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PÄÄKIRJOITUS

Fatigue

D
et engelska ordet ”fatigue” alltså långvarig 
kraftigt tillstånd av trötthet eller att man 
utsätts för hög risk av bli uttröttad är många 
sjöfarares problem i arbetsdagen. Trötthets-

syndromet (fatigue syndrome FS) är ett alvarligt 
medicinskt tillstånd som man bör reagera mot i ett 
mycket tidigt stadie för att undvika fortsatta 
 problem.

Modern sjöfart har ett högt tempo och hamnti-
derna är minimala och var de flesta hamnarna har 
övergått till nonstop-arbete. Detta underlättar inte 
sjöfararens dag ett dyft. MLC 2006 förde med sig 
många goda verktyg mm genom att precisera och 
strama åt vilotiderna. Nog finns det de sjöfarare som 
anser att man skall kunna jobba övertid fritt fram 
utan begränsningar. Av dessa ”arbetets hjältar” har 
många hamnat på kyrkogården i förtid! Synd nog så 
är det så att i många trafikområden tangerar man 
vilotidernas laglighet varje vecka helt enkelt bero-
ende på fartygens mycket tajta tidtabeller. Minsta 
lilla försening vid avgång kan leda till att man bryter 
mot vilotidslagstiftningen.

Enligt undersökning gjord av norska Transpor-
tekonomiska institutet så hade 29 % av vaktstyrmän-
nen slumrat eller somnat under arbetstid under de 
senaste 3 månaderna. Undersökningen visade också 
att 20-38 % beroende på sektor hade brutit mot 
vilotidslagstiftningen varje vecka.

Förbundet har fört diskussioner med många 
arbetsgivare och betonat behovet till förändringar, så 
att det inte uppstår brott mot vilotidslagstiftningen. 
T.ex. i trafiken i Engelska kanalen har vi nått över-
enskommelse att tillägga en styrman till nuvarande 
besättning, så att vilotiderna kan skötas problemfritt. 
Andra redare bör ta tag nu i bollen och se över 
helheten öppet. 

Förbundets dörr är alltid öppen för arbetsgivarna 
så att vi tillsammans kan hitta permanenta lösningar 
för att utveckla arbetarskyddet. •

Tf. veRKSamheTSledaRe JOhan RamSland

Fatigue

E
nglanninkielinen sana ”fatigue”, eli 
pitkäaikainen voimakas väsymystila tai 
väsymysalttius on todella monen meren-
kulkijan jokapäiväisen työpäivän ongelma. 

Väsymysoireyhtymä (fatiikki syndroma FS) on 
 vakava lääketieteellinen tila, johon pitää puuttua jo 
hyvin varhaisessa vaiheessa jotta vältytään vaka-
vilta ongelmilta.

Moderni merenkulku on nopeatempoista ja 
satama-ajat ovat minimaalisia. Satamatkin ovat 
pääosin siirtyneet kaikki nonstop-työhön, mikä ei 
helpota merenkulkijan päivää laisinkaan. MLC 2006 
toi mukanaan paljon hyviä työkaluja muun muassa 
tarkentamalla ja tiukentamalla lepoaikoja. Onhan 
niitäkin merenkulkijoita, jotka ovat sitä mieltä että 
ylitöitä pitää saada paiskia vapaasti ilman rajoituk-
sia. Näistä ”työn sankareista” on moni joutunut 
hautuumaalle ennenaikaisesti! Ikävä kyllä, monella 
liikennöintialueella ollaan laillisuuden rajoilla joka 
viikko ihan jo laivojen aikataulujen kireydestä 
johtuen. Pienikin viive lähdössä voi johtaa lepoaika-
rikkomukseen.

Norjan Transportekonomiska Institutetin 
tekemän tutkimuksen mukaan vahtiperämiesten 
joukossa 29 % oli torkahtanut tai nukahtanut 
työaikana viimeisen 3kk:n aikana. Myöskin tutki-
mus osoitti, että 20-38 % riippuen sektorista rikkoi 
lepoaikasäädöksiä viikoittain.

Liitto on käynyt keskustelua monien varustamoi-
den kanssa ja painottanut muutosten tarvetta, jottei 
lepoaikasäännöksiä rikota sekä ennaltaehkäistään 
väsymystä. Esimerkiksi Englannin kanaaliliiken-
teessä olemme yhden varustajan kanssa tulleet 
yhteisymmärrykseen yhden perämiehen lisäämises-
tä nykyiseen miehistöön, jotta lepoajat hoituvat 
mallikkaasti. Ottakoot muutkin varustamot tästä 
kopin ja tarkastelkaa avoimesti kokonaisuutta. 

Liiton ovi on aina auki työnantajille jotta 
löydämme yhdessä pysyviä ratkaisua työturvalli-
suuden kehittämiseksi. •

vT. TOImInnanJOhTaJa JOhan RamSland
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 V
iimevuosien haasteet globaalissa 
taloudessa ovat osoittaneet hyvin, 
minkä turvan kolmikannassa 
valmisteltu työlainsäädäntö ja part-

tien välillä solmitut työehtosopimukset, ovat 
tuoneet työntekijöille Suomen talouden 
syöksykierteessä. Järjestelmä on toki saanut 
määrätyistä leireistä osakseen myös vahvaa 
kritiikkiä, varsinkin yhteiskuntasopimus- ja 
kilpailukykysopimusneuvotteluiden tiimel-
lyksessä, eikä suotta. Toimimaton kolmikan-
ta johtaa eittämättä tilanteeseen, jossa 

päämäärän mukaisia tuloksia ei synny toivotussa aikatau-
lussa tai aikataulussa pyritään pysymään sanellen, kuten 
pakkolakeja säätäen. Henkilökohtaisesti uskon, että 
Suomen-mallin mukainen vahvuus linkittyy juuri toimi-
vaan kolmikantaan, joka edellyttää myös rakenneuudistuk-
sia vastaamaan aikaa. Työmarkkinajärjestöt ovat jo 
osoittaneet valmiutensa vaadittaviin työlainuudistuksiin ja 
asioiden kehittämiseen tasapainoisesti. Yhteistyössä 
tehdyt ratkaisut vievät parhaiten myös vaikeita asioita 
kestävällä pohjalla eteenpäin. Viimeaikaiset työtaistelut ja 
levottomuudet Ranskassa osoittavat, mihin pakkolakien tie 
äärimmilleen johtaa. Tätä tuskin toivomme Suomessa 
tapahtuvaksi.

Kilpailukykysopimusten osalta liittomme pääsi Suomen 
Varustamoiden kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä 
tyydyttävään neuvottelutulokseen, jonka yhteisenä 
tavoitteena on turvata jäsentemme työpaikkoja Suomen 
lipun alla nyt ja tulevaisuudessa, sekä tukea Suomen lipun 
alla olevan tonniston kilpailukykyä kansainvälisillä 
markkinoilla. Jäsentemme osalta tämä tarkoittaa käytän-
nössä mm. maltillista palkkaratkaisua sekä kansipäällys-
tön miehityssopimusten tekemistä siten, että neuvotellen ja 
sopien pyrimme löytämään kokonaisratkaisuja, joissa 
huomioimme paremmin jäsentemme työllisyystilanteen, 
toiminnan jatkuvuuden ja urapolun. Uskon, että kestävin 
kokonaisratkaisuin löydämme toimintamalleja, joilla 
pystymme vastaamaan varustamo- ja laivakohtaisia 
tarpeita, myös varustamon kilpailukykyä ja tuottavuutta 
lisäävin elementein. “Pää päästä” -malli kansallisissa 
sekamiehitysratkaisuissa, ei ole osoittanut parasta 
mahdollista tietä kansipäällystön intressin mukaisesti ja 
jatkumon turvaamiseksi. On erittäin tärkeää löytää 
sopimuksellisia malleja, joilla saamme turvattua työ-
rauhan, luotua uusia harjoittelupaikkoja aluksille, edistet-
tyä asioita paikallisella tasolla ja mahdollistamaan uusien 
alusten tulo Suomen lipun alle. Tämä kaikki edellyttää, 
että “tuote” on kaikinpuolin kunnossa vastaamaan 
kansainvälisen kilpailun haasteita.

Tuore BIMCO/ICS Manpower Report ennustaa päällys-
tön työvoimavajauksen lähes kymmenkertaistuvan 
kansainvälisesti vuoteen 2025 mennessä, ollen tuolloin n. 
150000 henkilöä. Suurin tarve ennustetaan kohdistuvan 
erikoisaluksiin, kuten kemikaali-, LNG- ja LPG-aluksiin. 
Kansallisten erikoisalusten lukumäärän ollen nykyisellään 
surkealla tasolla, tulisi merenkulun koulutuksessa luoda 
valmiuksia vastaamaan globaaleja tarpeita. Maailmalla 

menestytään vain erikoisosaamisella ja tämä vaatii 
rinnalleen ensiluokkaista koulutusta. Työn hinnalla on 
turha lähteä kilpailemaan, sillä aina löytyy halvempi 
vaihtoehto. Koulutuksen määrärahoista leikkaamalla ei 
taasen tavoitteet ole toteutettavissa. Toivonkin, että 
oppilaitokset pyrkivät päivittämään toimintaansa vastaa-
maan tulevia tarpeita oppilaiden työllisyyden edistämisek-
si. Yrittäjähenkisellä yhteistyöllä ja yhteisellä Suomi-agen-
dalla, on varmasti mahdollista menestyä uusien 
työpaikkojen luomisessa, kansallisen osaamisen lisäämi-
sessä sekä meriteollisuuden tilauksia tukevissa ratkaisuis-
sa. Yhteistyön kasvattamisella koko meriklusterin sisällä 
ja entistä vahvemman linkin luomisella kansalliseen 
koulutukseen, voimme menestyä paremmin yhdessä 
työllisyyttä edistäen. Tehdään parhaamme, jotta kansain-
välisen työvoiman tarve saadaan myös osittain täytettyä 
Suomalaisella työllä. Tunnistaen kansainväliset tarpeet, 
liittomme tulee jatkaa entistä aktiivisemmin kansainvälis-
tä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jäsenten työllisyyden 
edistämiseksi.

Uusi keskusjärjestö, uusi STTK? Uusi keskusjärjestö 
hankkeen selvitystyö osoitti keskusjärjestöjen uudistami-
sen tarpeen vastaamaan 2000-luvun tarpeita, tehostamaan 
edunvalvontaa ja toimintatapoja. SLPL:n näkökulmasta 
UK:n selvitystyön mukainen hallintomalli ei mahdollista-
nut pienen liiton roolista riittäviä toimintaedellytyksiä 
toivotulla tavalla. Uskon, että uudistustyön kohdentaminen 
nykyisellään STTK:n uudistamiseen UK-hankkeen selvitys-
työn pohjalta, takaa tällä hetkellä parhaan keskusjärjestö-
mallin SLPL:n näkökulmasta. Myös SLPL:n tulee jatkaa 
määrätietoista uudistusprosessia itsenäisesti, jonka eteen 
liittomme aktiivit ovatkin antaneet kiitettävän panoksensa 
jo useiden vuosien ajan. Kiitos kaikille teille, jotka olette 
kantaneet kortenne kekoon yhteisen asian puolesta ja 
varsinkin niille paikallistason puurtajille (luottamusmie-
het), jotka sinnikkäästi jaksavat puskea asioita vastatuu-
lesta huolimatta eteenpäin. On ollut mukava kuulla 
työmarkkinapöydissä juostessa mainintoja: “Teillä on hyvä 
meininki liitossa”, “Kuinka te olette tuostakin pystyneet 
sopimaan”, “Kuinka pienellä porukalle te pystyttekään 
hoitamaan asioita noin hyvin” jne. Edellinen osoittaa sen, 
että vahva sopimisen kulttuuri, oman ammatti-identiteetin 
arvostaminen, toimintaan sitoutuminen, joukkuehenki, 
uudistumiskyky ja ennakkoluulottumuus, kantavat 
hedelmää myös ulkoapäin katseltuna. Maailma muuttuu ja 
parempi on muuttua järkipäässä siinä mukana.

Ystävämme Antti Palolan viimeaikoina usein käyttä-
mään toteamukseen: “koskaan asiat eivät ole niin huonosti, 
etteikö niitä riitelemällä vielä huonommiksi saa “, on 
helppo yhtyä. Rehdin sopimisen kulttuurin edistäminen 
niin järjestö kuin paikallisella tasolla tulee jatkumaan 
SLPL:n toiminnan kärkihankkeena, jolla myös liiketoimin-
nan toimintaedellytykset ovat parhaiten yhteisymmärryk-
sessä saavutettavissa. 

“Kilpailukykysopimusten tuloksia ja valtiovallan 
lupausten toteutumista odotellessa, toivotan kaikkea 
hyvää ja lämmintä kesää kaikille tasapuolisesti.”  
- Kristian Heiskanen, Puheenjohtaja SLPL. •

Kilpailukykyä, sopimista ja uudistumista

Puheenjohtajan palsta
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 S
ista årens utmaningar inom den globala ekonomin 
har visat, vilken säkerhet som ett förberedande 
utav arbetslagstiftning tredelat och arbetsavtal 
mellan olika parter har hämtat åt arbetstagarna, i 

den dykning som den Finska ekonomin gjort. Systemet har 
trots allt även fått stark kritik från vissa håll, i synnerhet i 
sambandet med förhandlingarna om samhälls- och 
konkurrenskraftsavtalen, inte utan orsak. Ett trepartsav-
tal som inte funktionerar leder otvivelaktigt till en 
situation, där inga ändamålsenliga resultat uppnås inom 
utsatt tid och man försöker få tidtabellen att hålla genom 
att stifta tvångslagar. Personligt tror jag att den Finska 
modellens styrka är just ett funktionsdugligt trepartsavtal, 
som förutsätter omstruktureringar som motsvarar tiden. 
Arbetsmarknadsorganisationerna har uppvisat sin 
villighet till fodrade arbetslagstiftningars förnyelser och 
att utveckla sakerna på ett balanserat vis. Lösningar som 
man gjort tillsammans på även svåra frågor bär sedan bäst 
framåt på ett säkert botten. Sista tidernas arbetsstrider 
och oroligheter i Frankrike visar, vad tvångslagar i 
extrema fall kan leda till. Detta önskar vi ändå inte att 
sker i Finland.

För konkurrenskraftsavtalets del uppstod i gott sam-
förstånd ett förhandlingsavtal med Finlands Rederier, 
var ett gemensamt mål är att bibehålla våra medlemmars 
arbetsplatser nu och i framtiden, och att stöda konkur-
renskraften för det Finska tonnaget på den internationella 
marknaden. För våra medlemmars del innebär detta i 
praktiken bl.a. moderata arbetslösningar och bemannings-
avtal för däcksbefälets del så, att man genom förhandlande 
och avtal försöker uppnå helhetslösningar, var vi bättre 
tar i beaktande våra medlemmars sysselsättningssitua-
tion, kontinuiteten för verksamheten och karriärvägen. 
Jag tror att genom hållbara helhetslösningar hittar vi 
funktionsmodeller, som vi kan ge svar på både rederi-, eller 
fartygsenliga fodringar, och även med element som ökar 
konkurrenskraften och produktiviteten inom rederierna. 
Den s.k. ”huvud-för huvud”-modellen angående nationella 
blandbemanningslösningar, har visat sig inte vara de bästa 
lösningarna för befälets intresse och kontinuitet. Det är 
synnerligen viktigt att hitta avtalsmodeller, genom vilka vi 
kan säkra arbetsron, kan skapa nya praktikantplatser på 
fartygen, förbättra sakerna på lokal nivå och möjliggöra att 
nytt tonnage kommer under Finsk flagg. Detta allt fodrar, 
att ”produkten” på allt vis är i ordning för att svara på den 
internationella marknadens utmaningar.

Den färska BIMCO/ICS Manpower rapporten förutspår 
att underskottet på befäl nästan tiodubblas internationellt 
till år 2025, och skulle då uppgå till 150000 personer. Störs-
ta behovet förutspår man vara angående specialfartygen, 
såsom kemikalie- LNG- och LPG-fartyg. Den usla nivån 
nationellt sett angående specialfartygen, varför man borde 
skapa kapacitet inom sjöfartsutbildningen för att möta 
det internationella behovet. Ute i världen klarar man sig 
bara genom specialkunnande och detta fodrar förstklassig 
skolning. Det är onödigt att försöka tävla med lönenivån, 
för det finns alltid de som arbetar billigare. Genom att 

skära ned på anslagen för skolningen uppnår man inte de 
fodringar som satts. Jag önskar att skolorna kommer att 
uppgradera sin verksamhet för att möta framtida behov 
för att främja elevernas sysselsättning. Genom ett entre-
prenörsuppsluppet samarbete och en gemensam finsk – 
agenda, är det säkert möjligt att skapa nya arbetstillfällen, 
förbättra den nationella kompetensen och marina lösningar 
som stöder orderna i branschen.

Ökningar utav samarbetet inom hela sjöfartsklustret 
och genom att skapa en starkare koppling till det nationella 
utbildningssystemet, kan vi vara mer framgångsrika till-
sammans och befrämja sysselsättningen. Vi gör vårt bästa, 
för att få den internationella arbetsmarknaden fylld delvis 
med Finländsk arbetsplats. Genom att erkänna de interna-
tionella behoven, bör vårt förbund föra en allt mer aktiv roll 
i det internationella samarbetet med olika aktörer för att 
befrämja anställningen utav medlemmarna. 

Ny centralorganisation, nytt STTK? Resultatet utav det 
nya centralorganisationsprojektet visade att reformen 
av centralorganisationerna måste svara mot behoven 
för 2000-talet, att öka sin lobbyverksamhet och praxis. 
Ur FSBF:s synvinkel, utgjorde inte styrelsemodellen i 
samband med redogörelsen för den nya centralorganisa-
tionen en modell, som skulle kunna förutsätta tillräckliga 
funktioner för ett litet förbund på ett godkänt sätt. Jag tror 
att reformarbetet som uppkommit vid uppbyggandet utav 
den nya centralorganisationen bör användas för förnyandet 
utav STTK, visar sig säkert vara den bästa modellen utav 
centralorganisation för FSBF. Även FSBF bör själv fortsätta 
sin reformprocess oberoende, framför vilken vårt förbunds 
aktivister har gjort det ett gediget bidrag redan under   
flera år. 

Tack till er alla, ni som dragit era strån till stacken för 
gemensamma saker och i synnerhet till de lokala akti-
visterna (förtroendepersonerna), som ständigt har orkat 
lyckats driva saker framåt, trots motvinden. Det har varit 
trevligt att höra vid arbetsmarknadsborden utsagor: ”Ni har 
god anda på förbundet”, ” Hur har ni kunnat förhandla till 
det där”, ”med hur liten mängd folk kan ni riktigt sköta om 
sakerna så där bra” osv.

Det ovanstående visar att en stark förhandlingskultur, 
uppskattningen utav sin egen yrkesidentitet, engagemanget 
i aktiviteter, laganda, förnyelse och öppenhet, kommer att 
bära frukt även från utsidan sett.

Världen förändras och bättre att förändras med den på 
ett vettigt sätt.

Det är lätt att enas i vår vän Antti Palolas utsago under 
den senaste tiden: ” aldrig är sakerna så dåligt, att man inte 
får dem sämre genom att strida om dem”. Befrämjandet 
utav en rättvis förhandlingskultur både på organisations- 
och lokal nivå kommer att fortsätta som ett huvudprojekt 
för FSBF, på vilket sätt man också befrämjar affärsdrifts-
förhållanden bäst i gott samförstånd. 

”I väntan på konkurrenskraftsavtalens resultat och 
regeringens förverkligande utav sina löften, önskar jag 
jämlikt er alla en god och varm sommar.” 

– Kristian Heiskanen, FSBF:s Styrelsens Ordförande. •

Konkurrenskraft, avtal och förnyande

Ordförandens kolumn
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Sjöfartens dag  
i Mariehamn  
12.05.2016
Vid Alandica  
Kultur & kongress

 S
jöfartens dag har arrangerats 
årligen sedan år 2001. Sjöfartens 
dag i Mariehamn har utvecklats 
till Finlands största sjöfartseve-

nemang och lockar även många interna-
tionella besökare. Dagen ordnades även 
denna gång utav Ålands Sjöfart i samar-
bete med Ålands landskapsregering, 
Alandia Försäkring och DNV-GL. Detta år 
deltog över 70 företag och utställare och 
dagen besöks utav ca. 1500 personer. 
Under dagens lopp föregick många 
seminarier på olika ställen i kongresscen-
tret, så det var egentligen svårt att välja 
vad att delta i, om man inte gjort det på 
förhand klart vad som intresserade en. 
Det diskuterades bland deltagarna även 
under dagens lopp, att denna dag borde 
utvecklas till ett tvådagars evenemang, 
då många bekanta inom sjöfarten bara 
inte hade tid till att utväxla annat en 
hälsningar åt varandra. Tillställningen 
slutade efter dagen med en gemensam 
mottagning och middag vid Ålands 
Sjöfartsmuseum och Restaurang Nauti-
cal, med utsikt över hamnen. Alla var 
utav en gemensam åsikt om att dagen var 
på allt sätt lyckad och vädret t.o.m. 
strålande. •

Merenkulun päivä  
Maarianhaminassa 
12.05.2016
Alandica Kulttuuri &  
kongressikeskuksessa 

 M
erenkulun päivä on vuodesta 2001 
alkaen järjestetty vuosittain. 
Merenkulun päivästä Maarianha-
minassa on tullut Suomen suurin 

merenkulkutilaisuus, joka houkuttelee myös 
monta kansainvälistä vierailijaa. Päivä 
järjestettiin myös tällä kertaa Ahvenanmaan 
Merenkulun toimesta, yhteistyössä Ahvenan-
maan maakuntahallituksen, Alandia 
Vakuutuksen ja DNV-GL:n kanssa. Tänä 
vuonna osallistui yli 70 yhtiötä ja näytteil-
leasettajaa sekä päivän aikana kävi n. 1500 
vierailijaa. Päivän aikana pidettiin useampaa 
seminaaria eri puolella kongressikeskusta, 
joten oli oikeastaan vaikeata päättää mihin 
osallistua, ellei ollut etukäteen päättänyt 
mikä asia kiinnostaa itseään. Keskusteltiin 
myös osallistujien kesken päivän aikana, 
että kyseinen päivä tulisi laajentaa kaksi-
päiväiseksi tilaisuudeksi, kun monella 
tutulla merenkulun parissa ei ollut aikaa 
muuta kun vaan tervehtiä tosiaan. Tilaisuus 
lopetettiin päivän jälkeen yhteisellä vastaan-
otolla ja illallisella Ahvenanmaan Merenkul-
kumuseon ja Ravintola Nautical:in tiloissa, 
josta näkyvyys satamaan. Kaikki olivat 
samaa mieltä siitä että päivä oli kaikin tavoin 
onnistunut ja jopa sääkin oli loistava. •

G logistiikka STTK:n edustajat erkki helkiö (Pardia), 
Johan Ramsland (laivanpäällystöliitto), Kai nieminen 
(ammattiliitto Pro) ja Tuomo vikstedt (Pardia) tapasivat 
16.5.2016 liikenne- ja viestintäministeri anne Bernerin, 
aiheena mm. liikennekaari. erittäin mielenkiintoinen ja 
hyvä keskustelu!

Missä mukana – Var är vi med?

G Osallistujat 
paneelikeskuste-
luun vasemmasta 

alkaen / deltagare 
i paneldiskussio-
nen från vänster: 
Tapio Karvonen, 
mats Perämaa, 

anne Berner, 
Björn Blomqvist,  

Jan hanses, 
anders Rundberg, 

eva donalds,  
dr hanna  

hagmark-Cooper.

G  Ulf-Peter lindström, 
Suomen laivanpäällystöliitto.

 Logistiikka STTK 16.5.2016
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Luottamushenkilöiden  
koulutuspäivä 20.05.2016
Tämän kevään luottamushenkilöiden koulutuspäivä oli 
varattu Liiton toimistolla kaikille Liiton eri sektoreiden 
luottamushenkilöille. Ohjelma oli laadittu tiiviiksi ja päivä 
olikin tietoa ja uutta asiaa täynnä varmaan monelle. 
Aamun kahvin ja kevyen purtavan jälkeen aloitettiin 11 
luottamushenkilön ja toimiston väen kanssa Vt. Toimin-
nanjohtajan Johan Ramslandin avauspuheella ja hänen 
tulevaisuusnäkymillä, jossa hän totesi luottamushenkilöi-
den yhä tärkeämpi rooli tulevaisuudessa, varsinkin paljon 
puheena olleen paikallissopimisen astuessa voimaan.

Ensimmäisenä vierailevana luennoitsijana meillä oli 
Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:n asianajaja ja 
varatuomari Henri Nieminen kertomassa ”erimielisyydestä 
oikeusjutuksi- mitä jutusta olisi hyvä selvittää”. Hän kävi 
lyhyesti läpi ne tärkeät asiat jotka tulee ottaa huomioon 
esim. koskien todisteita ja lausuntoja tapauksissa.

Lounaan jälkeen kävi STTK:n pääekonomisti Ralf Sund 
läpi ”Kiky ekonomistin silmälaseilla”, jossa käsiteltiin 
Kikyä ja sen mahdollisia hyötyjä ja tulevaisuuden näkymät 
ekonomin näkökulmasta käsin. Sen tiimoilta seurasi 
keskustelutilaisuus, johon kaikki aktiivisesti osallistui ja 
toivat oman kantansa ja näkemyksiään esille. Käytiin 
samalla läpi mikä tapahtuu, mikäli Kiky ei yhteiskunnassa 
synny ja jatko sen jälkeen.

Kahvitauon jälkeen siirryttiin sitten käsittelemään yhä 
enenevässä määrin ilmenneitä kiusaamistapauksia 
työpaikoilla. Alustavana luennoitsijana kävi TJS-Opinto-
keskuksen Inka Ukkola läpi asioita jota tulee muistaa ja 
kuinka toimia kun tällaisia tapauksia ilmenee työpaikoil-
la. Tämä on todella tärkeä aihe ja todettiin että joskus jopa 
viranomaiset eivät välttämättä auta tilanteissa.

Hän jakoi tilaisuuden jälkeen opintokeskuksen esite 
”Reilu Peli” koskien työhyvinvointia työpaikoilla.

Tämän jälkeen purettiin päivän saanti ja käytiin 
suullisesti palautteet päivän tarjoamasta koulutuksesta 
läpi. Todettiin yhdellä suulla, että näitä koulutuspäiviä 
tarvitaan ja koettiin tärkeiksi.

Seuraavat luottamushenkilöpäivät syksyllä ovat m/s 
Gabriellalla 26. – 28.09.2016. Kaikki ketkä vaan pääsee 
mukaan, niin osallistumaan päiville! •

 vT. vaRaTOImInnanJOhTaJa U-P lIndSTRöm

Förtroendepersonernas  
skolningsdag 20.05.2016
Den här vårens skolningsdag för förtroendepersonerna 
var reserverad vid Förbundets byrå för alla Förbundets 
olika sektorers förtroendepersoner. Programmet var 
stramt och fullspäckat, dagen var ju full med info och 
mycket nya saker säkert för många. Efter morgonkaffet 
och lite frukost började vi med 11 förtroendepersoner 
och byråns personer med tf. Verksamhetsledaren Johan 
Ramslands öppningstal och hans framtidsvisioner, där 
han tog fram förtroendepersonernas allt viktigare roll i 
framtiden, i synnerhet om lokala avtal uppstår.

Som första föredragsgäst hade vi Advokatsbyrå Kasa-
nen & Vuorinen Oy:s jurist och vicehäradshövding Henri 
Nieminen angående ”från oenighet till domstolsfall - vad 
som bör uppklaras”. Han gick kort igenom de viktiga 
sakerna man bör ta i beaktande t.ex. angående bevis och 
utsagor i fallen.

Efter lunchen gick STTK:s huvudekonomist Ralf Sund 
igenom ”Kiky sett genom ekonomistens glasögon”, var 
det behandlades Konkurrenskraftavtalet, dess möjliga 
fördelar och framtidsvisioner sett ur en ekonomists 
synvinkel. Utifrån detta hölls ett diskussionstillfälle 
vari alla deltog aktivt och kom med sina egna åsikter. 
Samtidigt gick vi igenom vad som sker efter det, om inte 
avtalet går igenom i samhället.

Efter kaffepausen tog vi an en allt svårare och allt 
oftare förekommande dilemma, nämligen trakassering 
på arbetsplatserna. Som öppnande föreläsare var Inka 
Ukkola från TJS-Opintokeskus, som gick igenom vad 
man bör komma ihåg och även vad som bör göras då 
dylika fall uppstår på arbetsplatsen. Detta är ett synner-
ligen viktigt ämne, och det noterades att även myndig-
heterna inte alltid reagerar i sakerna. Hon delade ut 
deras broschyr ”Reilu Peli” angående välbefinnandet på 
arbetsplatserna.

Efter detta gick vi igenom dagens saldo angående 
skolningen muntligt. Alla var överens om att dylika 
skolningsdagar är mycket bra och ett behov finns för 
dem. Följande förtroendepersonsdagar är på hösten den 
26 -28.09.2016 ombord på Gabriella. Alla som bara kan 
komma, kom med på de dagarna! •

 Tf. vICeveRKSamheTSledaRe U-P lIndSTRöm

G asianajaja ja varatuomari henri nieminen.  
Kasanen &  vuorinen asianajotoimistosta.

G Ralf Sund STTK:n pääekonomi.
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MARITIME MANAGEMENT
Application period: 7 – 21 September 2016

Master’s Degree Programme in

 K aukolii-
kentees-
sä sekä 

niin sanotussa 
kolmansien 
maiden välisessä 
liikenteessä 
(cross trade 
-liikenne) työs-
kenteleville 
myönnetään 
merityötulovä-
hennys kunnal-
lisverotuksessa 
korotettuna. 
Korotus on 170 
euroa 
jokaiselta 
täydeltä 
kalenterikuu-

kaudelta, jonka 
aikana alus ei käy Suomen satamassa tai muutoin Suomen 
rajojen sisäpuolella ja jonka ajan verovelvollinen työsken-
telee aluksessa (niin sanottu cross trade -vähennys).

Korotusta ei myönnetä siltä kalenterikuukaudelta, jona 
matka on alkanut, ellei matkan alkamispäivä ole kalenteri-
kuukauden ensimmäinen päivä. Sitä vastoin matkan 
päättymiskuukaudelta korotus myönnetään, vaikka matka 
päättyisikin kesken kalenterikuukauden. Edellytyksenä 
korotuksen myöntämiselle päättymiskuukaudelta on, että 
henkilö on työskennellyt koko sitä edeltävän kuukauden.

SLPL selventävä ohje:
Jos olet cross trade- liikenne alueella, niin tarkistakaa 
palkkakuitistanne että vähennys on tehty. Työnantajasi 
tekee vähennyksen puolestasi automaattisesti niiltä 
kuukausilta jotka täyttävät kriteerit. Verohallinnon 
mukaan vähennys pitää tehdä vuoden päätteessä eikä 
suoraan kuukausittain niin kuin yleensä on nähty 
tehtävän. •

eSImeRKKeJÄ mIllOIn OleT OIKeUTeTTU 
Saamaan vÄhennyKSen Ja mIllOIn eI:

1. Olet töissä 1.1 – 31.1. 
 Olet oikeutettu saamaan vähennyksen tammikuulta

2. Olet töissä 2.1 – 31.1. 
 Et ole oikeutettu saamaan vähennystä. 

3. Olet töissä 1.1 – 1.2. 
 Olet oikeutettu saamaan vähennyksen 
 tammikuulta ja helmikuulta.

4. Olet töissä 1.1-28.2. 
 Olet oikeutettu saamaan vähennyksen 
 tammikuulta ja helmikuulta.

Merityötulon verotus
5.2 Merityötulovähennys valtion- ja kunnallisverotuksessa
5.2.1 Cross trade -vähennys

KK
niin sanotussa 
kolmansien 
maiden välisessä 
liikenteessä 
(cross trade 
-liikenne) työs-
kenteleville 
myönnetään 
merityötulovä-
hennys kunnal-
lisverotuksessa 
korotettuna. 
Korotus on 170 

kaudelta, jonka 

K
niin sanotussa 
kolmansien 
maiden välisessä 
liikenteessä 
(cross trade 
-liikenne) työs-
kenteleville 
myönnetään 
merityötulovä-
hennys kunnal-
lisverotuksessa 
korotettuna. 



Liiton jäsenedut
 
S-ryhmän Sokos Hotellit tarjoavat liiton jäsenille vapaa-ajan majoituksiin kausittain 
vaihtuvia tarjouksia. Tarjoukset ovat ennakkomaksettavia. Kattava verkostomme tarjoaa 
loistavat mahdollisuudet niin aktiiviloman kuin hemmottelulomankin viettoon sekä 
mukavaa yhdessäoloa ja rentoutumista. Sokos Hotelleja on yli 50 hotellia 28 eri 
paikkakunnalla Suomessa sekä Original Sokos Hotel Viru ja Solo Sokos Hotel Estoria 
Tallinnassa ja Pietarissa upeat Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel 
Vasilievsky sekä Solo Sokos Hotel Palace Bridge kylpyläpalveluineen. 
Lisätietoja kohteista www.sokoshotels.fi/fi/hotellit 

Jäsenetu varaukset netistä. Näytä jäsenkorttisi vastaanotossa  
sisäänkirjoittautuessasi.
 
Uuden sivun linkkiosoite on
https://www.sokoshotels.fi/fi/tarjoukset/liiton-jasenedut 
Varaukset nettilinkin kautta. Näytä jäsenkorttisi vastaanotossa sisäänkirjoittautuessasi.
 
NETIN VARAUSTUNNUKSET (alk. 1.2.2016) 
Sokos hotellien kampanjakoodi on LIITTO2016

Lisätietoja kohteista www.sokoshotels.fi

Förmåner för  
förbundets medlemmar
 
S-gruppens Sokos Hotels erbjuder övernattningar på fritiden till specialpris (varierar 
enligt säsong) för förbundets medlemmar. Förmånen ges på förhandsbetalda bokningar.   
I vårt heltäckande hotellnätverk hittar du den perfekta platsen för såväl aktiviteter som 
lyxsemester med gemytlig samvaro och avkoppling. Sokos Hotels har över 50 hotell på 28 
orter i Finland samt Original Sokos Hotel Viru och Solo Sokos Hotel Estoria i Tallinn. I S:t 
Petersburg finns dessutom exklusiva Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos 
Hotel Vasilievsky och Solo Sokos Hotel Palace Bridge som även rymmer ett spa. 
Mer information om hotellen finns på www.sokoshotels.fi/fi/hotellit 

Gör din bokning med medlemsförmån på webben på https://www.sokoshotels.fi/fi/
tarjoukset/liiton-jasenedut, bokningskod LIITTO2016. Visa upp ditt medlemskort i 
receptionen när du checkar in.

BESKATTNING  
AV SJÖARBETS-
INKOMST

5.2 Avdrag för sjöarbetsin-
komst i stats- och  
kommunalbeskattningen
5.2.1 Cross trade-avdrag

A vdraget på sjöarbetsinkomst 
beviljas vid kommunalbeskatt-
ningen som förhöjd för dem 

som arbetar i fjärrtrafik och i trafiken 
mellan s.k. tredje länder (s.k. cross 
trade-trafik). Förhöjningen är 170 
euro för varje hel kalendermånad 
under vilken fartyget inte anlöper 
finsk hamn eller annars rör sig inom 
finskt territorium och under vilken 
den skattskyldige arbetar på fartyget 
(s.k. cross trade-avdrag).

Förhöjningen beviljas inte för den 
kalendermånad under vilken resan 
inletts, om inte avgångsdagen är den 
första dagen i kalendermånaden. 
Däremot beviljas förhöjningen för 
den kalendermånad då resan avslu-
tas, även om resan avslutas mitt i en 
kalendermånad. För att en förhöjning 
ska kunna beviljas för den månad då 
resan avslutas ska personen i fråga 
ha arbetat hela den föregående 
arbetsmånaden.

fSBf föRTydlIgande anvISnIng:
Om du är i Cross trade-trafikområde 
så kontrollera i din lönespecifikation 
att avdraget har gjorts. Din arbetsgi-
vare bör göra avdraget automatiskt 
för de månader som kvalificerar. 
Enligt skatteförvaltningen skall 
avdraget göras i slutetet av skatteåret 
som en helhet och inte per enskild 
månad under skatteåret som ofta 
sätts. •

exemPel På nÄR dU ÄR BeRÄTTIgad 
aTT få avdRageT OCh nÄR dU  
InTe ÄR deT:

1. Du är på jobb 1.1. – 31.1.  
 Du är berättigad till avdraget för januari.
2. Du är på jobb 2.1 – 31.1.  
 Du är inte berättigad till avdraget.
3. Du är på jobb 1.1 – 1.2.  
 Du är berättigad till avdraget för  
 januari samt februari.
4. Du är på jobb 1.1 – 28.2.  
 Du är berättigad till avdraget för  
 januari samt februari.
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 V
iipuri-soutu sai alkunsa Järvi-Suomen 
merenkulkupiirin ja UPM Kymmene 
Kaukaan yhteisestä kirkkovenesoudusta 
vuonna 1995. Vain parina kesänä vuosien 

mittaan on retkisoutu jäänyt väliin. 
Valtakunnan rajan ylittävä soutu vaatii omat 

byrokraattiset koukeronsa, lupia ja hyvää tahtoa 
tarvitaan puolin ja toisin. Retken lupien hankin-
nasta alusta saakka vastannut Liisa Pennanen on 
Liikenneviraston Venäjä-yhteistyön asiantuntija, 
joka ”paperisodan” lisäksi on itsekin soutanut 
Viipuriin kymmenkunta kertaa.

– Venäjän rajavartiostosta ja Viipurin satamasta 
on luonnollisesti oltava luvat. Suomen rajavartios-
to on käsitellyt epätavallisen rajanylityksen 
tapaamisissaan venäläisten kollegojensa kanssa ja 
myönsi muutamia vuosia sitten omalta osaltaan 
luvan toistaiseksi tämän ”perinteisen” soudun 
toteuttamiseen, Pennanen kertoo. 

Viipurin satamaviranomaisilta on tarvittu 
erikoislupa veneen kiinnittämiseen muualle kuin 
huvivenesatamaan. Seikkailun makuakin retkessä 
on.

– Loppupäässä reittiä olemme käyttäneet 
Viipurin satamakapteenin luvalla vanhan kanavan 
väylää Zaschitnaja-lahdella – kokeneita paikat 
tuntevia soutajia kun on joukossa. Muuten olemme 
soutaneet laivaväylän reunassa muuta liikennettä 
väistäen. 

Viipurin kuuluisaa Monrepos-puistoakin voi ohi 
soutaessa ihailla.

KIPPaRI navIgOI Ja PITÄÄ PeRÄÄ
Monena vuonna on retkellä oltu useamman 
venekunnan voimin. Viime kesänä juhannuksen 
alla matkasi yksi kirkkovene taas Viipuriin 
airoissa Liikenneviraston henkilökuntaa ja 
Suomen Laivanpäällystöliiton hallituksen jäsenen 
Jukka Riikosen kipparoidessa veneen perässä.

– Perämieskipparin rooli korostuu, sillä 
soutajista monet ovat ensikertalaisia. Veneessä 
tarvitaan pätevää ammattilaista, joka ohjailee 
venettä ja osaa navigoida. Varsinkin Viipuria 
lähestyttäessä on kareja ja kivikoita epävirallisella 
reitillä, selittää Pennanen.

Saimaan kanavan suluissa toimiminen on 
monille outoa, joten asiantuntevaa ohjeistajaa 
kaivataan niissäkin.

Riikoselle Saimaan kanavan reitti on tuttu, sillä 
hän työskentelee päällikkönä Mopro Oy:n Vekara-
aluksessa, joka liikennöi usein kanavassa. 

Pennanen muistuttaa, että kipparilla on oltava 
myös ihmissuhdetaitoja ja maantuntemusta 
ohjeistaessaan soutajia, joista monet ovat Venäjällä 

Soutaen Viipuriin

Kirkkoveneessä kippari istuu veneen perässä
Viime kesänä 

tuli kuluneeksi 
20 vuotta 

 ensimmäisestä 
Liikenneviraston 

kirkkovene-
soudusta 

 Suomen rajalta 
Nuijamaan 
tarkastus-

laiturista Viipu-
riin. Tuolloin ei 
vielä tiedetty, 
että perinne 

tulisi jatkumaan 
näinkin kauan. 

TeKSTI: 
SIRPa SUTInen

ensimmäistä kertaa, soudusta puhumattakaan.
Souturetki kestää mennen tullen tauoista ja 

rajamuodollisuuksien kestosta riippuen noin 
työpäivän verran. Perillä Viipurissa yövytään 
hotellissa.

SOUTUReTKellÄ SamaSSa veneeSSÄ
Veneeseen ei soutajien lisäksi mahdu suurta 
varustemäärää, joten veneen saattajana sululta 
toiselle kulkee huoltoauto, joka kuljettaa taukopai-
koilla tarjottavat eväät ja perillä Viipurissa kaivatut 
vaihtovaatteet. Veneessä mukana on vain pieni 
määrä virvokkeita ja naposteltavaa. 

Nykymuodossaan Viipuri-soutu on osa Liikenne-
viraston henkilökunnan virkistys- ja liikuntatoimin-
taa. Retkisoudussa ollaan kirjaimellisesti samassa 
veneessä.

Kirkkoveneeseen 
mahtuu 14 
soutajaa jaka-
maan seitsemän 
airoparin tehtävät. 
viime kesänä oli 
muutama airopari 
viime hetken 
peruutusten takia 
ilman miehitystä.
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Soutaen Viipuriin

Kirkkoveneessä kippari istuu veneen perässä
– Mukaan voi ilmoittautua kuka tahansa viraston 

henkilökunnasta eri puolilta Suomea. Viraston 
ylintä johtoakin on osallistunut soutuun muutamia 
kertoja. 

Vielä Merenkulkulaitoksen aikoihin soutajilla oli 
käytössään ”talon” oma kirkkovene. Laitoksen 
jakaantuessa vene jäi organisaatiomuutoksen myötä 
perintönä Meritaidolle. 

– Nyt soudamme vuokraveneellä, toteaa Liisa 
Pennanen.

Jos vene jäikin perinnöksi Meritaidolle, tuli 
kippari Riikonen tavallaan perinnöksi soutuporu-
kalle, sillä soudun alkuaikoina Jukka Riikonen 
osallistui soutuun silloisen työnantajansa Meren-
kulkulaitoksen joukoissa. • G Soutajien yhteispelistä vastaavat kipparina veneen 

perässä Jukka Riikonen sekä hänen lisäkseen tärkeäs-
sä tehtävässä tahtiairoissa soutavat henkilöt.
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 V
iborgs-rodden fi ck sin början från 
Insjö-Finlands sjöfartsdistrikts och 
UPM Kymmenes Kaukas gemensamma 
kyrkbåtsrodd år 1995. Endast ett par 

gånger under tiden därefter har rodden inte 
utförts.

Att ro över statsgränsen fodrar sina egen 
byråkrati, tillstånd och god vilja utav alla. Damen 
som skött om alla tillstånden för utfärden, Liisa 
Pennanen är Trafi kverkets Ryssland-samarbetets 
specialist, som förutom ”papperskriget”, har även 
själv rott till Viborg ett tiotal gånger. 

– Från Ryska gränsbevakningen och Viborgs 
hamn måste man självklart ha tillstånd. Finska 
gränsbevakningen har behandlat den ovanliga 
gränsöverskridningen vid sina möten med de 
ryska kollegerna och har gett för sin del ett tills-
vidare- tillstånd för denna ”traditionella” rodd, 
säger Pennanen.

– Från hamnmyndigheterna i Viborg har det 
behövts ett special tillstånd för att förtöja båten 
annanstans än vid fritidsbåtshamnen. Det är 
alltid litet äventyrligt med på utfärden.

– I slutändan utav utfärden har vi använt den 
gamla kanalfarleden över Zaschitnaja-viken med 
tillstånd utav hamnkaptenen i Viborg. Annars har 
vi rott vid kanten utav farleden och väjt för annan 
trafi k.

Man kan även njuta utav vyerna då man ror 
förbi den kända Monrepos-parken i Viborg.

SKePPaRen navIgeRaR OCh hålleR ROdeR
Många år har det varit fl era båtar med på 
utfärden. Förra sommaren under midsommarpe-
rioden, var igen en båt på väg till Viborg med 
Trafi kverkets personal vid årorna och som 
skeppare vid rodret Finlands Skeppsbefäls 
Förbund:s styrelsemedlem Jukka Riikonen. 
Styrmansskepparens funktion blir märkbar, för 
många utav roddarna är med första gången. I 
båten behövs det en erfaren yrkesman, som styr 
båten och kan navigera. I synnerhet då man 
närmar sig Viborg fi nns det många grynnor och 
stenar på den ooffi ciella rutten, förklarar 
Pennanen.

Det är ovant för många att röra sig i slussarna 
vid Saimen kanal, så en erfaren instruktör behövs 
även där.

För Riikonen är rutten i Saimen kanal bekant, 
för han arbetar som befälhavare på Mopro Oy:s 
fartyg Vekara, som trafi kerar ofta i kanalen.

Pennanen påminner om, att skepparen behöver 
inte bara ha en bra social kompetens och land-
kännedom då han instruerar roddarna, utav vilka 
många är första gången i Ryssland, utan också 
kunna väl instruera om roendet i sig självt.

Roende till Viborg

I kyrkbåten sitter skepparen i aktern
Senaste sommar 

var det 20 år 
sedan den första 

Trafikverkets 
kyrkbåtsrodd, 

från Finska 
 gränsen vid 

Nuijamaas 
brygga till  

Viborg gick 
åstad. Då visste 

man inte ännu 
att traditionen 

skulle 
 fortsätta så  

här långe. 
TexT: 

SIRPa SUTInen

Utfärden tar fram och tillbaka med pauserna 
och tiden för gränsformaliteterna ungefär en 
arbetsdag. Väl framme övernattar vi på ett hotell 
i Viborg.

en ROddUTfÄRd I Samma BåT
I båten ryms inte mycket utrustning med förutom 
roddarna, därför så som en följeslagare till båten 
rör sig en servicebil, som transporterar all kost 
och de mycket efterlängtade byteskläderna till 
destinationen i Viborg. I båten tas det med endast 
en liten mängd förfriskningar och tilltugg.

Nuförtiden är Viborgs-rodden en del utav 
personalens fritids- och sportaktiviteter vid Tra-
fi kverket. Vid rodden är man bokstavligt i samma 
båt.

Vem som helst som är anställd vid verket i Fin-
land kan anmäla sig till rodden. Även ledningen 
vid verket har deltagit i rodden några gånger.

Ännu under Sjöfartsverkets tid hade roddarna 
”husets”, så att säga egen båt. Då Sjöfartsverket 
splittrades upp, gick båten vid organisationsför-
ändringen i arv till Meritaito.

I kyrkbåten ryms 
det 14 stycken 
roddare som delar 
på uppgifterna vid 
sju årpar. förra 
sommaren blev 
några årpar 
obemannade på 
grund av inhibe-
ring i sista stund.
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KUTSU 
VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen Laivanpäällystöliiton sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään keskiviikkona 

23. marraskuuta 2016 klo 14.00 Tampereella.
Kokouspaikka on Sokos Hotelli Torni Tampere

Ratapihankatu 43, 33100 Tampere

Jäsenyyden tarkastus alkaa samassa paikassa klo 13.30.

Käsiteltävät asiat:
1. Sääntöjen 16 § mainitut asiat

2. Hallituksen mahdolliset esitykset

hallitus

KALLELSE 
TILL ÅRSMÖTET

Finlands Skeppsbefälsförbunds stadgeenliga årsmöte hålls
onsdagen den 23 november 2016 kl. 14.00 i Tammerfors.

Mötesplatsen är Sokos Hotelli Torni Tampere

Ratapihankatu 43, 33100 Tammerfors
Granskningen av medlemskapet inleds 

på samma plats kl. 13.30.

På mötet behandlas:
1. I stadgarnas 16 § föreskrivna ärenden

2. Styrelsens eventuella förslag

Styrelsen

Roende till Viborg

I kyrkbåten sitter skepparen i aktern

– Nuförtiden ror vi med en hyrd båt, konstaterar 
Liisa Pennanen.

Även om båten gick i arv till Meritaito, så kom 
skepparen Riikonen i arv till roddargänget, för under 
första tiden utav rodden deltog Jukka Riikonen för sin 
dåvarande arbetsgivares, Sjöfartsverkets grupp. •

Jukka Riikonen som skeppare i 
aktern och han ansvarar även för 
samspelet emellan roddarna, 
samt de viktiga personerna vid 
s.k. takt-årorna.  
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 A
lus on tyypiltään ”semi-submersible”, 
joka tarkoittaa sitä, että lastaus/
purkausvaiheessa laiva upotetaan niin 
syvälle, että kelluva lasti voidaan ajaa 

perästä sisään laivan kannelle. Kun painolasti-
tankit ovat täynnä, on aluksen kansi (tankkitop-
pi) 16 m syvyydessä. Kun painolastitankit 
pumpataan tyhjäksi, Dockwise nousee taas 
pinta-alukseksi ja lasti voidaan kiinnittää 
kuivaksi jääneelle kannelle merimatkaa varten. 
Menetelmä on lastaus- ja kantokyvyltään 
ylivoimainen nostureilla lastattavaan kansikulje-
tuslaivaan verrattuna.

Dockwisen mitat ovat dwt 116.175, pituus 275 
m, leveys 79 m, kulkusyväys 11 m, syväys 
upotettuna 31 m ja kantokyky huimat 110.000 
tonnia. Dockwisea suunniteltiin jopa risteilijä 
Costa Concordian kuljetukseen sen uppoamis-
paikalta Giglion Islandin edustalta noin 200 
mailin merimatkalle romutettavaksi Genovaan. 
Tämä antaa hyvän käsityksen jättialuksen 
kantokyvystä. Costa Concordia olisi mitoiltaan 
mahtunut Dockwisen kannelle, joskin hylyn 
ilmoitettu paino 114.000 tonnia olisi vaatinut 
erikoisjärjestelyjä. Costa Concordian oikaisua ja 
kellutusta varten rakennetut ponttonit osoittau-
tuivat kuitenkin niin toimiviksi, että alus voitiin 
hinata niiden varassa Genovaan. 

Esimerkkejä Dockwise Vanguardin lasteista 
ovat mm. kelluvan öljynporaustornin, 53.000 
tonnia, kuljetus Koreasta Meksikoon, uivana 
telakkana toimiminen kelluvalle öljynporaustor-
nille Maltan Vallettassa, koska riittävän suurta 
kuivatelakkaa ei ollut tarjolla, ja Goliat FPSO 

öljynporaus/säiliötor-
nin kuljetus Koreasta 
Hammerfestiin 
helmikuussa 2015. 

Mainittakoon vielä, 
että Dockwise 
Vanguardin suunnitte-
lija on suomalainen 
Deltamarin Oy, jonka 
pääomistus siirtyi 
hiljattain Kiinaan 
(mikä menetys!), ja 
että Dockwise 
Shipping on aloittanut 
Dockwise Vanguardia 
vieläkin suuremman 
raskaskuljetusaluksen 
suunnittelun. 

Maailman toiseksi suurin raskaskuljetusalus 
on vuonna 2000 Taiwanin CSBS Corporation tela-
kalla valmistunut semi-submersible Blue Marlin. 
Aluksen tilaaja Oslo Heavy Transport myi Blue 
Marlinin jo v. 2001 Dockwise Shippingille, joka 
nosti laivan kantokyvyn 75.000 tonniin. Blue 
Marlinin lasteista maininnan ansaitsevat 
australialaisen, keskeneräisen sotalaiva Canber-
ran kuljetus Ferrol Harbourista Melbourneen, ja 
Al Qaidan itsemurhapommittajien vaurioittaman 
risteilijä USS Colen kuljetus Port of Adenista, 
Jemen, takaisin USA:han.

Maailman suurin arktisilla vesillä kulkukel-
poinen, Polar ice-class jäävahvistettu, semisub-
mersible raskaskuljetusalus Audax, 24.500 dwt, 
laskettiin vesille syyskuussa 2015 Kiinan 
Guangzhoun telakalla. Audaxin ja sen sisaraluk-
sen suunnittelivat Deltamarin ja Aker Arctic, 
jonka pääomistaja on Suomen Teollisuusrahasto. 
Molemmat alukset tulevat kiinalais-hollantilai-
sen ZPMC Red Box varustamon ja Venäjän Yamal 
LNG-projektin väliseen sopimusliikenteeseen.

Suurin nostokyky omilla nostureilla. Kun 
Antigua Barbudan lipun alla kulkeva m/s Svenja, 
dwt 12.975, kävi viime vuodenvaihteessa 
Rauman telakalla lastaamassa kelluvan raken-
nusalustan teräslohkoja, yhteispainoltaan 3.400 
tonnia, mainosti aluksen omistaja, saksalainen 
SAL Heavy Lift GmbH, Svenjaa maailman 
suurimmaksi raskaskuljetusalukseksi. Tämä 
pitääkin paikkansa laivan kahden nosturin 
osalta, joiden nostokyky on 1000 tonnia, yhteis-
nostossa 2000 tonnia. Svenjan erikoisominaisuus 
on laivan oikealle kyljelle palkkien varassa 
ulostyönnettävä painolastitankki, joka vedellä 
täytettynä pitää laivan suorassa, kun vasemmal-
le puolelle sijoitetut nosturit siirtävät raskaita 
taakkoja laivaan. Svenjan muut ominaisuudet, 
kuten lastin kantokyky 11.000 tonnia, pituus 
160,5 m, leveys 27,9 m, eivät siis kilpaile edes 
samassa sarjassa todella suurten raskaskuljetus-
alusten kanssa. Tästä huolimatta tai paremmin-
kin tämän johdosta lastaustapahtuma oli vaativa 
tehtävä. Kaiken lisäksi osa työstä jouduttiin 
tekemääni joulun ja uudenvuoden pyhien aikana, 
joka hankaloitti työvoiman rekrytointia.

Svenjan täyttä nosturikapasiteettia ei lastauk-
sessa tarvittu, koska Arabiemiirikuntin myyty 
kelluvan huvikeskuksen rakennusponttoni 
koostui kuudesta peruslohkosta, joista suurin 
painoi 800 tonnia. Vaikeuksia tuotti lohkojen 
pituus ja leveys. Suurin niistä oli pinta-alaltaan 

Maailman suurimmat  
raskaskuljetusalukset

Kanto-
kyvyltään 
maailman 

suurin raskas-
kuljetusalus 

on Etelä- 
Korean Hundai 

telakalla   
v. 2012 

 valmistunut 
Dockwise 

Vanguard, 
omistaja 

Dockwise 
Shipping R.V, 

Hollanti. 

H dockwise 
vanquard & 

goliat.
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lähes 10.000 m2. Mittavimmat kolmeen kerrokseen 
lastatuista lohkoista ulottuivat kymmenkunta metriä 
laivan kylkien ja perän ylitse. Tarvittiin tarkkaa ennakko-
suunnittelua ja lukuisten, teräksisten välitukien asenta-
mista ja paikalleen hitsaamista, jotta monimuotoisten, 
vaihtelevan paksuisten lohkojen sijoittelu päällekkäin 
onnistui ja niistä muodostui tukeva, yhtenäinen ja liikku-
maton kansilasti. Lisähankaluutta aiheutti pitkään 
korkealla pysytelleen meriveden äkillinen laskeminen 
miinukselle, jonka takia Svenjan piti Loppiaisena siirtyä 
sataman puolelle lastin lopullista kiinnittämistä varten. 
Hankaluutta lisäsi kovimmillaan 22 asteen pakkanen ja 
navakka tuuli. 

Ex-merimiehen silmissä näytti Biskajan ylitykseen ja 
Välimeren talvimyrskyihin valmistautuva Svenja ylileveine 
ja -pitkine kansilasteineen varsin hurjalta tapaukselta. 
Vakuutusyhtiö oli määrännyt kuljetukselle aallonkorkeu-
den ylärajaksi neljä metriä. Mikäli sää-ennusteet povaisi-
vat rajaa kovempaa aallokkoa suojattomien merialueiden 
ylityksen ajalle, pitäisi Svenjan jäädä odottelemaan 
aallokon laantumista johonkin suojaisempaan paikkaan. 
Ohje on jokseenkin teoreettinen, sillä Atlantin puolelle 
poikkeaminen kestää lastissa ajaen noin neljä vuorokautta 
ja Välimeren ylitys noin kahdeksan vuorokautta, joten 
vaihteleva säätila ehtii muuttua matkan aikana moneen 
kertaan. Biskaja on tunnettu hankalasta ristiaallokostaan, 
ja talviaikana Välimerellä puhalteleva voimakas pohjois-
tuuli meltemi nostaa nopeasti korkean aallokon. 

Svenja pääsi aloittamaan matkansa lastin kiinnityksen 
valmistuttua 7.1.2016. Alus ankkuroi 21.1. illalla Port 
Saidin edustalle odottamaan Suezin kanavaan pääsyä. 30.1 
Svenja saapui Dubaihin ja pääsi laituriin kello 06.00. 
Uskalias, vajaan 23 vrk kestänyt merimatka sujui onnelli-
sesti ja vaativa lasti tuli turvallisesti perille. 

Raskaskuljetusaluksille löytyy edelleenkin runsaasti 
tarvetta maailman merillä, vaikka niitä työllistäneet 
toiminnat arktisen merialueen öljykentillä ovat koepora-
uksien osalta tilapäisesti hiljentyneet. LNG-varastoja ja 
-satamia on kuitenkin rakenteilla mm. Koillisväylän 
varrelle. Tämän on hyvin hyödyntänyt hollantilaiseen 
Spliethoff ryhmään kuuluva BigLift Co., joka on saanut 
useita Yamal LNG-sataman ja -terminaalin rakennuspro-
jektiin kohdistuvia kuljetustehtäviä. Varustamon kansikul-
jetuslaivastoon kuuluu 15 alusta, joista suurimmat ovat 
18.700 dwt ja niiden nostokyky omilla nostureilla on 1800 
tonnia. 

Suomestakin löytyy yksi raskaskuljetuksiin innovatiivi-
nen varustamo, turkulainen Meriaura, joka omistaa 
kansikuljetusalukset Aura, 5200 dwt ja Meri, 4300 dwt. •

JaaKKO vaRImaa, meRIKaPTeenI

H mv Blue marlin.

G mS Svenja.



 F
artygstypen är en ”semi-submersible”, som betyder 
att, vid lastning/lossning sänks fartyget så djupt, att 
den flytande lasten kan köras in på däcket från 
aktern. Då barlasttankarna är fulla, är fartygets 

däck (tanktopp) på 16 meters djup. Då barlasttankarna 
pumpas tomma, flyter Dockwise Vanguard som ett normalt 
yt-gående fartyg och lasten kan säkras på ett torrt däck för 
sjöresan. Processen är lastnings- och kapacitetsmässigt 
sett överlägset gentemot att med kranar konventionellt 
lasta däckslaster.

Dockwise Vanguards mått är dwt 116 175, längden 275m, 
bredden 79m, full lastad djupgång 11m, nersänkt i under-
vattensläge 31m samt en bärkraft på svindlande 111 000 
ton. Fartyget planerades till och med för att transportera 
Costa Concordia från dess grundningsplats utanför ön 
Giglio till Genoa, en distans på ca 200 sjömil. Detta ger en 
liten bild utav bärförmågan utav detta jättefartyg. Costa 
Concordia skulle enligt sina mått ha rymts på däcket utav 
Dockwise Vanguard, endast vrakets meddelade vikt 114 000 
ton skulle ha förorsakat specialåtgärder. Upprättandet och 
flytandet utav Costa Concordia med hjälp av pontonerna 
funktionerade så bra, att fartyget dock kunde bogseras med 
hjälp av dem till Genoa.

Som exempel på Dockwise Vanguards laster kan näm-
nas en flytande oljeborrningsrigg, 53 000 ton som trans-
porterades från Korea till México. Att funktionera som en 
flytande docka för en flytande olje-borrningsrigg i Valletta 
på Malta, då det inte fanns tillräckligt stor flytdocka för 
ändamålet, och sedan transporten utav Goliat FPSO:s 
oljeborrnings/cisterntorns transport från Korea till Ham-
merfest i februari 2015.

Nämnas bör ännu, att de som planerat Dockwise 
Vanguard är finska Deltamarin Oy, som bytte för en tid 
sedan till Kinesiska huvudägare (vilken förlust!). Dockwise 
Shipping har även börjat planera ett ännu större tung-
transportfartyg än Dockwise Vanguard. 

Världens andra till storleken största tungtransportfartyg 
är år 2000 på CSBS Corporations varv i Taiwan tillverkade 
semi-submersible Blue Marlin. Fartygets beställare, Oslo 
Heavy transport sålde Blue Marlin redan år 2001 åt Dockwi-
se Shipping, som utökade fartygets bärförmåga till 75 000 
ton. De Blue Marlins laster som bör nämnas är transporten 
utav halvfärdiga australienska örlogsfartyget Canberra 
från Ferrol Harbour till Melbourne och den utav Al Qaidas 
självmordsattentat skadade kryssaren USS Coles transport 
från Aden i Jemen tillbaka till USA.

Världens största i arktiska vatten farbar, Polar is-klass 
isförstärkta semi-submersible tungtransportfartyget 
Audax, 24 500 dwt, sjösattes i augusti 2015 vid kinesiska 
varvet i Guangzhou. Audax och dess systerfartyg planera-
des gemensamt utav Deltamarin och Aker Arctic, vars hu-
vudägare är Suomen Teollisuusrahasto Oy. Vartdera farty-
gen kommer i en kontrakttrafik mellan kinesisk-holländska 
ZPMC Red Box-rederiet och ryska Yamal LNG-projektet.

Största lyftförmåga med egna kranar. M/s Svenja, dwt 
12 975, som seglar under Antiguas Barbuda flagg lastade 
vid Raumo varv vid senaste årsskiftet en flytande byggnads 
plattforms stål block, med en totalvikt på 3 400 ton. Då 
meddelade rederiets ägare, tyska SAL Heavy Lift GmbH, 
att Senja är världens största tungtransportfartyg. Detta 
stämmer även vad gäller fartygets två lyftkranar, vars lyft-
kapacitet är 1 000 ton, tillsammans 2 000 ton. Till Svenjas 

specialegenskaper hör en ballasttank på styrbords sida 
som kan skjutas ut över stålbalkar, och som då fylld med 
ballastvatten håller fartyget upprätt, då de på babord sidan 
befintliga kranarna lyfter tunga vikter ombord. Svenjas 
andra egenskaper, så som lastförmågan 11 000 ton, längd 
165m, bredd 27,9m tävlar inte alls i samma serie med de 
verkligt stora tungtransportfartygen. Oberoende, eller 
kanske just på grund av detta var lastningen en fodrande 
uppgift. Dessutom måste en del utav arbeten utföras under 
jul- och nyårshelgerna, vilket gjorde det svårt i att rekrytera 
arbetare för lastningen.

Svenjas fulla lyftkapacitet behövdes inte, för att den till 
Arabemiraten sålda flytande nöjescentrets byggnadsponto-
ner bestod utav sex grundblock, utav vilket största vikten 
var 800 ton. Problemet bestod närmast i blockens längd 
och bredd. Den största utav dem hade en areal på nära 10 
000 m2. De största utav de i tre våningar lastade blocken 
sträckte sig både 10-tals meter ut över utsidorna och aktern 
på fartyget. Det fodrades noggrann planering och otaliga, 
fastsvetsningar utav stålstöd, för att få den multiformade, 
utav varierande tjocka block bestående lasten placerad 
på varandra, så att det blev en stadig, enhetlig och orörlig 
däckslast. Tilläggssvårigheter förorsakade den länge högt 
bestående havsvattennivåns snabba sjunkande på minus 
sidan, varför Svenja måste flyttas på Trettondagen jul till 
hamnen för att säkra slutgiltigt lasten. Svårigheter förorsa-
kade även en kyla på som mest -22 grader och stark vind.

Ur ex-sjömannens synvinkel verkade den för en Biscaya-
överfart och Medelhavets vinterstormar förberedande 
Svenja med sin överbreda och – långa däckslast verkligen 
extrem. Försäkringsbolaget hade beordrat en maximal 
våghöjd på 4 meter för transporten. Om väderleksprogno-
sen lovade högre våghöjd för oskyddade trafikområden, bör 
Svenja vänta på sjögångens avtagande på någon mera skyd-
dad plats. Instruktionen är något teoretisk, för överfarten 
på Atlantsidan tar ca 4 dygn och överfarten utav Medel-
havet ca 8 dygn, så väderleken hinner ändra på sig under 
sjöresan flera gånger. Biscaya är väl känt för sina korsvågor 
och den vintertiden på Medelhavet starka nordliga vinden 
meltemi ökar snabbt sjögången. 

Svenja kunde börja sin sjöresa efter att lasten blivit 
färdigt säkrad den 7.1.2016. Fartyget ankrade på kvällen 
den 21.1 utanför Port Said för att invänta genomfarten utav 
Suez kanalen. Den 30.1. ankom Svenja Dubai och kom till 
kaj klockan 06:00. Den vågsamma, knappt 23 dagar långa 
sjöresan gick bra och den fodrande lasten kom säkert fram.

För tungtransportfartygen finns det ännu mycket behov 
på världshaven, fast den verksamhet som på de arktiska 
sjöhavsområdens oljefält har för provborrningarnas del 
nu tillfälligt avtagit. LNG-förråd och – hamnar byggs det 
bl.a. vid stränderna utav Nordostpassagen. Detta har bra 
utnyttjat holländska till Spliethoff tillhörande BigLift Co., 
som har fått många transportuppgifter för LNG-hamnen 
och-terminalens byggnadsprojekt i Yamal. Till rederiets 
däckstransportflotta hör 15 fartyg, de största är 18 700 dwt 
och deras lyftkapacitet med egna kranar är 1800 ton.

I Finland finns det även ett för tungtransporter innova-
tivt rederi, åboländska Meriaura, som äger däcktransport-
fartygen Aura, 5 200 dwt och Meri, 4 300 dwt. •

SJöKaPTen JaaKKO vaRImaa
öveRSÄTTnIng U-P lIndSTRöm 

Världens största tungtransportfartyg
Till lastkapaciteten världens största tungtransportfartyg är Dockwise Vanguard, som byggdes färdig på det Sydkoreanska 
Hyundai varvet år 2012 och ägs av Dockwise Shipping R.V. i Nederländerna. 
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Vuosi on ollut täynnä neuvotteluja koskien sekamiehitysten käyttöönottamisesta luonnollisen 
poistuman kautta eri varustamoissa ja suurin osa niistä on saatu loppuun vietyä. Vielä on työn alla mahdollinen 

kadettijärjestelmän järjestäminen, jotta saadaan jatkuvuus taattua tulevaisuudessakin päällystön osalta.
Lakkouhasta ei vältytty keväällä Arctia-konsernin kanssa, mutta sovintoehdotuksen myötä saatiin 

sopimus aikaan ja sen jälkeen on neuvotteluja konsernin kanssa jatkettu koko loppuvuoden.
Kuten edellisvuonnakin, niin ongelmat yhteysalusten kanssa on jatkunut ns. ”villien yrittäjien” kanssa 

ja myös Ahvenanmaan Maakuntahallituksen työsopimusten kanssa.
Kauppa-alusten tonnisto on vuoden aikana lisääntynyt vanhojen alusten hankinnoilla ja 

tulevaisuutta ajatellen on myös uusia tilauksia tiedossa. Liiton hallituksen kokoonpanossa tapahtui 
myös muutoksia, uutena hallitusjäsenenä tuli mukaan Jukka Riikonen. 

Loppuvuonna toiminnanjohtajan Petri Suomisen poismenon myötä toimistoon tuli myös muutoksia. Sääntöjen 
mukaan liiton vt. toiminnanjohtajaksi siirtyi varatoiminnanjohtaja Johan Ramsland ja vt. varatoiminnanjohtajaksi 

valittiin Ulf-Peter Lindström. Suomen Merenkulun toimitussihteeri Hilkka Kotkamaa siirtyi eläkkeelle 30.11.
Vuoden 2015 vuosikokouksen ensimmäisessä käsittelyssä saatiin sääntömuutokset hyväksyttyä. Nämä 

muutokset helpottavat työskentelyä hallinnollisissa toimissa tulevaisuudessa.

VUOSIKERTOMUS  2015
2015 – Liitossa tapahtumarikas vuosi
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SLPL:n vuosikertomus toimintavuodelta 2015

Sopimukset
Keskusjärjestöjen kolmivuotinen sopimus edelleen voimassa, joka alkoi 
1.3.2014 ja on voimassa aina 28.02.2017 asti. Suomen Laivanpäällystö-
liitto mukana sopimuksen piirissä, samoin kun TYKA:n 2 osalta, joka 
astuu voimaan 1.3.2016. 
1.3.2015 taulukkopalkkoja korotettiin 0,4% ja euromääräisiä   
lisiä 0,4%.
Luontaisedut korotettiin 0,5%.

Ulkomaanliikenne
1.3.2015 taulukkopalkkoja korotettiin 0,4% ja euromääräisiä lisiä 0,4%
Vuoden aikana tehtiin sekamiehityssopimuksia Suomeen hankittuihin 
uudisrakennuksiin ja käytettynä ostettuihin aluksiin.
Luontaisetuja korotettiin 0,5%. 

Ulkomaanliikenteen  
pientonnisto
Palkkoja korotettiin ulkomaanliikenteen korotusten mukaisesti 
1.3.2015. Ulkomaanliikenteen pientonniston sopimus on voimassa 
samoin kun ulkomaanliikenteenkin sopimus 28.2.2017 asti. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%. 

Kotimaanliikenne
SUOmen laUTTalIIKenne Oy - fInfeRRIeS
Sopimusta on jatkettu 28.2.2017 asti. Palkkoja korotettiin 1.3.2015 
Ulkomaanliikenteen mukaisesti 0,4%. Sama korotus tuli myös 
euromääräisiin lisiin. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%. 

RaSIla
Sopimus on voimassa 28.2.2017 asti. Taulukkopalkkoja korotettiin 
1.3.2015 Ulkomaanliikenteen mukaisesti 0,4%. Sama korotus tuli myös 
euromääräisiin lisiin. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

KOTImaanlIIKenTeen maTKUSTaJa alUKSeT
Sopimus on voimassa 28.2.2017 asti. Taulukkopalkkoja korotettiin 
1.3.2015 Ulkomaanliikenteen mukaisesti 0,4%. Sama korotus tuli myös 
euromääräisiin lisiin. Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

SUOmenlInnan lIIKenne
Sopimus on voimassa 28.2.2017 asti. Taulukkopalkkoja korotettiin 
1.3.2015 Ulkomaanliikenteen mukaisesti 0,4%. Sama korotus tuli myös 
euromääräisiin lisiin. Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

Valtion yhtiöt
aRCTIa ShIPPIng Oy 
Lakkouhan ja sovinnon jälkeen uusi sopimus on voimassa 28.2.2017 
asti. Taulukko-ja kokonaispalkkoja korotettiin 1.3.2015 Ulkomaanliiken-
teen mukaisesti 0,4 %. Sama korotus tuli myös euromääräisiin lisiin. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

fInnPIlOT

Uusi sopimus voimassa 27.4.2014. alkaen aina 27.4.2017 asti. 
Yleiskorotus 1.3.2015 0,4 %. Taulukkopalkkoja ja euromääräisiä lisiä 
korotettiin 0,4 %. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5 %.

meRITaITO Oy
Sopimus on voimassa 28.2.2017 asti. Taulukko-ja kokonaispalkkoja 
korotettu 1.3.2015 Ulkomaanliikenteen mukaisesti 0,4 %. Sama 
korotus tuli myös euromääräisiin lisiin. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

Valtion sopimusala  
(Liikenteen turvallisuusvirasto  
TraFi ja Liikennevirasto LiVi)

vIRKaSUhTeISeT
Sopimus voimassa 28.2.2017 asti. Palkat perustuvat vaativuustasoon 
ja henkilökohtaiseen työsuorituksen tasoon.

Kunnan sopimusala
Virka- ja työsopimussuhteiset

m/S KaTaRIInan SOPImUS
Sopimus voimassa 28.2.2017 asti. Taulukko-ja kokonaispalkkoja 
korotettu 1.3.2015 Ulkomaanliikenteen mukaisesti 0,4 %. Sama 
korotus tuli myös euromääräisiin lisiin. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

KUnnallISeT SaTamaJÄÄnSÄRKIJÄT
Sopimus voimassa Taulukko-ja kokonaispalkkoja korotettu 1.3.2015 
Ulkomaanliikenteen mukaisesti 0,4 %. Sama korotus tuli myös 
euromääräisiin lisiin. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

ålandS landSKaPSRegeRIng
1.4. 2014 solmittu päälliköiden sopimus on voimassa 31.3.2017 asti. 
1.3.2012 solmittu perämiesten sopimus sovittu jatkuvan vuosittain. 
Taulukko-ja kokonaispalkkoja on korotettu 1.3.2015 Ulkomaanliikenteen 
mukaisesti 0,4 %. Sama korotus tuli myös euromääräisiin lisiin. 
Luontaisetuja korotettiin 0,5%.

Koulutustoiminta
ammaTTIKOUlUTUS
Liitto on opetusministeriön alaisuudessa toimivassa Merenkulun 
koulutustoimikunnassa. Lisäksi liitto oli mukana edustettuna myös 
Merenkulun tutkintatoimikunnassa. Kalatalouden ja merenkulun 
koulutussäätiön hallituksen jäsenyys kuuluu myös liiton toimintaan. 
Rauman Ammattioppilaitoksen neuvottelukunnan, Satakunnan 
Ammattikorkeakoulun neuvottelukunnan, Turun merenkulun oppilaitok-
sien neuvottelukunnan ja Kotkan merenkulkualan oppilaitosten 
neuvottelukunnan jäsenyydet kuuluvat myös liiton edustuksiin.
Liitolla on jäsenyys Meriturvan johtokunnassa. Liitto on ollut edustet-
tuna Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksen neuvottelukunnassa 
(MKK) ja myös kannatusyhdistyksen hallituksessa. 
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JÄRJeSTöKOUlUTUS

Toukokuussa järjestettiin STTK:n työhyvinvointiseminaarin yhteydessä 
liiton oma luottamusmiespäivä liiton toimistolla.
Syyskuussa liitto järjesti ulkomaanliikenteen ja satama-alan yhteisen 
luottamusmieskurssin Holiday Clubin Tampereen kylpylässä.
Kurssille osallistujia oli yhteensä 15 henkilöä.
Ulkopuolisina luennoitsijoina oli Juska Kivioja STTK:sta, Harri Halme 
STM:stä ja Leila Perälahti vakuutusyhtiö IF:stä.
Lisäksi varustamoiden henkilöstöpäälliköt saapuivat tapaamiseen, 
jossa käytiin läpi varustamoiden kuulumisia, tulevaisuuden näkymiä 
sekä luottamusmiesjärjestelmän toimivuutta.

Kansainvälinen toiminta
Kansainväliset järjestöt

ITf
Vuoden aikana liitto ei osallistunut ITF:n (International Transport 
Workers Federation) kokouksiin aikataulu- ja kustannussyistä.

IfSma
Vuoden aikana liitto ei osallistunut IFSMA:n (International Federation 
of Shipmasters Associations) kokouksiin aikataulu- ja kustannussyistä. 
Järjestö pitää yleensä kerran vuodessa yleiskokouksen, johon liiton 
päällikköjen edustaja osallistuu.

POhJOISmaaT
Liitto ei ole osallistunut Pohjoismaisen kuljetustyöntekijöiden 
Federaation kokoukseen kuluneena vuonna aikataulu- ja kustannus-
syistä. 
Tärkein pohjoismainen yhteistyö liiton kannalta tapahtui Pohjoismaisen 
Laivanpäällystökongressin, NFBK:n piirissä. NFBK koostuu kaikkien 
pohjoismaiden laivanpäällystöliitoista. Vuoden aikana pidettiin kaksi 
kokousta, yksi keväällä Göteborgissa, johon osallistui Johan Ramsland 
ja opiskelijaedustaja Justus Berg ja toinen 21.09. -23.09. Maarianhami-
nassa Suomessa, johon osallistui Petri Suominen ja Johan Ramsland. 
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja vertailtiin eri Pohjois-
maiden liittojen tekemiä sopimuksia. 

eTf
Liitto ei osallistunut vuoden aikana ETF:n  
(European Transport Workers Federation) kokouksiin.

ImO
Liitto ei osallistunut vuoden aikana IMO:n  
(International Maritime Organisation) kokouksiin Lontoossa. 
Olimme ainoastaan mukana alustavissa kokouksissa Suomessa: MSC 
(Maritime Safety Committee), STW (Subcommittee On Standards of 
Training and Watchkeeping) ja COMSAR (Subcommittee on Radiocom-
munications and Search and Rescue). 

Järjestöyhteistyö
TOImIhenKIlöKeSKUSJÄRJeSTö STTK
Liitolla on edustus STTK:n hallituksessa ja valtuustossa. STTK on 
vuoden aikana tukenut monipuolisesti jäsenliittojaan edunvalvonnassa. 
Liitto on mukana STTK:n edunvalvonta- ja järjestötoimikunnissa. 
Lisäksi olimme mukana nuorisotoiminnassa soveltuvin osin.

STTK-lOgISTIIKKa

STTK-logistiikka ryhmässä ovat edustajina keskusjärjestöön kuuluvat 
kuljetusaloihin osallisina olevat liitot. STTK-logistiikka on merenkulku-
alan päällystöliittojen perustama yhteisö, jonka perusteella puheenjoh-
tajuus on näiden liittojen hallussa. Kuluneena vuonna puheenjohtajuus 
on ollut Suomen Laivanpäällystöliitolla. STTK-logistiikka toimii 
asiantuntijaelimenä logistisissa kysymyksissä ja pyrkii olemaan 
aktiivinen toimija tällä sektorilla.

PalKanSaaJaJÄRJeSTö PaRdIa
Liitto on edustettuna Pardian hallituksessa. 
Pardian kautta liitto valvoo valtion eri hallinnon aloilla ja liikelaitoksissa 
toimivien virka- ja työsopimussuhteisten jäsentensä etuja.

TeKnIIKKa Ja TeRveyS KTn Ry.
Liitto valvoo KTN ry:n kautta kunta-alalla toimivien virka- ja työsopi-
mussuhteisten jäsentensä etuja. 
Liitolla on edustajat KTN:n hallituksessa, TS-valiokunnassa ja 
KV-TES-valiokunnassa.

Kaf
Liitto oli mukana yhdessä Kuljetusalojen federaatio KAF:n kokouksessa 
kuluneena vuonna.

SUOmen SaTamaPÄÄllySTöyhdISTyS
Suomen Satamapäällystöyhdistys ry on yhteistyössä liiton kanssa 
pyrkinyt valvomaan ja ajamaan satamapäällystön etuja.

Hallinto
vUOSIKOKOUS helSIngISSÄ

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.11.2015 Vuosaaren 
merimieskirkossa, Helsingissä..
Kokouksessa oli läsnä yhteensä 12 varsinaista jäsentä ja 6 kannattaja-
jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Engren ja varapuheen-
johtajana Sven-Erik Nylund. Avajaispuheen piti toiminnanjohtaja   
Petri Suominen. 
Vuosikokous hyväksyi vuosikertomuksen ja vuoden 2014 tilin päätöksen 
ja vahvisti hallituksen laatiman talous- ja toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2016. Siinä varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 
pysyy ennallaan 1,4 prosentissa ja kannattajajäsenten jäsenmaksu 
ennallaan 70 eurona. 
Vuosikokous vahvisti ensimmäisessä käsittelyssä liiton sääntömuutok-
set.
Liiton toiminnanjohtaja jakoi liiton kunniamerkin seuraaville henkilöille: 
Markku Kettunen, Kristian Heiskanen, Pekka Karppanen, Heidi 
Tauriainen, Kari Kosonen, Johan Ramsland.
Kokous hyväksyi hallituksen laatiman esityksen julkilausumaksi ja 
päätti, että vuoden 2016 vuosikokous pidetään Tampereella.
Sääntömuutokset hyväksyttiin toisessa käsittelyssä ylimääräisessä 
vuosikokouksessa 9.2.2016. Kokous pidettiin liiton toimistossa 
Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä yhteensä 7 varsinaista jäsentä ja   
6 kannattajajäsentä.
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hallITUS

Liiton hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kristian 
Heiskanen toimi hallituksen puheenjohtajana ja Kai Terimaa vara-
puheenjohtajana. Hallituksen teknisenä sihteerinä toimi toimisto-
sihteeri Marjo Peurala.

SlPl:n hallITUS 2014–2017
Björkell Martin, Granell Kenneth, Heiskanen Kristian, Kettunen Markku, 
Kosonen Kari, Lindström Ulf-Peter (14.12.2016 saakka), Lunkka Santeri, 
Mäkelä Matleena, Palmu Heli, Riikonen Jukka, Seligson Niclas, 
Stenbäck Dan, Tauriainen Heidi, Terimaa Kai. 
Juha Tuomi valittiin hallituksen jäseneksi ajalle 14.12.2015-14.6.2016 
Ulf-Peter Lindströmin ollessa estynyt.

TOImeenPaneva valIOKUnTa
Hallituksen toimeenpaneva valiokunta kokoontui vanhassa kokoon-
panossaan vuoden aikana 10 kertaa. Näistä kokouksista kolme 
pidettiin puhelinkokouksina.

TPv:n KOKOOnPanO vUOnna 2015
Kristian Heiskanen, Markku Kettunen, Santeri Lunkka, Niclas Seligson, 
Heidi Tauriainen ja Kai Terimaa. 
Sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja ja varatoiminnanjohtaja osallistu-
vat TPV:n toimintaan jäseninä. TPV:n teknisenä sihteerinä toimi 
toimistosihteeri Marjo Peurala.

JOhTORyhmÄ
Liiton hallituksen vuonna 1998 perustaman johtoryhmän jäseniä ovat 
liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja 
ja varatoiminnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 
tarvittaessa ja käsitteli liiton talouteen ja toimintastrategiaan liittyviä 
asioita.

PIIRIT

Liiton piirit ovat: Ahvenanmaa, Helsinki, Kotka, Oulu, Rauma, Saimaa, 
Tampere, Turku ja Vaasa. 
 Piireissä vanhat piiriasiamiehet jatkoivat toimintaansa. Piiriasia-
miehinä lopettivat vuoden 2015 lopussa Tapio Gardemaister   
(Helsingin piiri) ja Jussi Mäkitalo (Turun piiri).
Piirit ovat valinneet liitolle edustajat alueensa STTK:n aluetoimi kuntiin. 
Liiton asiamiehet ovat vuoden aikana käyneet piirikokouksessa 
kertomassa merenkulun ajankohtaisista asioista. Normaalien 
piirikokousten lisäksi ovat piirit mm. järjestäneet joulujuhlia ja 
rapuillallisia. Piirit ovat myös myöntäneet alueellaan toimiville 
merenkulun oppilaitoksille avustuksia urheilu- ym. matkoja varten.
Keskusteluissa on käsitelty merenkulun ajankohtaisia aiheita.

Tiedotus
SUOmen meRenKUlKU-lehTI
Laivanpäällystöliiton tiedotus oli nettisivujen lisäksi pitkälti Suomen 
Merenkulku-Finlands Sjöfart-lehden varassa. Lehden toimitussihteeri 
Hilkka Kotkamaa jäi eläkkeelle 30.11.2015. Lehden ulkoasusta vastasi 
graafikko Tarja Lehtinen. Lehden painoi painotalo Plus Digital. Lehti 
ilmestyi kuusi kertaa vuoden aikana. 

KOTISIvUT
Liitolla kotisivut ovat osoitteessa www.seacommand.fi. Sivuilla 
tiedotetaan mm. kokousten päätöksistä, piirikokouspäivistä, 
 vakuutuksista, liiton mökeistä jne. Sieltä löytyvät myös liittymis-, 
jäsenmaksuvapautus- ja kannattajajäsenhakemuskaavakkeet. Sivuilla 
toimii myös nettikauppa, jonka kautta voi tilata liiton jäsentuotteita. 
Liiton toimistosihteeri Marjo Peurala ylläpitää sivuja. Sivut saivat 
uuden ilmeen syksyllä 2015. 
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Henkilöstö ja toimisto
Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä, osoitteessa  
Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki.
Liiton toiminnanjohtaja Petri Suominen menehtyi 27.11.2015 ja 
varatoiminnanjohtaja Johan Ramsland nimitettiin vt. toiminnanjohta-
jaksi 14.12.2015 alkaen. Vt. varatoiminnanjohtajaksi valittiin Ulf-Peter 
Lindström. Vuoden lopussa kuului henkilökuntaan: vt. toiminnanjohtaja 
Johan Ramsland, vt. varatoiminnanjohtaja Ulf-Peter Lindström, 
toimistosihteeri Marjo Peurala ja toimistonhoitaja Mirjam Tuisku. 
Suomen Merenkulku-lehden toimitussihteerinä toimi Hilkka Kotkamaa 
30.11.2015 saakka.

Jäsenpalvelu
Liitto on kustantanut liiton alle 70-vuotiaille Suomessa vakinaisesti 
asuville jäsenille vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen. 
Liiton jäsenillä on myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutuksista 
on sovittu IF vakuutusyhtiön kanssa. Järjestön IF -sopimuksella on 
mahdollista saada alennuksia myös muihin vakuutuksiin.
Jäsenille tilattiin ensimmäistä kertaa liiton oma vuoden 2016 
taskukalenteri.
Liitto on vakiintuneen tavan mukaan myöntänyt kaikille merenkulkuop-
pilaitoksille stipendit jaettaviksi merenkulkuoppilaitoksissa opiskeleville 
oppilaille opettajakunnan harkinnan mukaan. Osa stipendikuluista on 
katettu liiton apuraha- ja stipendirahaston tuotoilla.
Kertomusvuoden aikana liitto teetti tilauksesta merikapteenin 
sormuksia sekä myi surunvalittelu- ja onnitteluadresseja, veneviirejä, 
solmioneuloja, jäsenmerkkejä, -pinssejä, lakkikokardeja, vöitä, 
kalvosinnappeja, huivinpidikkeitä, käsilaukkukoukkuja, liiton pikeepaito-
ja, jäsenlippalakkeja, urheilusukkia, jousiheijastimia, matkalaukkuvöitä, 
kylpypyyhkeitä, huomioliivejä ja muistitikkuja.
Liitto on sopinut jäsenetuhinnat mm. Viking Linen, Tallink Siljan, 
Eckerölinen, Wasalinen, Holiday Clubin, Linnanmäen ja Silmäaseman 
kanssa.
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SUlKavan möKIT

Liitolla on Sulkavan kunnassa 81 hehtaarin tilat, joilla sijaitsee neljä 
vuokramökkiä saunoineen.
Myllyjärven ja Varmarannan mökit vuokrataan ympäri vuoden, mutta 
Jaatila ja Suvitupa ovat ainoastaan kesäkäytössä. 
Käyttöviikkoja liiton mökeille kertyi:
Myllyjärvi 8 varausta, Varmaranta 21 varausta, Jaatila 9 varausta ja 
Suvitupa 3 varausta. 
Mökkejä vuokrataan lomasesongin aikana kokonaisina viikkoina ja 
muulloin voi varata vaikkapa pelkän viikonlopun.
Puumalalainen Eeva-Liisa Pasanen on hoitanut mökkien siivouksen.
Helka Miettinen luovuttaa avaimet mökeillä kävijöille.
Tarvittaessa mökeillä on tehty pieniä kunnostustöitä sekä uusittu 
varustetasoa.
Saimaan piiri järjesti toukokuussa kevätkokouksen yhteydessä 
kunnostustalkoot.

JÄSenmÄÄRÄ
Yhteensä jäsenmäärä vuoden 2015 päättyessä oli 1785   
(vuonna 2014 jäseniä oli 1846).
Vuoden lopussa äänioikeutettuja varsinaisia jäseniä oli 1150 (vuonna 
2014 jäseniä oli 1228).
Kannattajajäseniä oli tämän lisäksi 635  
(vuonna 2014 kannattajajäseniä oli 618).
Naisia oli kokonaismäärästä 126.

KUOlleeT JÄSeneT
Saamiemme tietojen mukaan seuraavat Suomen Laivanpäällystöliiton 
jäsenet ovat kuolleet vuoden 2015 aikana:
Aho Mikko Eelis, Fagerström Kurt Vilhelm, Grön Hannu, Harju Martti 
Ilmari, 
Hult Kyösti Ilari, Jansson Kaj Erik, Jansson Nils Martin, Larsson Jukka 
Kontio, Lundström Tor Harry Bernhard, Nikkinen Ossi Juhani, Puskala 
Kalervo Armas, Räme Esko Juhani, Saarinen Heikki Jaakko, Savolainen 
Jorma Samuli, 
Suominen Petri Kalervo, Tuominen Heikki Antero, Vanhanen Matti 
Juhani, Wikström Karl Thorvald.
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Jäsenyydet ja osallistuminen
Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä, yhdistyksissä, säätiöissä, 
yhtiöissä, osuuskunnissa ja kansainvälisissä ammattijärjestöissä:

YhDISTYKSET: 
Ahvenanmaan Ammattijärjestöjen Lomajärjestö, Ahvenanmaan 
teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusjärjestö, Aikakausmedia, 
Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationi KAF, Merenkulun opetuksen 
ja tutkimuksen kannatusyhdistys,  
Palkansaajajärjestö Pardia, STTK-Å, Tekniikka ja Terveys KTN, 
Toimihenkilökeskusjär¬jestö STTK.

SÄÄTIöT: 
Merenkulkijain Säätiö, Kalatalouden ja merenkulun  koulutussäätiö.

YhTIöT: 
Asunto-osakeyhtiö Hietalahdenranta 15, Metsonpesä,   
As. Oy Munkinkoti, As. Oy Lealax.
Osuuskunnat: E-Osuuskauppa, Osuuskunta Metsäliitto, EKA-yhtymä.

KaNSaINVÄLISET aMMaTTIjÄRjESTöT:  
Euroopan Kuljetustyöntekijäin Federaatio (ETF), Kansainvälinen 
Kuljetustyöntekijäin Federaatio (ITF), Kansainvälinen päälliköiden 
järjestöjen yhdistys (IFSMA),  Pohjoismainen Kuljetustyöntekijäin 
Federaatio (NTF), Pohjoismainen  Laivanpäällystökongressi (NFBK). 

Liiton rahastot ovat apuraha- ja stipendirahasto, valmiusrahasto ja 
käyttörahasto.

Piirien toimihenkilöt vuonna 2015
ahvenanmaa
Piiriasiamies Johan Ramsland

helSInKI
Piiriasiamies Tapio Gardemeister

KymI
Piiriasiamies Heli Palmu

OUlU
Piiriasiamies Petter Tähtinen
Piirisihteeri Antti Rajaniemi

RaUma
Piiriasiamies Marko Löytökorpi
Piirisihteeri Simo Ikonen

SaImaa
Piiriasiamies Jukka Riikonen

TamPeRe
Piiriasiamies Kai Terimaa
Piirisihteeri Harri Seppä

TURKU
Piiriasiamies Jussi Mäkitalo

vaaSa
Piiriasiamies Tuula Forsblom

Jäsenmäärä 31.12.2015
P I I R I T  V a R S I N a I S E T   K a N N a T T a j a T   K O K O N a I S M Ä Ä R Ä T
  Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä

helsinki 243 21 265 153 12 165 396 33 430
Kotka 113 18 131 62 4 66 175 27 197
Oulu 42 4 46 31 0 31 73 4 77
Rauma 99 11 110 61 0 61 160 11 171
Saimaa 57 2 59 37 1 38 94 3 97
Turku 245 23 268 133 5 138 378 28 406
Vaasa 75 8 83 33 1 34 108 9 117
ahvenanmaa 115 5 120 51 2 53 166 7 173
Tampere 61 7 68 47 2 49 108 9 117
Yhteensä 1050 99 1150 608 27 635 1658 126 1785
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aRCTIa Shipping Oy
Pääluottamusmies
     Kettunen Markku 
     (Mikko Iisakki Seppälä)

Monitoimimurtajat
     Kettunen Markku 
     (Tuomi Juha)

jäänmurtajat 
     Seppälä Mikko Iisakki 

aRCTIa KaRhU OY
     Rajaniemi Antti (Kai Valtari)

LUOTSaUSLIIKELaITOS Oy - FINNPILOT
     Matti Poskiparta

SUNDQVIST INVESTMENTS Oy ab
     Rune Nordberg

FINFERRIES:
SUOMEN LaUTTaLIIKENNE Sandberg Roger (avoin)

haILUODON LaUTTa  Grönlund Timo

SUOMEN SaaRISTOVaRUSTaMO OY  Tom Olin 
  (Tommi Karhunen)

MERITURVa avoin

ahVENaNMaaN MaaKUNTahaLLITUS
     Rolf Danielsson

KUNNaLLISaLa
Valtakunnallinen luottamusmies: Heli Palmu
Paikalliset:
hanko  Mats Rautio (Huldin Peter)
Kemi  Esa Rajaniemi
Kotka  Heli Palmu 
Naantali  avoin
Turku  Markku Utriainen 
 (Antti Laurila)

SYDVÄST SjöFaRT avoin

RaNNIKKO- ja SISÄVESILIIKENNE
     Paavo Miettinen

SUOMENLINNaN LIIKENNE
     Mäkinen Jaakko

Luottamusmiehet 31.12.2015 (Varaluottamusmiehet suluissa)

Ulkomaanliikenne
aLFONS hÅKaNS OY aB  Jyrki Lavaste 
 (Kai Holmroos) 
aSP ShIP MaNaGEMET avoin
BORE LTD  Arto Spännnäri
CONTaINERShIPS  avoin
DENNIS MaRITIME OY LTD avoin
ECKERö LINE   Jussi Heimala 
 (Jari-Pekka Malinen)
ECKERö ShIPPING ab Ltd Juha Vähä-Kurki
ESL-ShIPPING LTD   Kai Terimaa
FINNLINES OYj  Kari Kosonen 
 (Seligson Niclas)
GaIaMaRE OY aB  Jaani Snellman
GODBY ShIPPING  Santeri Vikki 
GRaN ShIP aB OY   avoin
LaNGh ShIP OY aB  Juha Vepsäläinen
NLC FERRY ab Oy  Suhonen Jaakko
NORDIC jET LINE FINLaND OY Berthen Lars
OSM Shipping Management Oy Kristian Heiskanen   
 (Häyrinen Sakari)
PRIMa ShIPPING   avoin
RaUMa ChaRTERING aND avoin
REDERI aB LILLGaaRD avoin
RONja MaRIN aB LTD  avoin
SaL ShIPaB OY  avoin
TaLLINK SILja   Jari Ryynänen 

Taloushenkilöstön luottamusmiehet: avoin 
TOWaGE aGENCY OY aB LTD  avoin
VG-ShIPPING OY  Helanto Jaakko
VIDaR ShIPPING CO LTD avoin
VIKING LINE abp  Heidi Tauriainen 
 (Kenneth Granell)

Liikennevirasto –Trafi kverket LIVI avoin

TraFi Liikenteen turvallisuus
Pääluottamusmies Dan Stenbäck 

Meri Taito Oy
Merenmittausretkikunnat Moberg Jarkko 
 (Kimmo Sipilä)

hinaaja-alusten päälliköt
Väyläalukset
öljyntorjunta-alukset
Oili-luokka Taralainen Lauri 
 (Antinoja Juha)
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Kotimaiset keskusjärjestöt
TOIMIhENKILöKESKUSjÄRjESTö STTK 
STTK Edustajisto: Kristian Heiskanen (Kai Terimaa, Heidi Tauriainen) 
hallitus: Petri Suominen (Johan Ramsland)
STTK-logistiikka: Johan Ramsland
järjestötoimikunta: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)
Edunvalvontatoimikunta: Kristian Heiskanen (Johan Ramsland)
STTK PaTO Kemi-Tornio: Lauri Ottonen 
STTK PaTO Etelä-Kymi: Kristian Heiskanen 
STTK aTO Pohjois-Karjala: Jukka Riikonen
STTK aTO ahvenanmaa: Johan Ramsland, puheenjohtaja
STTK Opiskelijat hallitus: Avoin
STTK Opiskelijat edustajisto: Avoin

PaLKaNSaajajÄRjESTö PaRDIa
Edustajakokous: Jukka Tuomaala (Jan Nyholm)
hallitus: Petri Suominen (Johan Ramsland)
  
TEKNIIKKa ja TERVEYS KTN
hallitus: Heli Palmu 
TS-valiokunta: Heli Palmu 
KVTES-valiokunta: Heli Palmu

KULjETUSaLOjEN aMMaTTILIITTOjEN FEDERaTIONI (KaF)
hallitus Johan Ramsland
Edustajisto Heli Palmu, Petri Suominen

Kansainväliset keskusjärjestöt
INTERNaTIONaL TRaNSPORT WORKERS’ FEDERaTION (ITF)
Merenkulkijajaosto: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Meriturvallisuuskomitea: Petri Suominen
Päällystön foorumi: Petri Suominen

EUROPEaN TRaNSPORT WORKERS’ FEDERaTION (ETF)
Merenkulkijajaosto: Johan Ramsland

POhjOISMaINEN KULjETUSTYöNTEKIjÄIN FEDERaaTI (NTF)
Edustajakokous: Johan Ramsland
Merenkulkujaosto: Johan Ramsland

POhjOISMaINEN LaIVaNPÄÄLLYSTöKONGRESSI (NFBK)
Petri Suominen, Johan Ramsland

INTERNaTIONaL FEDERaTION OF ShIPMaSTERS’  
aSSOCIaTIONS (IFSMa)
Petri Suominen, Yleiskokous 2015: -

julkisten viranomaisten asettamat elimet (pysyvät)
KOULUTUS
Merenkulkualan koulutustoimikunta:  
Petri Suominen (Johan Ramsland)
Merenkulkualan tutkintotoimikunta:  
Petri Suominen (Johan Ramsland) 
Meriturvan johtokunta: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Yrkeshögskolan Novia, merenkulun koulutusohjelman 
neuvottelukunta: Johan Ramsland (Petri Suominen)
Satakunnan ammattikorkeakoulu, tekniikan ja merenkulun 
koulutusohjelman neuvottelukunta: Petri Suominen
Rauman ammattioppilaitoksen neuvottelukunta: Petri Suominen
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun neuvottelukunta:  
Petri Suominen (Kristian Heiskanen)
högskolan på Åland: Sjöfartens branschråd Johan Ramsland
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, hallitus: Petri 
Suominen (Johan Ramsland, Niclas Seligson)

MERIMIESaSIaIN NEUVOTTELUKUNTa
Petri Suominen (Johan Ramsland) 
Terveysjaosto: Johan Ramsland

Suomen Laivanpäällystöliiton edustukset
Tilanne 31.12.2015 (varajäsen suluissa)

MERIMIESELÄKEKaSSa
Valtuuskunta: Martin Björkell (Matleena Mäkelä)
hallitus: Petri Suominen (Johan Ramsland)

MERIMIESPaLVELUTOIMISTO
Edustajisto: Dan Stenbäck (Niclas Seligson)
hallitus: Kai Terimaa (Petri Suominen)

MERENKULUN NEUVOTTELUKUNTa
Petri Suominen (Johan Ramsland)
Elinkeinopoliittinen valiokunta: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Meriliikennejaosto: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Lainsäädäntöjaosto: Petri Suominen (Johan Ramsland)

Merenkulkualan työmarkkinaosapuolten asettamat  
sopimuksiin perustuvat elimet
ULKOMaaNLIIKENNE
Merenkulun työalatoimikunta: Petri Suominen ja Johan Ramsland

KOTIMaaNLIIKENNE
Kotimaan vesiliikenteen työalatoimikunta:  
Petri Suominen ja Johan Ramsland

MERITaITO
Työsuojeluvaltuutettu: Kimmo Sipilä (Jarkko Moberg)

TRaFI
Työsuojeluvaltuutettu: Kimmo Patrakka

ammattijärjestöjä lähellä olevat ja muut yhteisöt
STTK-LOMaT
hallitus: Petri Suominen

MERENKULKIjaIN SÄÄTIö
hallitus: Petri Suominen (Johan Ramsland)

jULKIS- ja YKSITYISaLOjEN TYöTTöMYYSKaSSa
Petri Suominen (Johan Ramsland)

MERIMIESTEN TaPaTURMaNEUVOTTELUKUNTa
Petri Suominen

MERENKULUN TYöaLaTOIMIKUNTa:
Petri Suominen

MERENKULUN OPETUKSEN ja TUTKIMUKSEN KaNNaTUS-
YhDISTYS
hallitus: Petri Suominen (Johan Ramsland)

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUaLaN KOULUTUS- ja 
TUTKIMUSKESKUS (MKK)
johtokunta: Petri Suominen (Johan Ramsland)
MKK:n merenkulkualan koulutus- ja tutkimusvaliokunta:  
Petri Suominen (Johan Ramsland)

ahvenanmaa
ahVENaNMaaN TEKNISTEN TOIMIhENKILöjÄRjESTöjEN 
KESKUSjÄRjESTö  
(Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund)
hallitus: Johan Ramsland, puheenjohtaja, Rolf Andersson, Lars 
Berthén
ahVENaNMaaN LOMajÄRjESTö (Ålands Fackorganisationers 
Semesterorganisation) Rolf Andersson, puheenjohtaja
STTK-Å Johan Ramsland, puheenjohtaja
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Året har varit fyllt utav förhandlingar angående blandbesättningens ibruktagande genom den naturliga 
avgången inom olika rederier och största delen har fåtts slutbehandlat. Ännu pågår arbetet med att få 
till stånd ett möjligt kadettsystem, så att vi får framtiden garanterad även för befälet i fortsättningen. 

Vi kom inte undan strejkvarsel på våren med Arctia-koncernen, men med förlikningsförslaget fi ck vi 
till stånd ett avtal och sedan dess har förhandlingarna fortsatt slutet av året med koncernen.

Liksom föregående år, så har problemen med de s.k. ”vilda företagare” inom 
Förbindelsefartygstrafi ken fortgått och dessutom också med arbetsavtalen på Ålands 
Landskapsstyrelses fartyg. Handelsfartygens tonnage har stigit under året genom köp 

utav andrahands tonnage och för framtidens del fi nns även nya på beställning. 
Inom Förbundets styrelse uppstod även små förändringar, då Patrick Barck resignerade, 
och som ny styrelseledamot kom med Riikonen Jukka. Vid årsslutet och i samband med 

Verksamhetsledaren Petri Suominens död skedde även ändringar vid kansliet. Enligt reglerna 
fortsätter Förbundets Viceverksamhetsledare som tf. Verksamhetsledare och som tf. 

Viceverksamhetsledare valdes Ulf-Peter Lindström.  Redaktionssekreteraren för Finlands Sjöfart, 
Hilkka Kotkamaa gick i pension den 30.11. Regelförändringarna fi ck vi även behandlade vid Årsmötet, 

vilket underlättar de administrativa uppgifternas skötande i framtiden.

ÅRSBERÄTTELSEN 2015
2015 – Ett händelserikt år i Förbundet 
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SuomenMerenkulku

FinlandsSjöfart 1 
15

SAKARI LEHMUSKALLIO:  

Merimiespappi ojentaa  

käden merellä
s. 14 – 17 

 

SAKARI LEHMUSKALLIO:

Sjömansprästen sträcker  

ut handen till havet  

s. 18 – 21

SuomenMerenkulku
FinlandsSjöfart 2 

15

ROBERT STRÖMBERG: 
Rikkidirektiivi on täällä  

s. 9 – 10 

ROBERT STRÖMBERG: 
Svaveldirektivet blir av  

s. 11 – 12

J  jäsentietoa J medlemsinfo J  jäsentietoa J medlemsinfo J   jäsentietoa

Suo men Merenkul ku
FinlandsSjöfart 4 

15

MIKKO LAITINEN:
Meri inspiroi
s. 12 – 13

MIKKO LAITINEN:
Havet inspirerar
s. 14 – 15

SuomenMerenkulku
FinlandsSjöfart 3 

15
Merikapteeni Sampsa 
Sihvola Mepan ruorissa
s. 5 – 8

Sjökapten Sampsa
Sihvola i SSB:s roder
s. 9 – 11

J  vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J

Suo men Merenkul ku
FinlandsSjöfart 5

15

JUKKA MIKKOLA 
kerää tietokantaa 
purjelaivoista: 
s. 22 – 23

JUKKA MIKKOLA 
samlar segelbåtars 
databas:
s. 24 – 25

Suo men Merenkul kuFinlandsSjöfart 6
15

Tutkimus merityön viihtyvyydestäs. 20 – 22

En undersökning om arbetet på sjöns. 23 – 25

Hyvää Joulua 2015!God Jul 2015!
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Avtalen
Centralorganisationernas treåriga avtal i kraft, från 1.3.2014 till 
28.02.2017. Finlands Skeppsbefälsförbund är med i avtalet, samma 
gäller för del 2 i avtalet, som steg i kraft den 1.3.2016.
Den 1.3.2015 höjdes tabell lönerna och tilläggen i euro med 0,4 %.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %.

Utrikesfarten
Den 1.3.2015 höjdes tabell lönerna och tilläggen i euro med 0,4 %.
Under året ingicks blandmanskapsavtal för både nybyggen och fartyg 
som köpts begagnade till Finland.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %.

Utrikesfartens småtonnage
Utrikesfartens småtonnageavtal är i kraft till 28.2.2017. Tabell lönerna 
och tilläggen i euro höjdes 1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i 
utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

Inrikesfarten
fInlandS fÄRJeTRafIK aB- fInfeRRIeS
Avtalet förlängdes till 28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro 
höjdes 1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

RaSIla
Avtalet är i kraft till 28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro 
höjdes 1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

InRIKeSfaRTenS PaSSageRaRfaRTyg
Avtalet är ikraft till 28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro höjdes 
1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

SveaBORgS TRafIK
Avtalet är ikraft till 28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro höjdes 
1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

De statliga bolagen
aRCTIa ShIPPIng Oy 
Efter strejkvarsel och överenskommelse är det nya avtalet i kraft till 
28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro höjdes 1.3.2015 i enlighet 
med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

fInnPIlOT
Nya avtalet från 27.4.2014. fortsätter till 27.4.2017. Tabell lönerna och 
tilläggen i euro höjdes 1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i 
utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

FSBF:s årsberättelse för verksamhetsåret 2015

meRITaITO Oy
Avtalet är ikraft till 28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro höjdes 
1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

Statliga avtalsbranschen 
(Trafiksäkerhetsverket TraFi och  
Trafikverket LiVi)

TJÄnSTeföRhållanden
Avtalet är i kraft till 28.2.2017. Lönerna baserar sig på kravnivån och 
nivån på den personliga arbetsprestationen.

Kommunala avtalsbranschen
Tjänste- och arbetsavtalsförhållanden

m/S KaTaRInaS avTal
Avtalet är ikraft till 28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro höjdes 
1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

de KOmmUnala hamnISBRyTaRna
Avtalet är ikraft till 28.2.2017. Tabell lönerna och tilläggen i euro höjdes 
1.3.2015 i enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

ålandS landSKaPSRegeRIng
Befälhavarnas avtal som ingicks 1.4.2014 är i kraft till 31.3.2017. 
Styrmännens avtal som ingicks 1.3.2012 fortsätter enligt överenskom-
met på årlig basis. Tabell lönerna och tilläggen i euro höjdes 1.3.2015 i 
enlighet med förhöjningarna i utrikesfarten.
Naturaförmånerna höjdes med 0,5 %. 

Utbildningsverksamheten
yRKeSUTBIldnIngen
Förbundet är med i sjöfartens utbildningsutskott som fungerar under 
undervisningsministeriet. Dessutom är förbundet med i sjöfartens 
examensutskott.
Styrelsemedlemskapet i Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning 
ingår också i förbundets representationer. Medlemskapen i delegatio-
nerna för Rauman Ammattioppilaitos, Satakunnan Ammattikorkea-
koulu, Åbo sjöfartsläroanstalter och Kotkas sjöfartsläroanstalter hör 
också till förbundets representationer.
Förbundet är medlem i Meriturvas direktion.
Förbundet har varit representerat i Sjöfartsbranschens utbildnings- och 
forskningscentrals (SUC) delegation och också i dess garanti förenings 
styrelse.

ORganISaTIOnSUTBIldnIng
I maj ordnades i samband med STTK:s arbetsvälbefinnandeseminariet 
förbundets egna förtroendemannadag vid kontoret. I augusti ordnade 
förbundet utrikestrafikens och hamnsektorn en gemensam förtroende-
mannakurs vid Holiday Club Spa i Tammerfors. Vid kursen deltog totalt 
15 personer.
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Som utomstående föreläsare deltog Juska Kivioja från STTK, Harri 
Halme från SHM och Leila Perälahti från försäkringsbolaget IF. 
Dessutom ordnades ett sammanträffande med personalcheferna från 
olika rederier, varvid diskuterades situationerna inom rederierna, 
framtida utsikter samt hur förtroendemannasystemet funktionerar. 

Internationell verksamhet
Internationella organisationer

ITf
Under året har förbundet inte deltagit i ITF:s (International Transport 
Workers Federation) möten på grund av tids- och kostnadsanledningar.

IfSma
Under året har förbundet inte deltagit i IFSMA:s (International 
Federation of Shipmasters Associations) möten på grund av tids- och 
kostnadsanledningar. En gång om året brukar organisationen hålla sin 
generalförsamling, i vilken förbundets representant normalt deltar.

nORdISKT SamaRBeTe
Under det gångna året har förbundet inte deltagit i något utav Nordisk 
Transporarbetarefederations möten.
Det viktigaste nordiska samarbetet ur förbundets synvinkel skedde 
inom ramen för Nordisk Fartygsbefälskongress NFBK. NFBK består av 
alla de nordiska ländernas skeppsbefälsförbund. Under året hölls två 
möten, ett på våren i Göteborg, där deltog Johan Ramsland samt en 
studiedelegat Justus Berg. Ett andra möte hölls den 21.09. – 23.09. i 
Mariehamn i Finland, varvid deltog Petri Suominen och Johan 
Ramsland. Vid mötena behandlades aktuella frågor och jämfördes 
avtalen som de olika Nordiska förbunden ingått. 

eTf
Förbundet deltog inte under året i ETF:s (European Transport Workers 
Federation) möten.

ImO
Förbundet deltog inte under årets lopp i några av IMO:s (International 
Maritime Organisation) möten i London. Förbundet deltog endast i de 
preliminära möten i Finland: MSC (Maritime Safety Committee), STW 
(Subcommittee On Standards of Training and Watchkeeping) och 
COMSAR (Subcommittee on Radiocommunications and Search and 
Rescue).

Organisationssamarbete
TJÄnSTemannaCenTRalen STTK
Förbundet är representerat i STTK:s styrelse och fullmäktige. STTK har 
under året mångsidigt stött sina medlemsförbund i intressebevak-
ningen. Förbundet är med i STTK:s intressebevaknings- och organisa-
tionskommissioner. Dessutom deltog förbundet i lämpliga delar i 
ungdomsverksamheten.

STTK-lOgISTIK
I STTK-logistikgruppen är de förbund representerade som hör till 
centralorganisationen och verkar inom transportbranschen. STTK-
logistik är en grupp som grundats av sjöfartsbranschens befälsorgani-
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sationer, och därför innehar dessa förbund ordförandeskapet. Under 
det gångna året har Finlands Skeppsbefälsförbund varit ordförande.
STTK-logistik fungerar som expertorgan i logistiska frågor och strävar 
efter att vara en aktiv aktör inom denna sektor.

lönTagaRORganISaTIOnen PaRdIa
Förbundet är representerat i Pardias styrelse.
Via Pardia bevakar förbundet sina medlemmars intressen som är i 
tjänste- och arbetsavtalsförhållande inom olika statliga förvaltnings-
områden och i affärsverken.
 
TeKnIK OCh hÄlSa fKT
Via FKT bevakar förbundet sina medlemmars intressen som är i 
tjänste- och arbetsavtalsförhållande inom den kommunala branschen. 
Förbundet har representanter i FKT:s styrelse, TS-utskottet och 
KVTES-utskottet.

Kaf
Förbundet deltog i ett av Transportbranschernas federation KAF:s 
möten under året.

fInlandS hamnBefÄlSföRenIng
Finlands Hamnbefälsförening har i samarbete med förbundet  strävat 
efter att bevaka och driva hamnbefälets intressen.

Administrationen
åRSmöTe I helSIngfORS
Finlands Skeppsbefälsförbunds stadgeenliga årsmöte hölls den   
25 november 2015 i Nordsjö Sjömanskyrka, Helsingfors.
I mötet deltog sammanlagt 12 ordinarie medlemmar och  
6 understödande medlemmar. Som mötets ordförande fungerade 
Veikko Engren och som viceordförande Sven-Erik Nylund. Öppningsta-
let hölls av verksamhetsledare Petri Suominen.
Årsmötet godkände årsberättelsen och bokslutet för år 2014 och 
fastställde den av styrelsen uppgjorda ekonomi- och verksamhetspla-
nen samt budgeten för år 2016. Ordinarie medlemmars medlemsavgift 
hålls vid tidigare 1,4 % och understödande medlemmars medlemsav-
gift vid tidigare 70 euro.
Stadgeförändringsförslaget behandlades första gången.
Förbundets verksamhetsledare Petri Suominen överräckte förbundets 
hederstecken till följande personer: Markku Kettunen, Kristian 
Heiskanen, Pekka Karppanen, Heidi Tauriainen, Kari Kosonen, Johan 
Ramsland.
Mötet godkände styrelsens förslag till resolution och beslöt att 
årsmötet år 2016 hålls i Tammerfors.
Den andra behandlingen hölls på det extraordinära årsmötet 9.2.2015  
i samband med Helsingfors kretsmöte. I mötet deltog sammanlagt   
12 ordinarie medlemmar och 6 understödande  medlemmar.
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STyRelSen

Förbundets styrelse sammanträdde under året sju gånger. Då 
fungerade Kristian Heiskanen som styrelseordförande och Kai Terimaa 
som viceordförande. Som styrelsens tekniska sekreterare fungerade 
kanslisekreteraren Marjo Peurala. 

fSBf:S STyRelSe 2014–2017
Björkell Martin, Granell Kenneth, Heiskanen Kristian, Kettunen Markku, 
Kosonen Kari, Lindström Ulf-Peter (till 14.12.2016), Lunkka Santeri, 
Mäkelä Matleena, Palmu Heli, Riikonen Jukka, Seligson Niclas, 
Stenbäck Dan, Tauriainen Heidi, Terimaa Kai. 
Juha Tuomi valdes till styrelsemedlem för tiden 14.12.2015-01.06.2016 
då Ulf-Peter Lindströmin är förhindrad.

veRKSTÄllande UTSKOTTeT
Styrelsens verkställande utskott sammanträdde tio gånger under året. 
Tre möten hölls som telefonmöten.

vU:S SammanSÄTTnIng 2015
Kristian Heiskanen, Markku Kettunen, Santeri Lunkka, Niclas Seligson, 
Heidi Tauriainen och Kai Terimaa. 
Enligt stadgarna deltar verksamhetsledaren och vice verksamhetsleda-
ren i VU:s verksamhet som medlemmar. Som VU:s tekniska sekrete-
rare fungerade kanslisekreterare Marjo Peurala.

lednIngSgRUPPen
Medlemmar i förbundets år 1998 tillsatta ledningsgrupp är förbundets 
styrelseordförande, viceordförande, verksamhetsledaren och vice 
verksamhetsledaren. Ledningsgruppen sammanträdde vid behov under 
verksamhetsåret och behandlade ärenden i anslutning till förbundets 
ekonomi och verksamhetsstrategi.

KReTSaRna
Förbundets kretsar är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, 
 Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland.
I kretsarna fortsatte de tidigare kretsombudsmännen. Som kretsom-
budsmän slutade vid årsskiftet 2015 Tapio Gardemaister (Helsingfors 
krets) och Jussi Mäkitalo (Åbo krets).

Kretsarna har valt representanter för förbundet i STTK:s 
 lokalkommittéer.
Förbundets ombudsmän har under året besökt kretsmötena och 
berättat om aktuella frågor inom sjöfarten. Förutom de normala 
kretsmötena har kretsarna bl.a. ordnat talkon, julfester och kräftskivor. 
Kretsarna har också beviljat understöd för sjöfartsläroanstalterna på 
sitt område för bl.a. idrotts- och andra resor. 
I diskussionerna har aktuella frågor inom sjöfarten behandlats.

Information
TIdSKRIfTen fInlandS SJöfaRT
Skeppsbefälsförbundets information vilade förutom på webbsidorna 
långt på tidskriften Suomen Merenkulku-Finlands Sjöfart. Tidningens 
redaktionssekreterare Hilkka Kotkamaa gick i pension den 30.11.2015. 
För tidningens layout svarade grafikern Tarja Lehtinen. Tidskriften 
trycktes på tryckeriet Plus Digital. Tidskriften utkom sex gånger under 
året.

hemSIdORna
Förbundets hemsidor finns på adressen www.seacommand.fi. På 
sidorna informeras bl.a. om mötesbesluten, kretsmötesdagarna, 
försäkringarna, förbundets stugor osv. Där finns också ansöknings-
blanketter för anslutning, anhållan om medlemsavgiftsbefrielse och 
understödande medlemskap. På sidorna fungerar också en webbutik 
där man kan beställa förbundets medlemsprodukter. Förbundets 
kanslisekreterare Marjo Peurala upprätthåller sidorna. Sidorna fick en 
ny layout på hösten 2015. 

Personal och kansli
Förbundets kansli befinner sig i Helsingfors på adressen Sandvikskajen 
15 A 3, 00180 Helsingfors.
Förbundets Verksamhetsledare Petri Suominen avled 27.11.2015. 
Viceverksamhetsledaren Johan Ramsland utnämndes till tf. Verksam-
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hetsledare från och med 14.12.2015. Som tf. Viceverksamhetsledare 
valdes Ulf-Peter Lindström. 
Vid årsskiftet arbetade följande personer vid kontoret: tf. Verksam-
hetsledare Johan Ramsland, tf. Viceverksamhetsledare Ulf-Peter 
Lindström, kanslisekreterare Marjo Peurala och kontorist Mirjam 
Tuisku. Som redaktionssekreterare för tidningen Finlands Sjöfart var 
Hilkka Kotkamaa till och med den 30.11.2015.

Medlemsservice
Förbundet har för sina medlemmar som är under 70 år och som 
stadigvarande bor i Finland bekostat en olycksfalls- och resenärförsäk-
ring för fritiden. För förbundets medlemmar finns också en ansvars- 
och rättsskyddsförsäkring. Försäkringarna är tagna på försäkringsbo-
laget If.
Med förbundets If-avtal är det också möjligt att få rabatt på andra 
försäkringar.
För medlemmarna beställdes också en fickkalender för 2016. 
Förbundet har enligt vedertagen sed beviljat alla sjöfartsläroanstalter 
stipendier att enligt lärarkårens omdöme delas ut till de studerande. En 
del av stipendiekostnaderna har täckts med inkomsterna från 
förbundets stipendiefond.
Under berättelseåret lät förbundet på beställning göra sjökaptens-
ringar samt sålde kondoleans- och gratulationsadresser, båtvimplar, 
slipsnålar, medlemsmärken, medlemspinser, hattkokarder, bälten, 
manschettknappar, scarfhållare, väskkrokar,
pikéskjortor, medlemskepsar, sportsockor, reflexband, bagageremmar, 
badhanddukar, reflexvästar och minnesstickor. 
Förbundet har avtalat om medlemsprisförmåner med bl.a. Viking Line, 
Tallink-Silja, Eckeröline, Wasaline, Holiday Club och Silmäasema.

STUgORna I SUlKava
I Sulkava kommun har förbundet ett område på 81 hektar med fyra 
hyresstugor med bastu. Stugorna i Myllyjärvi och Varmaranta uthyrs 
året om, medan hyresstugorna Jaatila och Suvitupa endast är i 
sommarbruk. 

Bruksgångerna för hyresstugorna var: Myllyjärvi 8 gånger, Varmaranta 
21 gånger, Jaatila 9 gånger och Suvitupa 3 gånger. Stugorna uthyrs 
under semestersäsongen som hela veckor och under övriga tider kan 
man reservera t.o.m. bara ett veckoslut.
Eeva-Liisa Pasanen från Puumala har skött om stugornas städning.
Helka Miettinen ger fortsättningsvis ut nycklarna till stugbesökarna.
Vid behov har små renoveringsarbeten gjorts på stugorna och 
utrustningsnivån har förnyats efter behov.
Saimenkretsen ordnade i maj i samband med vårmötet ett reparations-
talko.

medlemSanTaleT
Det sammanlagda medlemsantalet i slutet av år 2015 var 1785   
(år 2014 var antalet 1846).
I slutet av året var antalet ordinarie röstberättigade medlemmar 1150 
(år 2014 var antalet 1228).
Därtill fanns det 635 understödande medlemmar  
(år 2014 var antalet 618).
Antalet kvinnor av totalmängden var 126.

avlIdna medlemmaR
Enligt uppgifter vi erhållit har följande medlemmar i Finlands  
Skeppsbefälsförbund avlidit under 2015:
Aho Mikko Eelis, Fagerström Kurt Vilhelm, Grön Hannu,  
Harju Martti Ilmari,
Hult Kyösti Ilari, Jansson Kaj Erik, Jansson Nils Martin, Larsson Jukka 
Kontio, Lundström Tor Harry Bernhard, Nikkinen Ossi Juhani, Puskala 
Kalervo Armas, Räme Esko Juhani, Saarinen Heikki Jaakko, Savolainen 
Jorma Samuli, 
Suominen Petri Kalervo, Tuominen Heikki Antero, Vanhanen Matti 
Juhani, Wikström Karl Thorvald.
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Kretsarnas funktionärer år 2015
 

åland
Kretsombudsman Johan Ramsland

helSIngfORS
Kretsombudsman Tapio Gardemeister

KOTKa
Kretsombudsman Heli Palmu

UleRåBORg
Kretsombudsman Petter Tähtinen
Kretssekreterare Antti Rajaniemi

RaUmO
Kretsombudsman Marko Löytökorpi
Kretssekreterare Simo Ikonen

SaImen
Kretsombudsman Jukka Riikonen

TammeRfORS
Kretsombudsman Kai Terimaa
Kretssekreterare Harri Seppä

åBO
Kretsombudsman Jussi Mäkitalo

vaSa
Kretsombudsman Tuula Forsblom

Medlemskap och delaktighet

Förbundet är medlem i följande organisationer, föreningar, stiftelser, 
bolag, andelslag och internationella fackorganisationer:

föRenIngaR
Garanti föreningen för sjöfartsbranschens undervisning och forskning, 
Löntagarorganisationen Pardia, Teknik och Hälsa FKT, Aikakausmedia, 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Transportbranschernas 
Federation KAF, Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers 
Centralförbund ÅTFC, Ålands fackorganisationers semesterorganisa-
tion, STTK-Å. 

STIfTelSeR:
Sjöfolksstiftelsen, Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning.
Bolag:
Bost. Ab Sandvikskajen 15, Bost. Ab Metsonpesä, Bost. Ab Munkin-
koti, Bost. Ab Lealax

andelSlag:
E-andelslaget, Andelslaget Metsäliitto, EKA.

InTeRnaTIOnella faCKORganISaTIOneR:
Internationella Transportarbetarfederationen (ITF), Internationella 
föreningen för befälhavarorganisationer (IFSMA), Europeiska 
Transportarbetarefederationen (ETF), Nordiska Transportarbetarefe-
derationen (NTF), Nordisk Fartygsbefälskongress (NFBK). 

Förbundets fonder är stipendiefonden, beredskapsfonden och bru

Medlemsanstalet 31.12.2015
K R E T S  O R D I N a R I E   U N D E R S T ö D a N D E  T O T a L a N T a L E T
  Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

helsingfors 243 21 265 153 12 165 396 33 430
Kotka 113 18 131 62 4 66 175 27 197
Uleaborg 42 4 46 31 0 31 73 4 77
Raumo 99 11 110 61 0 61 160 11 171
Saimen 57 2 59 37 1 38 94 3 97
Åbo 245 23 268 133 5 138 378 28 406
Vasa 75 8 83 33 1 34 108 9 117
Åland 115 5 120 51 2 53 166 7 173
Tammerfors 61 7 68 47 2 49 108 9 117
Sammanlagt 1050 99 1150 608 27 635 1658 126 1785
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Förtroendemännen 31.12.2015 (suppleanterna inom parentes)
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arctia Shipping Oy
huvudförtroendeman   Kettunen Markku  
     (Mikko Iisakki Seppälä)

Kombi-isbytarna    Kettunen Markku  
     (Tuomi Juha)

Isbytarna     Seppälä Mikko Iisakki 

aRCTIa KaRhU OY
     Rajaniemi Antti (Kai Valtari)

LUOTSaUSLIIKELaITOS Oy - FINNPILOT
     Matti Poskiparta

SUNDQVIST INVESTMENTS Oy ab
     Rune Nordberg

FINFERRIES:
FINLaNDS FÄRjETRaFIK  Sandberg Roger (öppen)

KaRLö FÄRjaN   Grönlund Timo

FINLaDNS SKÄRGÅRDSREDERI aB  Tom Olin  
     (Tommi Karhunen)

FINLaNDS FÄRjETRaFIK  Sandberg Roger (öppen)

MERITURVa   öppen

ÅLaNDS LaNDSKaPSREGERING
     Rolf Danielsson

KOMMUNaLa BRaNSChEN
Riksomfattande förtroendeman: Heli Palmu
Lokala:
hangö    Mats Rautio (Huldin Peter)
Kemi    Esa Rajaniemi
Kotka    Heli Palmu 
Nådendal   öppen
Åbo    Markku Utriainen  
     (Antti Laurila)

SYDVÄST SjöFaRT   öppen

KUST- OCh INSjöFaRTEN   Paavo Miettinen

SVEaBORGS TRaFIK   Mäkinen Jaakko

Utrikesfarten
aLFONS hÅKaNS OY aB   Jyrki Lavaste  
     (Kai Holmroos)
aSP ShIP MaNaGEMET  öppen
BORE LTD   Arto Spännnäri
CONTaINERShIPS   öppen
DENNIS MaRITIME OY LTD  öppen
ECKERö LINE    Jussi Heimala  
     (Malinen Jari-Pekka)
ECKERö ShIPPING ab Ltd  Juha Vähä-Kurki
ESL-ShIPPING LTD   Kai Terimaa
FINNLINES OYj   Kari Kosonen  
     (Seligson Niclas)
GaIa MaRE OY aB   Jaani Snellman
GODBY ShIPPING   Santeri Vikki
GRaN ShIP aB OY   öppen
LaNGh ShIP OY aB  Juha Vepsäläinen
NCL FERRY aB OY   Suhonen Jaakko
NORDIC jET LINE FINLaND OY Lars Berthen
OSM Ship Management Finland Oy Kristian Heiskanen   
     (Häyrinen Sakari)
PRIMa ShIPPING    öppen
RaUMa ChaRTERING aND  öppen
REDERI aB LILLGaaRD  öppen
RONja MaRIN aB LTD  öppen
SaL ShIP aB OY   öppen
TaLLINK SILja    Jari Ryynänen 

Taloushenkilöstön luottamusmiehet:   öppen 
TOWaGE aGENCY OY aB LTD  öppen
VG-ShIPPING OY   Helanto Jaakko
VIDaR ShIPPING CO LTD  öppen
VIKING LINE abp   Heidi Tauriainen  
     (Kenneth Granell)

Trafikverket LIVI   öppen

TraFi Sekerhätsverket
huvudförtroendeman  Dan Stenbäck 

Meri Taito Oy
Sjömätningsexpeditionerna   Moberg Jarkko  
     (Kimmo Sipilä)

Bogserbåtsbefälet
Farledsfartygen och
Oljebekämpningsfartygen
Oili-klass    Taralainen  
     Lauri (Antinoja Juha)



Inhemska centralorganisationer
TjÄNSTEMaNNaCENTRaLEN STTK
Representantskapet: Kristian Heiskanen  
(Kai Terimaa, Heidi Tauriainen)
Styrelsen: Petri Suominen (Johan Ramsland)
STTK-logistik: Johan Ramsland
Organisationskommittén: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)
Intressebevakningskommittén: Kristian Heiskanen  
(Johan Ramsland)
STTK PaTO Kemi-Tornio: Lauri Ottonen 
STTK PaTO Etelä-Kymi: Kristian Heiskanen 
STTK aTO Norra Karelen: Jukka Riikonen
STTK aTO Åland Johan Ramsland, ordförande
STTK Studerande styrelsen: Öppen
STTK Studerande representantskapet: Öppen

LöNTaGaRORGaNISaTIONEN PaRDIa
Representantmötet: Jukka Tuomaala (Jan Nyholm)
Styrelsen: Petri Suominen (Johan Ramsland)
 
TEKNIK OCh hÄLSa FKT
Styrelsen: Heli Palmu 
TS-utskottet: Heli Palmu 
KVTES-utskottet: Heli Palmu

TRaNSPORTBRaNSChERNaS FaCKFöRBUNDS FEDERaTION 
(KaF)
Styrelsen: Johan Ramsland
Delegationen: Heli Palmu, Petri Suominen

Internationella centralorganisationer
INTERNaTIONaL TRaNSPORT WORKERS’ FEDERaTION (ITF)
Sjöfararsektionen: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Sjösäkerhetskommittén: Petri Suominen
Befälsforum: Petri Suominen

EUROPEaN TRaNSPORT WORKERS’ FEDERaTION (ETF)
Sjöfararsektionen: Johan Ramsland

NORDISKa TRaNSPORTaRBETaREFEDERaTIONEN (NTF)
Kongressen: Johan Ramsland
Branschrådet för sjöfart: Johan Ramsland

NORDISK FaRTYGSBEFÄLSKONGRESS (NFBK)
Petri Suominen, Johan Ramsland 

INTERNaTIONaL FEDERaTION OF ShIPMaSTERS’  
aSSOCIaTIONS (IFSMa)
Petri Suominen, Generalförsamlingen 2015: -

av offentliga myndigheter tillsatta organ (konstanta)
UTBILDNING
Sjöfartsbranschens utbildningskommission: Petri Suominen 
(Johan Ramsland)
Sjöfartsbranschens examenskommission: Petri Suominen  
(Johan Ramsland) 
Meriturvas direktion: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Yrkeshögskolan Novia, delegationen för sjöfartens  
utbildningsprogram: 
Johan Ramsland (Petri Suominen)
Satakunnan ammattikorkeakoulu, delegationen för  
utbildningsprogrammet teknik och sjöfart: Petri Suominen
Rauman ammattioppilaitos, delegationen: Petri Suominen
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, delegationen: 
Petri Suominen (Kristian Heiskanen)
högskolan på Åland Sjöfartens branschråd: Johan Ramsland
Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning, styrelsen:  
Petri Suominen (Johan Ramsland, Niclas Seligson)

Finlands Skeppsbefälsförbunds representation 
Situationen 31.12.2015 (suppleanten inom parentes)

DELEGaTIONEN FöR SjöMaNSÄRENDEN
Petri Suominen (Johan Ramsland) 
hälsosektionen: Johan Ramsland

SjöMaNSPENSIONSKaSSaN
Delegationen: Martin Björkell (Matleena Mäkelä)
Styrelsen: Petri Suominen (Johan Ramsland)

SjöMaNSSERVICEBYRÅN
Delegationen: Dan Stenbäck (Niclas Seligson)
Styrelsen: Kai Terimaa (Petri Suominen) 

SjöFaRTENS DELEGaTION
Petri Suominen (Johan Ramsland)
Näringspolitiska utskottet: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Sjötrafikutskottet: Petri Suominen (Johan Ramsland)
Lagstiftningsutskottet: Petri Suominen (Johan Ramsland)

av sjöfartsbranschens arbetsmarknadsparter  
tillsatta avtalsenliga organ
UTRIKESFaRTEN
Sjöfartens arbetsnämnd: Petri Suominen och Johan Ramsland

INRIKESFaRTEN
Inrikes sjötrafiks arbetsnämnd: Petri Suominen och  
Johan Ramsland

MERITaITO
arbetarskyddsfullmäktig: Kimmo Sipilä (Jarkko Moberg)

TRaFI
arbetarskyddsfullmäktig: Kimmo Patrakka

Samfund som står nära fackföreningarna och andra samfund
STTK-SEMESTER
Styrelsen: Petri Suominen

STIFTELSEN FöR SjöFaRaNDE
Styrelsen: Petri Suominen (Johan Ramsland)

OFFENTLIGa OCh PRIVaTa SEKTORNS aRBETSLöShETSKaSSa
Petri Suominen (Johan Ramsland)

SjöMÄNNENS OLYCKSFaLLSDELEGaTION
Petri Suominen

SjöFaRTENS BRaNSChKOMMITTÉ:
Petri Suominen

GaRaNTIFöRENINGEN FöR SjöFaRTENS UNDERVISNING  
OCh FORSKNING
Styrelsen: Petri Suominen (Johan Ramsland)

SjöFaRTSBRaNSChENS UTBILDNINGS- OCh  
FORSKNINGSCENTRaL VID TURUN YLIOPISTO (SUC)
Direktionen: Petri Suominen (Johan Ramsland)
SUC:s utbildnings- och forskningsutskott för sjöfartsbranschen: 
Petri Suominen (Johan Ramsland)

Åland
ÅLaNDS TEKNISKa FUNKTIONÄRSORGaNISaTIONERS 
CENTRaLFöRBUND
Styrelsen: Johan Ramsland, ordförande, Rolf Andersson, Lars Berthén

ÅLaNDS FaCKORGaNISaTIONERS SEMESTERORGaNISaTION
Rolf Andersson, ordförande
STTK-Å Johan Ramsland, ordförande
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Toimisto – Kansli 
Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki
Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors

Avoinna – Öppnat, ma-to: 9.00 – 15.00, pe: 9.00 – 14.00
•Asioidessasi  liiton toimistolla, soita ystävällisesti ja  
tarkista että olemme paikalla.
• Om du ämnar besöka förbundets kansli, vänligen ring  
oss först för att kolla att vi är på plats.

Vaihde/Växel  09 6122440
Sähkeosoite – Telegramadress SEACOMMAND 
E-mail office@seacommand.fi
 www.seacommand.fi

Jäsenrekisteri/Medlemsregister
Mirjam TUISKU 040 5124078 
 mirjam.tuisku@seacommand.fi

Vt Toiminnanjohtaja/Tf Verksamhetsledare
Johan RAMSLAND 040 667 2227 
 johan.ramsland@seacommand.fi 

Vt Varatoiminnanjohtaja/Tf Vice verksamhetsledare 
 avoin

Toimistosihteeri - Kanslisekreterare 
Marjo PEURALA (09) 6122440  
 marjo.peurala@seacommand.fi

Puheenjohtaja/Ordförande
Kristian HEISKANEN 050 5845925
 puheenjohtaja@seacommand.fi

Varapuheenjohtaja/Viceordförande  
Kai TERIMAA 0500 891918 
 varapuheenjohtaja@seacommand.fi 

Suomen Merenkulku/Finlands Sjöfart 
Johan RAMSLAND 040 667 2227 
 johan.ramsland@seacommand.fi 

Julkis- ja yksityisalojen  
työttömyyskassan  
puhelinpalvelu/

***
Offentliga- och privata  

sektorns arbetslöshetskas-
sas telefonservice

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa neuvoo kassan 
jäseniä puhelimitse sekä internetissä kassan kotisivuilla/

***
Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa 

betjänar kassamedlemmarna per telefon och  
på kassans webbsidor

***
Puhelinpalvelu / telefontjänst 020 690 069

työttömyyteen, työttömyyspäivärahaan,  
työvoimapoliittisiin palveluihin ja vuorottelu korvaukseen 

liittyvät asiat

***
ärenden som berör arbetslöshet, arbetslöshets-

dagpenning, arbetskraftspolitiska tjänster och alterne-
ringsersättning

***
Puhelinpalveluajat / Telefonbetjäningstider

1.9.-31.5. ––> 09.00-15.00

***
Kesäajat 1.6.-31.8.2016

9.00-11.00 maanantai/måndag,  
tiistai/tisdag, keskiviikko/onsdag, perjantai/fredag

9.00-14.00 torstai/torsdag

***
julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa /  

Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa
Asemamiehenkatu 4 / Stationskarlsgatan 4

00520 Helsinki / 00520 Helsingfors

***
Kassanjohtaja / Kassadirektör anja Tikka

Internet / Webben: www.jytk.fi
Sähköposti / E-post kassa@jytk.fi
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60 vuotta/år 
merikapteeni 
Pertti Mikael Kurittu 
2.7. Valkeakoski

merikapteeni 
Harri Gösta Viljaharju
30.7. Alapitkä

sjökapten 
Bo Harry Ragnar Berglund 
31.7. Bergö

merikapteeni 
Jorma Tapani Mäkinen 
31.7. Piikkiö

50 vuotta/år
merikapteeni 
Timo Taneli Olander 
1.7. Rauma

yliperämies 
Tapani Kalervo Nyberg 
7.7. Helsinki

ELOKUU- 
AUGUSTI

80 vuotta/år 
sjökapten 
Sune Mikael Jakobsson 
24.8. Kylmälä

HEINÄKUU- 
JULI

80 vuotta/år
merikapteeni 
Jorma Kalervo Haapala 
22.7. Rauma

75 vuotta/år

merikapteeni 
Jorma Kaarlo Koskivaara 
4.7. Kotka

merikapteeni 
Jarkko Alfred Lindroos 
4.7. Turku

sjökapten 
Ben-Erik Svante Pahlman 
24.7. Mariehamn

70 vuotta/år
merikapteeni 
Hannu Markus Leppänen 
13.7. Raisio

merikapteeni 
Harri Ilmari Salli 
26.7. Forssa

merikapteeni 
Olli Juhani Leino 
30.7. Turku

merikapteeni
Matti A Pohjonen 
30.7. Kokkola

75 vuotta/år 
merikapteeni
Tapio Juhani Niemelä 
24.8. Turku

merikapteeni
Alpo Jaakko Eino Heino
31.8. Neuvoton

70 vuotta/år 
merikapteeni 
Markku Tapani Kurki 
4.8. Pori

merikapteeni 
Pekka Vilho Pyrhönen 
5.8. Rovaniemi

merikapteeni 
Harry Kalevi Salonen
20.8. Kotka

60 vuotta/år 
merikapteeni 
Paul Rainer Lehtonen 
3.8. Raisio

yliperämies 
Pirkko Annikki Verronen 
6.8. Tornio

sjökapten 
Per-Olof Karlsson 
8.8. Åbo

ekonomibiträde 
Pirkko Marjatta Kilpua 
9.8. Tampere

merikapteeni 
Jukka Oskar Väisänen 
9.8. Lappeenranta

sjökapten 
Ulf Johan Börje Lindholm 
25.8. Lovisa

50 vuotta/år 
sjökapten 
Stig-Johan Lindblom 
2.8. Pålsböle

merikapteeni 
Jouni Toivo Kalevi Pukki 
3.8. Kotka

merikapteeni 
Antti Ilmari Hämäläinen 
10.8. Heinlahti

överstyrman 
Niclas Vilhelm Sandblom 
20.8. Lojo

överstyrman 
Lars Peter Trondh 
29.8. Mariehamn
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In memoriam

Merikapteeni aulis Kalevi aihonen on kuollut  
14. huhtikuuta 2016. Hän oli syntynyt 3.1.1931 
Huittisissa. Tutkinto 1966. (Helsinki)

Sjökapten Leif henrik Ole Ekblom har avlidit den  
31 mars 2016. Han var född 2.3.1956 i Mariehamn. 
Examen 1984. (Åbo)

Merikapteeni Erkki antero hyvärinen on kuollut  
3. toukokuuta 2016. Hän oli syntynyt 7.3.1948 
Savonlinnassa. Tutkinto 1976. (Vermuntila)

Päähovimestari/ravintolapäällikkö Ritva anneli 
Kirjavainen on kuollut 9. maaliskuuta 2016.  
Hän oli syntynyt Perttelissä 17.5.1954. (Salo)

Merikapteeni Matti Klaus henrik Launomaa on 
kuollut 11. huhtikuuta 2016. Hän oli syntynyt 
Heinolassa 29.4.1940. Tutkinto 1976. (Hämeenlinna)

Styrman Totti Rainer Sundholm har avlidit den  
27 januari 2016. Han var född 9.2.1939 i Houtskar.  
Examen 1958. (Åbo)

Laivuri helge hilding Vikström on kuollut  
1. tammikuuta 2016. Hän oli syntynyt 22.12.1949 
Turussa. Tutkinto 1982. (Parainen)

SYYSKUU- 
SEPTEMBER

80 vuotta/år
sjökapten 
Kurt Leo Lundberg 
26.9. Vasa

sjökapten 
Bror Erik Valdemar Rask 
28.9. Pargas

75 vuotta/år
sjökapten 
Rolf Erik Andersson 
2.9. Emkarby

kuljettaja
Kari Juhani Simonen 
6.9. Espoo

70 vuotta/år 
sjökapten
Leif-Bo Soine Kämpe 
3.9. Lojo

 merikapteeni
 Keijo Juhani Salonen
 4.9. Porvoo

merikapteeni 
Seppo Juhani Ylitalo
8.9. Turenki

merikapteeni 
Jouko Olavi Peltola 
20.9. Hamina

merikapteeni
 Esa Kalevi Mujunen 
27.9. Kerava

sjökapten 
Guy Max Håkan Lindroos 
28.9. Pargas

60 vuotta/år
hotelli- ja ravintolapäällikkö 
Ari Juhani Koivula 
12.9. Vaasa

sjökapten
Leif Johan Blom
18.9. Replot

merikapteeni 
Ilkka Kalevi Salminen
18.9. Lappeenranta

laivuri/kotimaan vahtiperämies
Paavo Kalevi Luukkanen
21.9. Helsinki

50 vuotta/år 
sjökapten 
Stefan Johannes Eriksson
11.9. Hangö Norra

merikapteeni
Tomi-Pekka Huovinen 
28.9. Helsinki

LOKAKUU- 
OKTOBER

80 vuotta/år
styrman 
Tor S Sjölund 
19.10. Nivelax

Yliperämies
Antti Juhani Vainio 
16.10. Yläne Pöytyä

75 vuotta/år 
merikapteeni
Reino Allan Almarsund 
15.10. Turku

70 vuotta/år
merikapteeni
Kyösti Sakari Miinalainen
2.10. Heinola

styrman 
Tom-Olof Gustav Wickholm 
18.10. Kalkstrand

merikapteeni 
Lars Erik Göran Saarinen
24.10. Halikko As

merikapteeni 
Kalevi Juhani Aalto 
26.10. Rauma

60 vuotta/år
överstyrman 
Bo Magnus Storfors 
1.10. Korpo

skeppare
Pehr-Gustav Strand 
5.10. Västerskog

perämies 
Esko Antero Kyynäräinen
7.10. Raahe

merikapteeni
Olli Tapio Junttila 
13.10. Turku

merikapteeni 
Karl Erik Loveson 
17.10. Lahti

vahtiperämies 
Reijo Arne Kalevi Sund-
ström
18.10. Korppoo

merikapteeni 
Urpo Tapio Tolvanen 
22.10. Helsinki

laivuri 
Jyrki Olavi Itävuori 
29.10. Tampere
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Piiriasiamiehet / 
Kretsombudsmännen
Ahvenanmaa – Åland
Johan RAMSLAND 040 667 2227
 johan.ramsland@seacommand.fi 

Helsinki- Helsingfors  1.1.2016 alkaen
Kalle HONKA   044-5526161
 kalle.honka@pp.inet.fi 

Kotka
Heli PALMU 020 7908 846
 heli.palmu@haminakotka.fi 
 
Oulu – Uleåborg
Petter TÄHTINEN 0500 431633
 petter.tahtinen@keminsatama.fi 

Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.oulunpiiri@gmail.com,
 jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. 
Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän 

seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt saapumasta.

Rauma - Raumo
Marko LÖYTÖKORPI  marko.loytokorpi@winnova.fi 
 358444558373

Saimaa – Saimen
Jukka RIIKONEN 0400 194 992
 jukka61.riikonen@gmail.com

Tampere – Tammerfors 
Kai TERIMAA  0500 891918 
 kai.terimaa@nic.fi 

Turku – Åbo
Mikko LAITINEN 0405378753
 laitinen.mp@gmail.com

Vaasa – Vasa 050 9287 398
Tuula FORSBLOM slpl.vaasanpiiri@gmail.com
  tuula.forsblom@netikka.fi 

Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.vaasanpiiri@gmail.com, 
jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. 

Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla siihen oma 
sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista tai vaikkapa 

STTK:n aluetoimikunnan asioista.
Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista.

Vasakretsen har öppnat en e-postadress slpl.vaasanpiiri@gmail.com, 
vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten.

Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress genom 
att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info om kommande möten 

eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet.
Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor.

PIIRIT-KRETSARNA
Piirikokoukset-Kretsmötena 
Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille 
liiton jäsenille. Tarkasta kokouspäivämäärä 
kotisivultamme: www.seacommand.fi  

Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla 
förbundsmedlemmar. Kontrollera mötesdatum på 
våra hemsidor: www.seacommand.fi 

Ahvenanmaa – Åland
Tisdagen den 1.11.2016 kl 19.30

Hotell Pommern/Möteslokal Pamir
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och

Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.

Helsinki – Helsingfors
ti 13.9.2016 klo/kl 17.00 Liiton toimisto
ti 15.11.2016 klo/kl 17.00 Liiton toimisto
Kokouksen jälkeen illallinen Salvessa

Kotka
avoin-öppen

Oulu – Uleåborg
to 8.9.2016 klo/kl 19.00 Oulu-laiva, Oulu

to 8.12.2016 klo/kl 19.00 JM Sampo, Kemi

Rauma – Raumo
avoin - öppen

Saimaa – Saimen
Savonlinna Spahotel Casino

lauantaina 3.12.2016 klo 14.00
Joulusauna 17.00

Pikkujoulu klo 19.00
Ilmoitautumiset piiriasiamies Jukka Riikoselle

Tampere – Tammerfors
Koko Suomen piirikokous lauantaina 2.9.2016

klo 16.30-18.00 Gastrolaiva m/s Tampere
Risteily klo 18.00

katso tarkemmat tiedot takakansi

Turku – Åbo
S/S Bore klo/kl 18.00

ma/må 5.9.2016 
ma/må 5.12.2016 

Vaasa – Vasa
avoin - öppen
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Olen Kalle honka, 39-vuotias Merikapteeni Helsingistä. Valmistuin 
Kotkasta 2004, jonka jälkeen olen työskennellyt kansipäällystötehtä-
vissä pääasiassa kuivarahtialuksissa ja jäänmurtajissa . Tällä 
hetkellä olen töissä MTM Fennicalla perämiehenä/DP-operaattori-
na. 

Liiton toiminnassa olen ollut mukana luottamusmiehen asemassa 
ja nyt myös piiriasiamiehenä. Liiton ja piirini toiminnassa haluan 
edistää suomalaisen kansipäällystön näkyvyyttä ja arvostusta 
maailmalla ja erityisesti Suomessa! •

***
jag är Kalle honka, 39-årig Sjökapten från Helsingfors. Jag 
utexaminerade som Sjökapten från skolan i Kotka 2004, varefter jag 
har arbetat i olika befälspositioner i huvudsak på torrlastfartyg och 
isbrytare. För tillfället arbetar jag som styrman/DP-operator ombord 
på Multiisbrytaren Fennica.

Inom förbundet har jag tidigare funktionerat som förtroendeman 
och nu även som distriktombudsman. Inom Förbundets och i 
synnerhet distriktets funktioner vill jag främja däckofficerarnas 
synlighet och prestige ute i världen och framför allt i Finland! •

Nimeni on Mikko Laitinen, Turun piiriasiamies vuoden alusta 
lähtien. Valmistuin merikapteeniksi Turusta vuonna 2006. Seilasin 4 
Boren aluksella Suomen lipun alla perämiehenä. Urani jäänmurtajilla 
alkoi joulukuussa 2008 Urholla, sitten kävin vielä Boren rollikassa, 
perässä Hollannin lippu. Talveksi palasin murtajiin, ja Arctialla 
työskentelen edelleen, viimeisin paikka 1. perämiehenä Jm Voimalla. 
Pian olen siirtymässä perämieheksi uuteen Polarikseen. Talvisiin 
olosuhteisiin totuin jo aikoinaan kotikaupungissani Kemissä. Viime 
vuonna Uudenkaupungin Merihistoriallinen Yhdistys julkaisi 
merellisen runokirjani - Mistä tuuleni tulet?

Liiton piirissä haluaisin korostaa paikallistason vaikuttamista. 
Myös jonkinlaista profiloitumista vaikkapa eri alusryhmien edustajien 
kesken voisi tapahtua. Nykyinen verkkoaikakausi vaatii kohdennettua 
ja nopeaa viestintää, joka yhä paremmin onnistuu laivoiltakin. •

***
Mitt namn är Mikko Laitinen, Åbo kretsombudsman sedan början 
utav året. Utexaminerade som Sjökapten från Åbo skolan 2006. Har 
seglat som styrman på 4 utav Bore-rederiets fartyg under finsk flagg. 
Min karriär på isbrytarna började i december 2008 på Urho, sedan 
arbetade jag ännu en tid på en utav Bore-rederiets ro-ro båtar under 
Holländsk flagg. Till vintern återkom jag till isbrytarna och hos 
Arctica-konsernen jobbar jag fortsättningsvis, sista platsen, som 
1sta styrman på Isbrytaren Voima. Snart är jag på väg som styrman 
till nya Polaris. Till vinterförhållanden har jag vant mig redan tidigare i 
min hemstad Kemi. I fjol publicerade Nystads Sjöfartshistoriska 
Förening min bok med nautiska dikter – ”Mistä tuuleni tulet”

I samband med förbundet vill jag framhäva möjligheten att verka 
lokalt. Också någon slags profilering utav olika fartygstypers 
representanter skulle kunna ske. Dagens nätverkstid fodrar en 
målinriktad och snabb kommunikation, som lyckas även allt bättre 
från fartygen nuförtiden. •

mikko laitinen mvS nordicalla, kuva leo Johansson.
***
mikko laitinen med mvS nordica, bild leo Johansson.

Kalle honka mTm fennicalla  grönlannissa.
***
Kalle honka med mPI fennica i grönland.

Tervetuloa  uudet piiriasiamiehet Mikko ja Kalle  
Välkommen nya kretsombudsmän Mikko och Kalle
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 B
ernt Lindellin fiiliksiä kuultiin Turussa 
Aboa Maren kahvilassa, jossa moni 
entinen ja nykyinen opiskelija kävi 
miestä onnittelemassa. ”Berra” vetää 

edelleen oppilaskunnan joukkuetta.
– ENÅ: n merimiesurheilujoukkueen toimin-

taan sain paljon vaikutteita, kun olen koonnut 
ryhmiä Merimiespalvelutoimiston tapahtumiin, 
Lindell kertoi.

Hän osallistui ensimmäisen kerran MEPAn 
jalkapalloturnaukseen vuonna 2007 Rosellan 
joukkueessa ollessaan jo opiskelemassa Yrkes-
högskolan Sydvästissa. Seuraavana vuonna hän 
kasasi Birka Traderilta ja saman varustamon 
muilta aluksilta jalkapallojoukkueen.

Seuraavan vuonna Birka Trader pelasi jo 
finaalissa ja Bernt Lindell valittiin koko turnauk-
sen parhaaksi pelaajaksi. Varustamo kannusti 
hankkimalla peliasut ja kustantamalla sauna-
illan.

SÄhlyJOUKKUeeSTa SeIlaamaan
MEPAn salibandyturnauksessa Bernt Lindell 
meni pelaajapulasta kärsineeseen Langh Shipin 
joukkueeseen ja sai myöhemmin varustamosta 
töitä. Hän on tehnyt kansimiehen ja perämiehen 

töitä myös ESL-Shippingilla, Power-
linella, Viking Linella, Tallink Siljalla 
ja Eckerölla.

– Ensimmäinen perämiehen 
paikka oli hinaaja Ajaxilla. Opiskelu-
aikana suoritin myös moottori-ko-
neenhoitajankirjan, minkä ansiosta 
olen saanut työskennellä myös 
maantielautoilla ja luotsikutterin 
kuljettajana, Lindell sanoi.

Seilaamisen ohella mies on koko 
ajan ollut aktiivinen myös merimies-
urheilussa – kasannut joukkueita ja 
urheillut itse.

Turun merikoulun oppilaskunnan 
ENÅ -joukkueessa Bernt Lindell on 
profiloitunut jääkiekkomieheksi, 
vaikka aloitti lajin parissa vasta 
MEPAn turnausta varten. Nykyisin 
porukka harjoittelee säännöllisesti 
jäähallissa.

– Monissa lajeissa pelaan maalis-
sa, mutta jääkiekossa olen aina 
kenttäpelaajana, sekä myös manage-

Merikapteeni Bernt Lindell on Vuoden merimiesurheilija

TeKSTI Ja KUvaT: PeKKa KaRPPanen

rina ja valmentajana, Bernt naurahti.
Lindellin kasaama lätkäporukka osallistuu 

nykyään jopa paikalliseen harrastesarjaan.

mOnIPUOlInen URheIlUmIeS
Lindellin urheiluharrastus ei rajoitu pelkästään 
merimiesurheiluun. Lapsena hän pelasi jalkapal-
loa, mutta laji vaihtui pian käsipalloon. Maali-
vahtina hän pääsi pelaamaan joitakin otteluita 
jopa SM-sarjassa. Vuonna 2008 hän alkoi 
kiinnostua pikkusiskonsa innoittaman rugbysta, 
mutta ajatteli lajin sopivan paremmin suuriko-
koisille miehille.

– M/S Global Carrierilla juttelin englantilaisen 
luotsin kanssa, joka kannusti lisää. Hänen 
mielestään peli kyllä sopii pienemmillekin 
kavereille, Lindell muisteli.

Oleskellessaan Uudessa Seelannissa Bernt 

MEPA on valinnut merenkulkijoiden parhaan urheilijan 
jo vuodesta 1973 lähtien. Valintaan vaikuttavat  
henkilön omat suoritukset sekä kyky organisoida ja 
innostaa muita merenkulkijoita liikkumaan.

H Turnauksen 
paras pelaaja.
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Merikapteeni Bernt Lindell on Vuoden merimiesurheilija

pääsi lajiin hyvin sisään pelatessaan paikallista, alle 85 
-kiloisille tarkoitettua sarjaa. Käsipallotaustasta on ollut 
hyötyä, ja Lindell on pelannut nyt muutaman maaottelun, 
sekä Turun Eaglesien riveissä SM -finaalin.

KUnTOIlU laIvalla On TÄRKeÄÄ
Maaliskuussa järjestettävä rugbyn maajoukkueleiri jää 
väliin, kun Lindell tekee perämiehen tuurauksia Silja 
Serenadella. Nykyisin laivoilla on onneksi hyvät salit, 
joten kunnon ylläpito onnistuu myös työvuorojen aikana.

– Jonkun verran merityö haittaa peleihin osallistumis-
ta, mutta MEPAn turnauksiin olen aika hyvin päässyt 
mukaan, Lindell pohti.

Aikaa pitää löytyä myös puolisolle ja seitsemän kuukau-
den ikäiselle pojalle. Hän on lisäksi aloittanut Åbo 
Akademissa laskentatoimen ja merioikeuden opiskelut.

Bernt Lindellilla on melkoinen verkosto merimiesurhei-
lijoita, joihin hän on tutustunut opiskelu- ja seilausaikoi-

naan sekä turnauksissa. Parhaillaan hän kasaa porukkaa 
MEPAn jääkiekkoturnaukseen. Alussa on yleensä paljon 
kiinnostuneita, mutta sitten joukko harvenee.

– Sitoutumisen ohella on tärkeää se, että peruuttaa 
ajoissa, eikä vasta turnauspäivänä. Usein viime hetkellä 
menee joku muu asia edelle. Laivat voisivat myös keske-
nään kommunikoida enemmän, Lindell mietti.

Joukkueen johtajana on tärkeää saada nopeasti yhteys 
muihin merimiesurheilijoihin. Puhelin, sähköposti ja viime 
aikoina myös Facebook ovat tärkeitä yhteydenpitovälinei-
tä. ENÅ: n jääkiekkovuoroilla sana lähtee myös leviämään 
nopeasti. 

Lindellillä on tapana varmistaa joukkueen pelaajat vielä 
viikkoa ennen turnausta. Tarvittaessa joukkue on saatu 
kasaan nopeastikin, kun MEPA -turnauksessa peruutta-
neen porukan tilalle on tarvittu korvaava ryhmä. Mies osaa 
hommansa sekä urheilijana että urheilujohtajana. •
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 P
å caféet i Aboa Mare i 
Åbo fick vi höra om hur 
han upplevde valet. 
Mången bekant kom dit 

för att gratulera mannen. ”Berra” 
leder fortfarande elevkårens 
idrottslag.

– Jag har fått mycket inspira-
tion till ENÅ:s sjömansidrottslag 
när jag har dragit ihop grupper 
till Sjömansservicebyråns evene-
mang, berättar Lindell.

År 2007 deltog han i SSB:s fot-
bollsturnering för första gången 
med Rosellas lag. Då studerade 
han vid Yrkeshögskolan Sydväst. 
Året därpå drog han ihop ett 
fotbollslag från Birka Trader och 
andra fartyg i samma rederi.

Redan året efter var Birka 
Trader i final och Bernt Lindell 
utsågs till hela turneringens bästa 
spelare. Rederiet uppmuntrade 

laget genom att köpa matchkläder och bjuda på en bastu-
kväll.

fRån InneBandy TIll SeglIng
I SSB:s innebandyturnering gick Bernt Lindell med i 
Langh Ships lag som saknade spelare och fick senare jobb 
på rederiet. Han har arbetat som däcksman och styrman 
även hos ESL Shipping, Powerline, Viking Line, Tallink 
Silja och Eckerö.

– Mitt första styrmansjobb var på bogseraren Ajax. 
Under studietiden tog jag även maskinskötarbrev för mo-
torfartyg och tack vare det har jag dessutom fått jobba på 
landsvägsfärjor och som lotskutterförare, berättar Lindell.

Vid sidan av seglingen har han hela tiden varit aktiv 
inom sjömansidrotten – dragit ihop lag och själv idrottat.

I ENÅ-laget som består av elevkåren vid sjöfartsut-
bildningen i Åbo har Bernt Lindell profilerat sig som en 
hockeyspelare, även om han började spela ishockey först 
inför SSB:s turnering. Numera tränar gruppen regelbundet 
i ishallen.

– I många sporter är jag målvakt, men i hockey är jag 
alltid utespelare och dessutom manager och tränare, skrat-
tar Lindell.

Hockeylaget som Lindell startade spelar numera i den 
lokala amatörserien.

en mångSIdIg IdROTTSman

Lindells idrottsintresse begränsas inte enbart till sjömans-
idrotten. Som barn spelade han fotboll, men bytte snart 
till handboll. Som målvakt spelade han till och med några 
matcher i FM-serien. Inspirerad av sin lillasyster började 
han intressera sig för rugby 2008, men kom fram till att 
sporten passade storvuxna män bättre.

– På M/S Global Carrier snackade jag med en engelsk 
lots, som uppmuntrade mig än mer. Han tyckte absolut att 
sporten passade mindre spelare också, minns Lindell.

När Lindell höll till i Nya Zeeland kom han in i rugbyn 
ordentligt när han spelade i en lokal serie för spelare på 
under 85 kilo. Handbollsbakgrunden har kommit till nytta 
och nu har Lindell spelat några landskamper och FM-final 
med Turku Eagles.

vIKTIgT med mOTIOn OmBORd
Landskampslägret i rugby som äger rum i mars måste 
Lindell stå över eftersom han hoppar in som styrman på 
Silja Serenade. Som tur är finns det bra gym på fartygen 
nu för tiden, så han kan hålla sig i form även under 
arbetsskiften.

– Arbetet till sjöss hindrar mig att vara med på vissa 
matcher, men jag har nästan alltid kunnat delta i SSB:s 
turneringar, säger Lindell.

Han måste dessutom får tid över för sin fru och sin sju 
månader gamla son. Som om det inte vore nog har han bör-
jat studera redovisning och sjörätt vid Åbo Akademi.

Bernt Lindell har ett gediget nätverk av sjömansidrot-
tare som han har lärt känna studietiden, seglingarna och 
turneringarna. Just nu håller han på att samla ihop folk 
till SSB:s ishockeyturnering. I början finns det ofta många 
intresserade, men sedan tunnas laget ut.

– Det är viktigt att man är engagerad men också att man 
drar sig ur i tid, och inte först på turneringsdagen. Det är 
ofta något annat som går före i sista stund. Fartygen skulle 
också kunna kommunicera mer sinsemellan, anser Lindell.

Som lagledare är det viktigt att snabbt kunna få tag på 
de andra sjömansidrottarna. Telefon, e-post och på sistone 
även Facebook är viktiga kommunikationsverktyg. På 
ENÅ:s hockeyträningar sprids ordet också snabbt. 

Lindell har för vana att försäkra sig om lagets spelare 
en vecka före en turnering. Han har fått ihop ett lag med 
mycket kort varsel när ett gäng har dragit sig ur SSB:s tur-
nering och man har behövt ett ersättande lag. Lindell vet 
vad han sysslar med både som idrottare och lagledare. •

Sjökapten Bernt Lindell är  
Årets sjömansidrottare
SSB har redan sedan år 1973 utsett Årets sjömansidrottare. Vid valet inverkar  
personens egna prestationer och förmågan att organisera och uppmuntra andra  
sjöfarare att röra på sig. TexT OCh BIldeR: PeKKa KaRPPanen

G mitaleilla ahtelan 
joukkueessa.



GEMENSAM FÖRTROENDEMANNAKURS 
FÖR UTRIKESFARTEN OCH HAMNBRANSCHEN 

26 – 28.9.2016 m/s Gabriella
Förbundet ordnar en förtroendemannakurs för utrikesfarten och hamnbranschen.

26.9.2016 måndag kl 11:30 mötet börjar på m/s Gabriella Skatudden
28.9.2016 onsdag kl 10.10 ankomst till Helsingfors

Förutom de valda förtroendemännen kan även andra förbundsmedlemmar som tjänstgör inom utrikesfarten  och  
den kommunala hamnbranschen anmäla sig till kursen. På kursen behandlas frågor i anslutning till tjänste- och arbetskollektivavtalen  

och utbildningen, samt aktuella frågor inom sjöfarten. Till kursen tas deltagarna emot i den ordning de anmäler sig, dock så att de  
valda förtroendemännen och  förtroendemannasuppleanterna har företräde före andra medlemmar.

Noggrannare program sänds till deltagarna före kursen. Bindande anmälningar senast 19.8.2016

TILLÄGGSUPPGIFTER OCh aNMÄLNINGaR:
tf Verksamhetsledare Johan Ramsland
johan Ramsland@seacommand.fi

ULKOMAANLIIKENTEEN JA SATAMA-ALAN
YHTEINEN LUOTTAMUSMIESKURSSI

26 – 28.9.2016 m/s Gabriella
Liitto järjestää ulkomaanliikenteen ja satama-alan luottamusmieskurssin.

26.9.2016 maanantai kello 11.30 kokous alkaa m/s Gabriellalla Katajanokka
28.9.2016 keskiviikko klo 10.10 saapuminen Helsinkiin

Kurssille voivat ilmoittautua valittujen luottamusmiesten lisäksi muutkin ulkomaanliikenteessä ja  
kunnallisella satama-alalla työskentelevät liiton jäsenet. Kurssilla käsitellään virka- ja työehtosopimuksiin ja koulutukseen liittyviä  

kysymyksiä sekä ajankohtaisia merenkulkuun liittyviä asioita. Kurssille otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten,  
että valituilla luottamusmiehillä ja varaluottamusmiehillä on etuoikeus muihin jäseniin nähden.

Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille ennen kurssia. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 19.8.2016

LISÄTIETOja ja ILMOITTaUTUMISET:
vt Toiminnanjohtaja Johan Ramsland
johan.ramsland@seacommand.fi
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SOPImUSaSIaT

• Merkittiin tiedoksi yleinen työmarkkinatilanne.
• Vahvistettiin TPV:n päätös Juha tuomen hallituksen 
jäsenyydestä ajalle 14.12.2015-14.6.2016
• Merkittiin tiedoksi UK-hankkeen tilannekatsaus.
• Koskien mahdollisesti toteutuvaa kilpailukyky-
sopimusta, päätettiin, että TPV toimii asian valmiste-
luelimenä.
• Hyväksyttiin ulkomaanliikenteen ja pientonniston 
uudet palkkataulukot.
• Hyväksyttiin Joakim Kantolan valinta Eckerö 
Shipping Ab:n luottamusmieheksi ja merkittiin 
 keskustelu tiedoksi.
• Hyväksyttiin hallituksen osalta liiton tilinpäätös ja 
toimintakertomus vuodelle 2015 ja allekirjoitettiin 
tasekirja. Viedään molemmat vuoden 2016 vuosi  - 
kokou k sen hyväksyttäväksi. Vuosikertomusta täyden-
netään ja korjaillaan vielä vuosikokousta varten.
• Merkittiin tiedoksi Viking Linen miehityssopimus-
neuvottelut.
• Vahvistettiin TPV:n päätös koskien SV:n neuvottelu-
pyyntöä koskien ns. alkoholi- sopimuksen päivittämis-
tä.
• Vahvistettiin TPV:n päätös hyväksyä Arctia Karhu 
Oy:n satamajäänmurtajien kansipäällystöä koskeva 
työehtosopimus.
• Merkittiin tiedoksi Arctia Shipping Oy:n liitesopimus- 
ja YT -sopimusneuvottelujen edistyminen.
• Vahvistettiin TPV:n päätös hyväksyä matkailu-
jäänmurtaja Sampon kansi- ja konemiehistön, laiva- ja 
konepäällystön työ- ja palkkaehtoja sekä miehitystä 
koskeva sopimus.
• Vahvistettiin TPV:n päätös hyväksyä Arctia 
 Icebreaking Oy, JM Polariksen miehityssopimus ja TES 
sopimus.
• Hyväksyttiin kotimaanliikenteen uudet 
 palkkataulukot.
• Hyväksyttiin konsernin Nordic Jetline Finland Oy/ 
Nordic Jetline OÜ TES-sopimus.
• Merkittiin tiedoksi Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen tilanne.

mUUT aSIaT

• Hyväksyttiin jäsenasiat.
• Vahvistettiin kevään ulkomaan ja satama-alan 
yhteisen luottamusmieskurssin 20.5.2016 pitopaikaksi 
liiton toimisto.
• Vahvistettiin syksyn ulkomaan ja satama-alan 
yhteisen luottamusmieskurssin 26-28.9.2016 pito-
paikaksi Viking Line M/S Gabriella.
• Hyväksyttiin Suomen Satamapäällystöyhdistys ry:n 
vuosittainen tukianomus.
• Vahvistettiin Kristian Heiskanen Suomen Meren-
kulkijain säätiön edustajajäseneksi.
• Merkittiin tiedoksi, että Turun piirin kokouksessa on 
valittu uudeksi piiriasiamieheksi Mikko Laitinen ja 
Helsingin piirin piirisihteeriksi Panu Orädd.

• • • Toimeenpaneva valiokunta 16.2.2016

• • • Hallituksen kokous 23.3.2016
SOPImUSaSIaT

• Merkittiin tiedoksi yleinen markkinatilanne.
• Merkittiin tiedoksi Viking Linen miehityssopimus-
neuvottelut.
• Merkittiin tiedoksi keskustelu NON EU- kansi-
päällystön mahdollisesta jäsenyydestä liitossa 
tulevaisuudessa.
• Keskusteltiin SV:n neuvottelupyynnöstä koskien  ns. 
alkoholi- sopimuksen ja pääteltiin kuulla SV:n 
tahtotila asiassa.
• Merkittiin tiedoksi keskustelu Meritaidon tahtotilas-
ta koskien miehityssopimusneuvotteluja   
(+ VG-shipping ).
• Merkittiin tiedoksi Arctia Shipping Oyn liitesopi-
mus- ja YT-sopimusneuvottelujen edistyminen.
• Hyväksyttiin matkailujäänmurtaja Sampon kansi- ja 
konemiehistön, laiva- ja konepäällystön työ- ja 
palkkaehtoja sekä miehitystä koskeva sopimus ja 
viedään hallituksen vahvistettavaksi.
• Hyväksyttiin Arctia Icebreaking Oy, JM Polariksen 
miehityssopimus ja viedään hallituksen vahvistetta-
vaksi.
• Hyväksyttiin Nordic Jetline Finland Oy/ Nordic 
Jetline OÜ:lle aikaansaatu työehtosopimus.
• Merkittiin tiedoksi Suomen Lauttaliikenne Oy ja 
 Suomen Saaristovarustamo Oy:n halu poistaa 
varallaolo öisin yhteysalusten ollessa satamassa. 

mUUT aSIaT

• Hyväksyttiin jäsenasiat.
• Päätettiin, että luottamusmiespäivä pidetään 
18.5.2016. Toimihenkilöt lähettävät kutsun kaikille 
luottamismiehille. Päivän sisältö katsotaan TYKAN ja 
muun tarpeen mukaiseksi. Pitopaikaksi ehdotettiin 
liiton toimistoa.
• Hyväksyttiin Ulkomaan ja satama-alan yhteinen 
luottamusmieskurssin (26-28.9.2016) pitopaikaksi 
Viking Line M/S Gabriella (Hki-Tukholma-Hki).
• Merkittiin tiedoksi Loss of Licence- tilannekatsaus.
• Hyväksyttiin Juha Tuomi hallituksen jäseneksi 
ajalle 14.12.2015-14.6.2016 ja viedään hallituksen 
vahvistettavaksi.
• Päätettiin pohtia ehdotuksia, joilla Suomen 
 Merenkulkijain säätiön toimintaa voisi parantaa.
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• • • Verkställande Utskottet 16.2.2016

• • • Styrelsens möte 23.3.2016
avTalSÄRenden
• Antecknades till kännedom det allmänna 
 arbetsmarknadsläget.
• Antecknades till kännedom bemanningsförhand-
lingarna med Viking Line.
• Antecknades till kännedom diskussionen om 
möjligheterna för NON EU däcksbefäl att söka 
medlemskap i förbundet i framtiden.
• Diskuterades om Finlands Rederiers önskan om 
förhandlingar angående s.k. alkohol-avtalet, beslöts 
att vänta på vad deras intressen är i saken.
• Antecknades till kännedom diskussionen om 
bemanningsförhandlingarna med Meritaito 
 (+VG-Shipping). 
• Antecknades till kännedom Arctia Shipping Oy:s 
tilläggsavtal samt avtalsförhandlingarna angående 
samarbets-(YT)-avtalet som fortsätter ännu.
• Godkändes passagerarisbrytaren Sampo:s däck- och 
maskin-, skeppsbefäls- samt maskinbefäls- arbets- 
och löneavtal samt bemanningsavtalet och för det till 
styrelsen för bekräftande.
• Godkändes Arctia Icebreaking OY, Isbrytare Polaris 
bemanningsavtal och för det till styrelsen för 
 bekräftande.
• Godkändes TES-avtal (arbets-samt löneavtal) för 
Nordic Jetline Finland Oy/ Nordic Jetline OÜ och det 
förs vidare till styrelsen för bekräftande.
• Antecknades till kännedom Suomen Lauttaliikenne 
Oy:s och Suomen Saaristovarustamot Oy:s intresse 
för att få bort stand-by nattetid, då fartygen ligger vid 
kaj.

andRa ÄRenden

• Godkändes medlemsärenden.
• Beslöts att en förtroendemansdag hålls den 
18.5.2016. Funktionärerna skickar ut inbjudan till alla 
förtroendemän. Dagens innehåll kommer närmast att 
vara Kollektivavtalet samt annat viktigt för tillfället. 
Som mötesplats föreslogs förbundets kontor.
• Godkände Utrikestrafikens- samt hamnsektorns 
gemensamma förtroendemannakurs som hålls 
• (26 -28.9.2016) ombord på Viking Line’s   
M/S Gabriella (H:fors-Stockholm-H:fors).
• Antecknades till kännedom informationen om  
Loss of License.
• Godkändes Juha Tuomi som styrelseledamot för 
tiden 14.12.2015 – 14.6.2016, samt för det till styrelsen 
för bekräftande.
• Beslöts att fundera på förslag, till hur man kan 
aktivera arbetet inom fonden Suomen Merenkulkijain 
Säätiö s.r..

avTalSÄRenden 

• Antecknades till kännedom det allmänna 
 arbetsmarknadsläget.
• Fastställdes VU:s beslut om Juha Tuomis styrelse 
medlemskap för tiden 14.12.2015-14.6.2016.
• Antecknades till kännedom UK-projektets situation.
• Gällande en potentiellt förverkligat konkurrenskrafts 
avtal bestämdes följande:
VU fungerar som ärendets förberedande element. 
• Godkände Utrikestrafikens och småtonnagets nya 
lönetabeller. 
• Godkändes Joakim Kantolas val till förtroendeman för 
Eckerö Shipping Ab samt diskussionen. 
• Godkändes för styrelsens del förbundets bokslut samt 
verksamhetsberättelse för år 2015 och signerade 
 balansräknings bok. Båda förs till 2016:s årsmöte för 
godkännande.
Årsberättelsen kompletteras och korrigeras ännu för 
årsmötet. 
• Antecknas till kännedom Viking Lines 
 bemanningsavtalsförhandlingar.
• Fastställdes VU:s beslut gällande RIF:s begäran på 
förhandling om det s.k. alkohol-avtalets uppdatering.
• Fastställdes VU:s beslut att godkänna Arctia Karhu Oy:s 
hamnisbrytares däcksbefäls kollektivavtal. 
• Antecknas till kännedom Arctia Shippings Oy:s avtals 
bilagor & samarbetsavtals förhandlingars fortskridande.
• Fastställdes VU:s beslut att godkänna turistisbrytare 
Sampos kollektivavtal för däck- och maskinmanskap, 
däcks- och maskinbefäls arbets- samt lönevillkor.
• Fastställdes VU:s beslut att godkänna Arctia Icebreaking 
Oy, IB Polaris bemanningsavtal samt kollektivavtalsbind-
ning.
• Godkände Inrikesfraktens nya lönetabeller. 
• Godkändes koncernen Nordic Jetline Finland/ Nordic 
Jetline Oü :s Kollektivavtal.
• Antecknades till kännedom situationen med Ålands 
Landskapsregering.

andRa ÄRenden

• Fastställdes medlemsärenden.
• Fastställdes vårens utrikes- och hamnbranschens 
gemensamma förtroendemannakurs 20.5.2016 att den hålls 
på förbundets kontor.
• Fastställdes höstens utrikes- och hamnbranschens 
gemensamma förtroendemannakurs 
26 -28.9.2016 att den hålls på Viking Line M/S Gabriella.
• Godkändes Finlands hamnbefälsförening rf:s årliga 
ansökan om bidrag.
• Fastställdes Kristian Heiskanen till Finlands Sjöfarares 
stiftelses representant.
• Antecknades till kännedom, att i Åbo krets har det valts 
till ny kretsombudsman Mikko Laitinen och till 
 Helsingfors kretssekreterarar Panu Orädd.

A



44 SUOMEN MERENKULKU J FINL ANDS SJÖFART

 
 
 

avTalSÄRenden

• Antecknades till kännedom det allmänna 
 arbetsmarknadsläget.
• Antecknades till kännedom UK-projektets situation.
• Antecknades till kännedom diskussionen om den 
potentiellt förverkligat konkurrenskrafts avtal 
 Flyttades beredningen i ärendet till följande VU:s möte.
• Antecknades till kännedom lägesrapport om 
 förhandlingarnas fortskridning med Palta gällande det 
nya kollektivavtalet.
• Beslöts att fortskrida med Viking Lines bemannings-
avtal med den nya personalchefen pga tidsbrist. 
• Beslöts att öppna diskussionen på rederinivå med 
Viking Line gällande den gemensamma viljan med 
förbundet till en striktare alkoholövervakning när i 
tjänst.
• Antecknas till kännedom ESL Shipping Oy:n 
 blandbesättnings vilja.

övRIga ÄRenden

• Godkändes medlemsärenden.
• Antecknades till kännedom Loss of license situation
• Antecknades till kännedom Arbetssäkerhetskultur i 
hamnen-seminariet 4.10.2016 

• • • Toimeenpaneva valiokunta 12.4.2016

• • • Verkställande utskottet 12.4.2016
SOPImUSaSIaT

• Merkittiin tiedoksi yleinen markkinatilanne.
• Merkittiin tiedoksi UK-hankkeen tilanne.
• Merkittiin keskustelu mahdollisesti toteutuvasta 
kilpailukykysopimuksesta tiedoksi. Siirretään 
valmistelu seuraavaan TPV:n kokoukseen.
• Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus neuvotteluista 
Paltan kanssa koskien uutta TESiä.
• Päätettiin jatkaa Viking Linen miehityssopimuksen 
käsittelyä uuden henkilöstöpäällikön ajan puitteissa.
• Päätettiin avata keskustelu varustamotasolla Viking 
Line:n ja liiton yhteisestä tahtotilasta kiristetystä 
alkoholivalvonnasta työajalla.
• Merkittiin keskustelu ESL Shipping Oy:n 
 sekamiehitys tahtotilasta tiedoksi.

mUUT aSIaT

• Hyväksyttiin jäsenasiat.
• Merkittiin Loss of licence- tilanne tiedoksi.
• Merkittiin tiedoksi Työkurvallisuuskulttuuri 
satamassa-seminaari 4.10.2016.

Laivanpäällystöliiton toimisto on avoinna 
Skeppsbefälsförbundets kansli är öppet

ma-to, må-to 9-15
pe/fr 9-14

Toimisto on suljettu
Kansliet är stängt

11.-29.7.2016

Hyvää Kesää! / Trevlig Sommar!
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KOE JOTAIN UUTTA
Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenenä majoitut Suomen Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenenä majoitut Suomen 
Scandic-hotelleissa 12% ja Hilton-hotelleissa 10% alennuksella. 
Käytä varatessa koodia D000005402
Tutustu ja varaa scandichotels.fi tai hilton.com

Henry Nielsen Nostagia VI risteily
m.s.Mariella

13.09. Helsinki - Tukholma  17:30 - 10:00 (14.09.)
14.09. Tukholma - Helsinki  16:30 - 10:10 (15.09.)

VaRaUKSET: 
Matka-Vekka puhelin: 020 120 4800 tai 
sähköpostitse: tampere@matkavekka.fi  

Myynti: 04.04. - 12.08.2016

LISÄTIETOja:
 wintio@pp.inet.fi 



 

www.aboamare.fi

Aboa Mare
Hertigs parkgata 21 / 
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Åbo / Turku

Tel. / puh. 02-432 3123 
maritime@aboamare.fi

Johans 

Sjöfartsutbildning / Merenkulkualan koulutus

Bore Ltd 

Bulevardi 46 
P.O. Box 115 
FI-00120 Helsinki, Finland 
Tel: +358 6188 3300 

Torggatan 14 B 
AX-22100 Mariehamn, Åland 
Tel: +358 18 16766 
 
firstname.surname@bore.eu 

www.bore.eu 

Logistiikka ja meriteknologia  •  samk.fi

Merikapteeni (AMK)  •  Merenkulkualan insinööri (AMK)  

SuomenMerenkulku
FinlandsSjöfart

PaLVELUhaKEMISTO 2016 SUOSITTaa:
Ammattilaiset ammattilaisten palveluksessa
Proffs i proffsens tjänst

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT OY
Pääskykalliontie 13 . 21420 LIETO
Puh. (02) 489 500 . Fax (02) 489 5011
E-mail: viking-fi@viking-life.com . www.VIKING-life.com

n VIKING pelastuslautat ja evakuointijärjestelmät
n VIKING pelastusliivit ja – puvut, SOLAS
n VIKING palopuvut ja varusteet
n VIKING DIVING sukelluspuvut
n Pelastusveneiden ja taavettien huolto ja myynti
n Laivojen hengenpelastuslaitteiden myynti (LSA)
n Palo- ja pelastuskalusto
n TRELLCHEM kemikaalisuojapuvut
n CO2 hiilidioksidi kaasupullojen täyttö
n Uutuus! VIKING laajentaa alusten  

turvallisuuspalveluita. Uusi paloturvallisuuteen 
keskittyvä huoltopiste avattu Helsingissä

Myynti ja huolto

RAAHE – BRAHESTAD
Raahen Satama Oy / Lapaluoto

www.portofraahe.fi 

Satamatoimisto……...........08 227 7555, 044 439 3930
Turvapäällikkö 24 h………........................040 135 6794
Tavaran vastaanotto/Ahtaustyönjohto....040 549 0283
Laivameklarit / Laivapalvelut …..............020 592 3890
Satamahinaaja m/s Isbjörn………...........0400 383 697
Taksi………….............................................0600 300 10 

Lakiasiaintoimisto 
Pulkkanen Oy 
 

Laki- ja veroasiat 
Ullanlinnankatu 5 B 9 
00130 Helsinki    
OTL, AL Petri Pulkkanen 
gsm +358 (0)50 317 2344 
petri.pulkkanen@ 
lakipulkkanen.fi 
www.lakipulkkanen.fi 



53° 33‘ 47“ N, 9° 58‘ 33“ E

hamburg

setting a course
6  –  9 sept 2016

hamburg

 5 sept    maritime future summit

 6 sept    global maritime environmental congress

 7 sept    international conference on maritime security and defence

 8 sept    offshore dialogue

 9 sept    maritime career market

twitter.com/SMMfair 
#SMMfair 

youtube.com/SMMfairfacebook.com/SMMfair linkedin.com/company/smmfair

 smm-hamburg.com

the leading international  
maritime trade fair

visit

smm-hamburg.com/trailer

to watch

the SMM trailer



Os. lähde: Suomen Laivanpäällystöliiton osoiterekisteri
Suomen Merenkulku
Hietalahdenranta 15 A 3
00180 Helsinki
FINLAND .KQ8 3

Koko Suomen piirikokous lauantaina 3. syyskuuta 2016 klo 16.30-18.00
Risteily klo 18.00-22.00 Gastrolaiva m/s Tampere, Laukontorin rannasta

hinta 55 e/henkilö, avecit ovat tervetulleita

Hinta sisältää risteilyn Pyhäjärvellä, ruokailun, ruokajuomat ja elävää musiikkia.
Samanlaista risteilyä näin edullisesti ja mahtavalla seuralla et löydä mistään!

Risteilylle mahtuu korkeintaan 50 henkilöä ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Risteily on tarkoitettu kaikille jäsenille, riippumatta mihin piiriin kuuluu.

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla ennakkomaksu 25e/henkilö
Maksu suoritetaan tilille FI7649240010191851 Pankin BIC: hELSFIhh

Maksun saaja Kai Terimaa
Loppumaksu 30e/henkilö risteilyn alkaessa. Ennakkomaksu mielellään 25.8.2016 mennessä

LISÄTIETOja:
Yhteyshenkilöt/ilmoittautumiset:Kai Terimaa +358 500 891 918 kaitsu@hotmail.fi 

Pekka Santala +358 400 527 343 pj.santala@gmail.com

Hotellimajoitusta tarjoaa esimerkiksi SOKOS hotel Ilves tai Cumulus Hämeenpuistosta.
Molemmat hotellit sijaitsevat Laukontorin läheisyydessä.

Etukorteilla saanee kohtuullisen hintaan majoitusta.

SLPL:n rapuristeily Tampereella 
Gastrolaiva m/s Tampere

Tervetuloa!


