1.1.2017– 31.12.2018. 

Mikko ja Jari kiittävät luottamuksesta ja 
lupaavat jatkossakin taistella tinkimättö-
mästi jäsenten oikeuksien puolesta.  
Hyvää joulun odotusta ja parempaa uutta 
vuotta!

KULTAMErKKI

Aziouz "Aziz" Demnati

Oili Holmström

Henrik Lagerberg

Patrik Laurén

Tuija Pesonen
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 IN MEMOrIAM

Matruusi 
Veikko Olavi ”Olli” Rämö 
s. 20.6.1946 Akaa 
k. 16.10.2016 Hamina

Kun sammui sydän läheisen 
on aika surun hiljaisen.

Omaiset ja ystävät

* 

"pia" anne-katherine Gråhn 
s. 4.6.1956 
k. 1.10.2016

Kun ajattelen sinua, tulee lämmin tunne. 
Tiedän että sinun on nyt hyvä olla. 
Olit vahva, optimistinen ja iloinen vaikka 
olit pitkään sairauden uuvuttama. 
Vielä viime hetkilläsi lupasit huolehtia 
sitten taivaasta sinulle niin rakkaista 
lapsenlapsistasi.

Avomies, kihlattu Jaakko 
Lapset, lastenlapset, isä ja äiti, veli

*

Matruusi 
ahti Veli rantala 
s. 14.7.1954 
k. 9.7.2016

Ahti aloitti merimiesuransa 1969. 
Viimeiset vuodet hän seilasi Arctia 
Shippingin palveluksessa.

Aalto aaltoa seuraa, 
meren laulu on lakkaamaton, 
kuin on kaikkeuden luomisvoima, 
kuin on kuolon ja elämän kulku. 
(Eino Leino) 

Muistoa kunnioittaen 
Arctian merihenkilöstö

Joulukuusi
miKä on JouluKuusi? Joulukuusi 
on aluksen masto ja siihen liittyvät 
valot sekä antennit.

(Lähde: Nykymerenkulun sanakirja 
vuodelta 1998)

merimies-unioni Haluaa säilyttää 
pitkän ja suositun joulutervehdysperin-
teen. Merenkulkijat ovat voineet lähettää 
liiton kautta joulutervehdyksiä seilauska-
vereilleen Unionin alkuajoista alkaen. Ter-
vehdysten lähettämisen tapa kuitenkin uu-
distuu. 

Joulutervehdyksiä voi tänä vuonna lähet-
tää sähköisen palvelun kautta. Palvelu on 
avattu Unionin verkkosivuilla osoitteessa 
smu.fi

Ne, jotka tahtovat lähettää jouluterveh-
dyksen, voivat käydä viemässä sen verkkosi-
vun sähköiselle lomakkeelle. Myös järjestöt 
voivat hyödyntää sähköistä tervehdys-
palvelua.   

Joulutervehdykset uudessa 
verkkopalvelussa   

Laivoilla luottamusmiehet voivat kerätä 
listat tervehtijöiden nimistä entiseen ta-
paan keskitetysti. Mutta nimilistoja ei siis 
enää lähetetä Unionin toimistolle, vaan yh-
dyshenkilö pääsee itse viemään tervehdyk-
set verkkopalveluun.

Tervehdykset tulevat näkyviin verkkosi-
vuille pienellä viipeellä, sillä niiden julkaisu 
vaatii  Unionin toimiston kuittauksen.  

Tervehdyksiä voi kirjottaa 23.12. saakka 
ja niitä voi käydä lukemassa vielä tammi-
kuun puolellakin.  Verkkosivulla ohjeiste-
taan tervehdysten lähettäminen. Tervehdi 
merimiestovereita!
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HENKILÖKUNTA / PERSONAL

Puheenjohtaja / Ordförande 
Simo Zitting    
(09) 615 20 250 / 0400 813 079

Liittosihteeri / Förbundssekreterare 
kenneth Bondas    
(09) 615 20 254 / 040 456 0245

Sihteeri / Sekreterare 
Tetta Härkönen    
(09) 615 20 225 / 040 455 9834

Lakimies / Jurist  
Sannaleena kallio  
(09) 615 20 252 / 040 158 5057

Asiantuntija / Ombudsman 
Carita Ojala     
(09) 615 20 231 / 0400 829 039

Asiantuntija / Ombudsman 
Satu Silta    
(09) 615 20 213 / 040 526 3435 
 
ITF-tarkastaja / ITF-Inspektör 
ilpo Minkkinen   
(09) 615 20 253 / 040 728 6932

ITF-tarkastaja / ITF-Inspektör 
heikki karla 
050 435 6094

ITF-koordinaattori/ ITF-Koordinator
kenneth Bengts
(09) 615 20 258 / 040 455 1229

Asiantuntija, Ahvenanmaa 
Ombudsman, Åland 
henrik lagerberg    
(018) 199 20 /0400 478 884  
Ålandsvägen 55, 22100 Mariehamn

Asiantuntija, Turku 
Ombudsman, Åbo 
Jessica Troberg 
(09) 6152 0210 / 040 584 0381

Viestintäasiantuntija / 
Kommunikatiosexpert 
Katariina Kivistö 
0400 502128

Taloudenhoitaja / Ekonom 
jussi katajainen   
(09) 615 20 218 / 050 526 1965

Kassanhoitaja / Kassaföreståndare 
Stiina raitio    
(09) 615 20 219

Kirjanpitäjä / Bokförare 
tuula ylhävuori   
(09) 615 20 220

Jäsenrekisterin hoitaja / Medlemsregister 
Tiina Kytölä    
(09) 615 20 257

Toimistotyöntekijä / Kontorsbiträde 
arja Merikallio   
(09) 615 20 259

Toimistotyöntekijä, Turku / 
Kontorsbiträde, Åbo 
Salme kumpula   
(02) 233 7416

Maariankatu 6 B, 5. krs.  
20100 Turku 

Mariegatan 6 b, 5:e våningen,  
20100 Åbo

Vaasa / Vasa 
Pitkäkatu 43, 65100 Vaasa 
Storalånggatan 43, 65100 Vasa

POSTI- JA KÄYNTIOSOITE 
John Stenbergin ranta 6, 2. kerros, 
00530 Helsinki

POST- OCH BESÖKADRESS 
John Stenbergs strand 6,  
2:a våningen, 00530 Helsingfors

VAIHDE / VÄXEL 
+358 (0) 9 615 2020

 

MÖKKIVARAUKSET /  
BOKNINGSNUMMER  
FÖR STUGOR 
puh. / tel. (09) 615 20 260 
ma–pe klo 10–14.

Lounais-Suomen osaston mökin 
varaukset Turun toimistolta / 

Sydvästra Finlands avdelnings 
stugans bokningar från 
kontoret i Åbo

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY  //  
finlandS SjÖManS-uniOn fSu rf

kuljetusalan 
Työttömyyskassa

POSTIOSOITE 
PL 65, 00531 Helsinki 

ASIAKASPALVELU  
Siltasaarenkatu 3–5,  
katutaso Helsinki

arkipäivisin klo 9.00–15.00 

PUHELINPÄIVYSTYS 
klo 9.00–12.00 
puh. (09) 613 111

Faksi: (09) 6131 1333

TYÖTTÖMYYSKASSAN  
SÄHKÖINEN PALVELU 
www.kuljetusalantk.fi

Transportbranschens  
Arbetslöshetskassa

POSTADRESS 
PB 65, 00531 Helsingfors

KUNDTJÄNST 
Broholmsgatan 3–5,  
gatuplan Helsingfors

vardagar kl. 9.00–15.00 

TELEFONJOUR 
tel. (09) 613 111 
kl 9.00–12.00 

Fax: (09) 6131 1333 

ARBETSLÖSHETSKASSANS  
ELEKTRONISKA TJÄNSTER 
www.kuljetusalantk.fi/se

www.smu.fi

SÄHKÖPOSTI / E-ADRESS 
etunimi.sukunimi@smu.fi  
förnamn.efternamn@smu.fi

AUKIOLOAJAT / ÖPPETTIDER 
Arkisin klo 8.30–16.00  
Vardagar kl. 8.30–16.00

Merimies-Unionin henkilökunta 
toivottaa kaikille Unionin jäsenille  

ja yhteistyökumppaneille

Hyvää joulua &  
Onnellista  

uutta vuotta 2017!

Sjömans-Unionens personal 
önskar alla Unionens medlemmar  

och samarbetspartner 

God jul &  
Gott nytt år 2017!  

Unionin keskustoimisto Helsingissä  
on suljettuna 24.12.–30.12.  
(mökkivaraamo jo 23.12. lähtien).  

Turun toimisto on kiinni 21.12.–30.12. 

Unionens centralkontor har stängt 
24.12. – 30.12 och kontoret i Åbo 
21.12.–30.12. 

http://www.kuljetusalantk.fi
http://www.smu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@smu.fi
mailto:f�rnamn.efternamn@smu.fi
http://www.kuljetusalantk.fi/se

