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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA
.
Arvoisat metalli 28:n jäsenet!
Vaasan metallityöväen ammattiosasto 28:n syyskokous on
valinnut minut osastomme
puheenjohtajaksi toimikaudelle
2009. Kiitän tästä luottamuksen
osoituksesta ja pyrin puheenjohtajana seuraamaan edeltäjäni
viitoittamaa tietä, eli toimimaan
jäsenistön parhaaksi, rakentavasti ja yhteistyön hengessä.
Kiitän edeltäjääni Veijo Nygreniä 17-vuoden arvokkaasta
työpanoksesta jäsenistömme
hyväksi.
Vuosi 2008 oli metallin liittokokousvuosi.
Metallin 20:s liittokokous löi
lukkoon metallin tavoitteet
seuraavaksi 4- vuotiskaudeksi
Tamperetalossa 25-28.5.2008.
Otan tällä palstalla esiin yhden
tärkeimmistä asioista, jota
käsiteltiin liittokokouksessa.
TEAM-projekti eli suunnitteilla
olevan uuden suurliiton perustaminen, josta 20:s liittokokous
päätti useiden puheenvuorojen
ja äänestyksen jälkeen. Näin
selvitystyö suurliittohankkeesta
viedään loppuun saakka.

Selvitystyön loppuraportti on
luettavissa metalliliiton nettisivuilla ja sen voi myös tilata
kotiin paperiversiona.
Toivon että kaikki jäsenet
tutustuisivat tähän loppuraporttiin.
Uuden suurliiton perustamisesta
järjestetään neuvoa-antava
jäsenäänestys ainoastaan postiäänestyksenä 5-19.02 2009.
Tutustukaamme joukolla loppuraporttiin niin, että voimme
itsenäisesti päätellä tarjoaisiko
uusi suurliitto mahdollisesti
nykyistä parempaa jäsenpalvelua.
Kaikki tiedämme, että muutosvastarinta kaikkeen uuteen on
aina olemassa, mutta mielestäni
kannanotto muutokseen tulee
perustua asiatietoihin, eikä
pelkästään tunnepohjaiseen
ajatteluun.
Osallistukaamme joukolla
neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen, sillä korkea äänestysaktiivisuus helpottaa edustajiamme
tekemään päätöksiä tulevassa
ylimääräisessä
liittokokouksessa,jos se on
tarpeen järjestää.

Uudessa suurliittohankkeessa
mukana olevat muutkaan liitot
(Kemianliitto, puu-ja erityisalojenliitto, viestintäalan ammattiliitto, rautatieläisten liitto ja
sähköliitto) eivät ole vielä
lopullista päätöstä kannastaan
tehneet. Kevään 2009 kuluessa
päätös näissäkin liitoissa
tehdään.
Ammattiosastomme jaokset
järjestävät erilaista toimintaa
jäsenille myös vuonna 2009.
Toivon runsasta osallistumista
eri tilaisuuksiin.
MUISTA ÄÄNESTÄÄ NEUVOA-ANTAVASSA JÄSENÄÄNESTYKSESSÄ!
Toivotan teille ja perheillenne
hyvää vuodenjatkoa!
Sauli Mielty
Puheenjohtaja
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AMMA
TTIOSAST
ON YHTEYSHENKILÖT
AMMATTIOSAST
TTIOSASTON
TOIMIKUNNAN JÄSENET V. 2009
Puheenjohtaja
Sauli Mielty
Sihteeri
Tapani Hirvelä
Taloudenhoitaja Kauko Lämsä
Varapuh.joht.
Arne Mäenpää
Varasihteeri
Ari Rintala
Opintosihteeri Mika Jaskari
Kirjeenvaihtaja Sauli Mielty

040 7484427
sauli.mielty@wartsila.com
tapani.hirvela@hotmail.com
050 3854178
040 7484428
kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
050 3220186
arnemaenpaa@hotmail.com
040 5914953
Ari.Rintala@wartsila.com
0400 568044
jaskari.mika@gmail.com
Metsänhakkaajankatu 7. 65370 Vaasa

Edellä luetellut henkilöt muodostavat ammattiosaston työjaoston, joka valmistelee asioita toimikunnalle ja
tekee päätöksiä kokousten välisenä aikana.
Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet:
Keijo Rauhala, Tapio Lehtimäki, Piia Werner- Bacholm, Mirja Kangas, Jussi Heinäheimo, Jarmo Kohtala, Markku
Rintamäki, Tapani Salohovi, Juha Raukko, Sami Olmari, Reijo Viita, Matti Värri, Veijo Nygren ja Mikko Viertokangas.

Yleisvarajäsenet:
Jouko Passi, Mika Porentola, Terho Kivineva, Pekka Mäenpää, Jussi Javanainen, Juha Hakala, Pia Vuoto, Veli- Matti
Kotkavaara, Janne Koskimäki ja Veli- Matti Rantanen.

Lisäksi toimikunnan kokouksiin toivotaan osallistuvan ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen pääluottamusmiesten
ja työsuojeluvaltuutettujen. Toimikunnan kokoukset pidetään joka kuukauden toinen keskiviikko, lukuun ottamatta
heinäkuuta. Kokoukset pidetään Takomossa Hietasaarenkatu 11, alkaen klo 18.00

Nuorisojaosto:
Toiminnan vetäjä Sami Olmari Vadelmatie 5. 65320 Vaasa 044 2598099 olmari@netikka.fi

Vapaa-ajanjaosto:
Toiminnan vetäjä Tapani Salohovi Sala-ampujankatu 7 B 5 65370 Vaasa 050 5414400
vilita@suomi24.fi

Kulttuurijaosto:
Toiminnan vetäjä Sauli Mielty Metsänhakkaajankatu 7. 65370 Vaasa 040 7484427
sauli.mielty@wartsila.com

Veteraanijaosto:
Toiminnan vetäjä Erkki Åsvik Valhallantie 10 as.2, 65200 Vaasa 040 7020318

Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä Matti Värri Hakatie 3. 65630 Karperö 0500 563020
matti.varri@luukku.com
Toimikunta ja eri jaostot toivovat että olemme pystyneet rakentamaan mielenkiintoisen ja monipuolisen tarjonnan
toimintavuodelle 2009. Toivomme jäsenperheiden osallistuvan runsaslukuisesti järjestettäviin tapahtumiin ja haluamme
teiltä myös palautetta toimintamme edelleen kehittämiseksi.
Toimikunta toivottaa jäsenperheille menestyksellistä vuotta 2009.
TOIMIKUNTA
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Urheilu vaihtui valokuvaukseen
Taiteiden yönä Takomon jo
perinteeksi muodostuneen
kulttuuritapahtuman aiheena oli Osmo Metsälän valokuvanäyttely. Nuorempana hän oli innokas urheilumies, mutta reilut kaksikymmentä vuotta sitten hän
aloitti valokuvausharrastuksen ja sillä tiellä nyt ollaan, sanoo Metsälä. Alkutaipaleella kuvasin paljon
diafilmille, mutta myös tavalliselle paperifilmille,
joista valmistutin paperivedokset kilpailukuviksi.
Valokuvauskilpailuihin hän
otti osaa ensin työpaikan
kilpailuissa, joiden kautta
innostus kuvaukseen kasvoi. Wärtsilän valokuvauskerho toimi ahkerasti järjestäen kilpailuja eri aihein.
Kerhon pimiökin oli käytössä, joskaan itse en vedoksia valmistanut, sanoo Metsälä. Hän on käynyt valokuvauskursseja Vaasan
työväenopistossa ja on
myös Vaasan Valokuvailijoiden pitkäaikainen jäsen.
Luonto mieluinen aihe
Kun tulee puheeksi kuvausaiheiden valinta, niin mie-

Wärtsilässä työskentelevä Osmo Metsälä on harrastanut valokuvausta reilut
kaksikymmentä vuotta.” Heijastus” on yksi mieluisimmista näyttelykuvista.
luisimmaksi nousee luonto.
Mikä onkaan kauniimpaa
kuin nostalginen nevamaisema tai Lapin kairan suuruus, miettii Metsälä. Kauhajoen nevoilla on samoiltu ja tallennettu aitoa ja
koskematonta nevamaisemaa jokaisena vuodenaikana.

Metsälä hakee luonnosta koskemattoman luonnon
lisäksi erikoisia aiheita, jotka muuttuvat katsojan silmissä joksikin muuksi.

Luontomaiseman lisäksi
Metsälä hakee erikoisia aiheita luonnosta. Esimerkiksi tässä näyttelyssä on tuotu esille juuri sitä Metsälän
ominta ajatusta. Juurakko
muuttuu alligaattoriksi katsojan silmissä. - Kun lähden kuvaamaan, annan mielikuvitukseni lentää ja näin
syntyy monia hauskoja
mielleyhtymiä, naurahtaa
Metsälä.
Toinen mieluisa kuvausaihe on ihmismassat eri tilaisuuksissa. Näissä tilanteissa pitää olla rohkeutta ja
nopeutta sillä tilanteet vaihtuvat niin nopeasti. Massatapahtumista ensimmäisenä
nousee mieleen Kauhajoen
Sambakarnevaalit, jossa on
väriä, loistetta ja liikettä.
Siinä jos missä on haastetta valokuvaajalle, miettii
Metsälä. Niin kuin muidenkin valokuvaajien kohdalla
kamera vaihtui digitaalisek-

si ja se toi mukanaan eräänlaista helpotusta kuvien käsittelyyn. Kuvien aiheita ja
kuvakulmia digitaalisuus ei
edelleenkään valitse, vaan
se tekee kuvaaja itse, hän
lisää.
Näyttelyissä Metsälän töitä on ollut esillä vuosien
varrella ja menestystäkin on
tullut. Töitä on ollut mukana mm. Suomen Kameraseurojen liiton sekä Pohjanmaan Kameraseurojen liiton näyttelyissä. Lisäksi eri
ryhmänäyttelyissä, sekä itse
järjestetyissä näyttelyissä.
Tämä on kolmas oma näyttelyni. Taso on noussut kovasti ja se tekeekin näyttelytoiminnan mielekkääksi.
Tulevaisuuden suunnitelmissa ensimmäisenä eläkkeelle siirtyminen 20082009 vaihteessa. Sen jälkeen kamera kaulaan ja koiran kanssa lähiluontoon.
Lappiin teen kuvausretkiä
joka vuosi.
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TERVEISET RAUTAKOURASTA
Ei sitten ollut viime vuonna talvella talvea eikä kesällä kesää, joten nyt voi
vain toivoa parempaa tältä
vuodelta. Rautakourassa on
kuitenkin säistä huolimatta
riittänyt kävijöitä. Varauskalenteri on ollut melko
täynnä ja sehän on hyvä
asia paitsi niiden kannalta,
jotka eivät ole saaneet
vuokrattua majoitustiloja
haluamaanaan ajankohtana. Pitää kuitenkin muistaa,
että alueelle on tervetullut
viettämään vapaa-aikaa,
vaikkei alueella yöpyisikään. Vuokralaiset ovat
huolehtineet mökkien loppusiivouksesta hyvin ja
näinhän se pitää ollakin.
Silloin seuraavien on hyvä
saapua mökkeihin.
Keväällä oli tarkoitus kunnostaa päämökkiä, kuten

Remontin aikana tarvittiin myös talkoolaisia. Veteraanit osallistuivat kiitettävästi valutalkoisiin.
hioa ja lakata lattiat, mutta
kunnostustyön aikana huomattiin, että mökin alimmainen hirsi oli lahonnut
suurimmalta osalta rakennusta, josta lattian painu-

Virallinen kyltti opastaa Rautakouraan.

minen johtui. Vesi oli päässyt valumaan terassilta laattaa pitkin lattian alle. Tämä
tiesi pitempiaikaista remonttia kuin alun perin oli
suunniteltu, joten vuokrauksiakin piti perua. Remontin aikana tarvittiin myös
talkoolaisia. Veteraanit
osallistuivat kiitettävästi
valutalkoisiin, haluaisin
kiittää myös muita talkoisiin osallistuneita ja samalla esittäisin toivomuksen
että myös vuokraajat kantaisivat kortensa kekoon
talkoiden merkeissä. Vaunupaikkoja lisättiin kahdella paikalla ja veneitä varten tehtiin laituri grillikatoksen lähelle jotta saunalaituri rauhoittuisi saunojille.
Syksyllä tielaitos muisti
meitä kirjeellä, jossa ilmoitettiin että opastekyltti raippaluodontiellä on luvaton ja
se pitää poistaa ja anoa lupa
viralliselle viitalle, lupa
myönnettiin ja nyt leipurin-

tien päässä on virallinen ja
näkyvä viitta joten paikan
löytyminen on oudollekin
helpompaa.Tämän vuoden
suunnitelmista sen verran
että lapsille olisi tarkoitus
laittaa jotain uutta esim. liukumäki, päämökki varustaa
televisiolla ja toivottavasti
päästään vihdoin ruoppaamaan ranta, mutta se on
kiinni talven jäätilanteesta.
Toivotan kaikille jäsenille ja
heidän perheelleen hyvää
alkanutta vuotta ja näkemisiin Rautakourassa.
Terveisin Matti Värri
Jälleen on jäsenistö kasvanut uusilla jäsenillä, joten
on hyvä laittaa Rautakouran ohjeet tähän mukaan.
samat asiat löytyvät myös
www.vaasanmetalli.fi
Siellä on myös pulinapalsta johon on hyvä kirjoittaa
esim. Rautakouraan liittyviä asioita. Aina voi myös
soittaa minulle tai jollekkin
muulle Rautakourajaokseen kuuluvalle.

KAKS KASI

7

Rautak
ouran käyttäjän ohjeet
Rautakouran
Osoite: Leipurintie 355, 65800 Raippaluoto

Faktaa
Ajo-ohje: Raippaluodon sillalta 2 km Raippaluodon kirkonkylään päin. Vasemmalla opasteviitta ”Rautakoura”.
Puomin jälkeen n. 4 km. Tie päättyy ja alue oikealla puolella. Myös pelastuslaitosta varten ovat omat koodinaatit,
jotka löytyvät jokaisesta rakennuksesta jostain näkyvältä paikalta. Alueen avaimia saa joiltakin työpaikoilta
luottamusmiehiltä, Wärtsilän portilta Järvikatu 2-4 sen aukioloaikoina. Avaimet luovutetaan vain voimassa olevaa
jäsenkorttia vastaan ja todistamalla henkilöllisyys. Avaimet myöskin palautetaan välittömästi samaan paikkaan,
mistä ne on noudettu.
VARAUSPALVELUPUHELIN kello 07.00 - 18.00 VÄLISENÄ AIKANA puh. 040-7484428
Vahvistetut hinnat vuodelle 2009:
ma-pe 20 €

Pikkumökin vuokraus

pe-su 20 €

tai

koko viikko on 40 €

(vuokrattavissa kesä-syyskuussa)
Ison mökin vuokraus

ma-su

Matkailuajoneuvopaikka

vrk

Matkailuajoneuvopaikka kesäkausi
talvikausi

80 €
3€
70 €
80 €

(PERHEMÖKKI)
sis. sähkön
sis. sähkö 01.05.-30.09.
+ sähkö

01.10-30.04

•

Alueella oleskelu on luvallista osasto 28 jäsenille, heidän seuralaisilleen sekä perheenjäsenilleen.

•

Kaikki ovat tasavertaisia käyttäjiä alueella

•

Mökkejä ei voi vuokrata useita yhtä aikaa. Mökkejä ei saa vuokrata ulkopuolisille. Ole itse aina paikalla, silloin kun
sinulla on alueella vieraita.

•

Et voi antaa jäsenkorttiasi toisten henkilöiden käyttöön. Ei edes perheenjäsenten.

•

Koirat on alueella pidettävä kiinnikytkettynä, eikä niitä saa pitää sisätiloissa.

•

Yksityisvarauksia ei voi tehdä alueeseen tai muihin rakennuksiin.

Ammattiosaston toimikunta voi erinäisiä tilaisuuksia varten varata osan tai koko alueen käyttöönsä.
•

Yöpyessäsi ota mukaan omat liinavaatteet, siivoa jälkesi varsinkin sisätiloissa. Huolehdi jätteet keräilypisteisiin.
Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

•

Kiinnitä vesillä liikkumisvälineet huolellisesti paikoilleen

Jos havaitset jonkin rikkoontuneen tai jos itsellesi sattuu vahinko, ilmoita siitä heti alueen vastaavalle 0500563020. Kadonneista tai rikkoutuneista esineistä peritään korvaus toimikunnanpäätöksen mukaan.
•

Lähtiessäsi sammuta valot, kytke lämpötilanpudotus ON asentoon ja lukitse alueen rakennusten ovet huolella.

•

Palauta avaimet välittömästi samaan paikkaan, mistä ne haettiinkin.

•

Ampuma-aseiden tuonti alueelle on kielletty.

•

Autoja tai asuntoautoja ei saa pestä rannassa.

•

Tupakanpoltto kaikissa sisätiloissa on kielletty.

•

Kalastuslupa on alueelle anottu ja se on v. 2009 voimassa. Kysy lisää oikeuksista alueen vastaavalta, puh. 0500563020.

•

Kunnioita mökkinaapurien ja muiden alueella olijoiden yörauhaa. Hiljaisuus ulko-alueella klo 23.00-7.00
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EDUNV
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VUOTT
TTA
EDUNVAL
Rauta- ja metallityöntekijäin
liitto perustettiin Helsingissä
21- 23.6.1899. Kokouksessa
oli 13:sta ammattiosastolla,
kahdella työväenyhdistyksellä ja neljällä työntekijäryhmällä 41 edustajaa. Liiton puheenjohtajaksi valittiin G.R.
Gustafsson. Jäseniä liitossa
oli vuoden lopussa 550.
Ammattiosasto 28:n
historiaa:
Vaasan kone- rauta ja metallimiesten ammattiosaston perustava kokous pidettiin kolmas päivä joulukuuta vuonna 1899. Osasto perustettiin
Vaasan työväenyhdistyksen
yhteyteen ja kokouspaikka oli
”Katekismukseksi” kutsuttu
talo, osoitteessa Pitkänlahdenkatu 34.
Vuonna 1907 osasto vaihtoi
nimeä, uudeksi nimeksi tuli
Vaasan Metalliosasto no 15.
Vuonna 1922 Metalliliiton
edustajakokouksessa käsiteltiin uusia järjestömuotoja,
kokouksessa päädyttiin selkeään teollisuusliittomuotoon.
Vaasan teollisuusneuvosto
nro 4:n perustava kokous pidettiin viides päivä tammikuuta 1923. Mutta elettiin
vaikeita aikoja, suomalainen
Ay- liike luokiteltiin kansan
viholliseksi ja sen saivat
myös vaasalaiset metallityöläiset tuntea nahoissaan.
Ohrana eli valtiollinen keskuspoliisi iski Vaasaan vuoden 1926 lopulla. Vaasan
teollisuusneuvoston ovet ja
kaapit sinetöitiin. Teollisuusneuvoston arkistot, pöytäkirjat ja muut paperit takavarikoitiin. Raastuvanoikeus tuomitsi Vaasan teollisuusneuvoston lakkautettavaksi. Hovioikeus vahvisti raastuvanoikeuden tuomion 22.3.1927.
Asiakirjat olivat kateissa 70
vuotta ja löytyivät Työväen

arkistosta, osaston 100- vuotishistoriaa valmisteltaessa
vuonna 1997.
Mutta kipinä ei sammunut,
sillä helmikuun 13 päivänä
1930 kokoontui 14 liitosta ja
teollisuusneuvostosta eronnutta metallityöläistä perustamaan uutta osastoa. Perustettu Vaasan metallityöntekijäin osasto liittyi Suomen
Työläisliittoon ja sai numeroksi 150.
Kauan ei vastaperustetun
Vaasan metallityöntekijäin
ammattiosaston tarvinnut
kuulua Työläisliittoon, sillä
marraskuun 16- 18 päivänä
1930 perustettiin nykyinen
Suomen Metallityöväen Liitto. Osasto päätti heti liittyä
liittoon ja liittymisilmoituksen allekirjoittivat puheenjohtaja Johan Pukander ja
sihteeri Heikki Saari. Ammattiosasto sai liitossa nimen
Vaasan Metallityöväen Ammattiosasto ry, järjestysnumeroksi tuli nykyinen 28.
Poimintoja matkan
varrelta:
1905 Suurlakko. Työnantajaliittoon kuuluviin tehtaisiin
saatiin 7-tuntinen lauantaipäivä.
1910 Tutkimuksen mukaan
konepajojen työläisistä on
järjestäytynyt maaseudulla
52,5 prosenttia ja kaupungeissa 49,1 prosenttia (yllättävä tulos).
1914 Ensimmäinen maailmansota. Metalliliitto julistaa
toimintansa lepäämään.
1917 Metalliteollisuuteen
saadaan 8- tunnin työpäivä
lakoilla.
1918 550 liiton jäsentä kuolee kansalaissodassa. Liiton
toiminta lakkaa väliaikaisesti.
1921 Kommunistit ja vasemmistososialistit pääsevät

enemmistöksi Metalliliiton
liittokokouksessa.
1927 Alkaa työnantajan julistama metallisulku, joka kestää 30 viikkoa, 16 tehtaan
asunnoista häädetään 1289
perhettä.
1928 Lapuanliike syntyy.
1930 Vanha Metalliliitto ja
SAJ lakkautetaan oikeuden
päätöksellä. Suomen Metallityöväen Liitto ja SAK perustetaan.
1937 Työnantajaliitto tunnustaa Suomen Metallityöväenliiton työläisten edustajaksi
Wärtsilän lakkojen yhteydessä.
1940 Ns. tammikuun kihlaus, jolla työnantajat tunnustavat ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluosapuoleksi.
1945 Sosialidemokraattien ja
sallitun kommunistipuolueen
yhteistoiminta alkaa Metalliliitossa. Liiton ylimääräisessä liittokokouksessa sosiaalidemokraatit säilyttävät vallan
kahdeksalla äänellä.
1947 Saavutetaan 5- tuntinen
lauantaipäivä metallin sopimukseen.
1956 Urho Kekkonen valitaan Tasavallan presidentiksi. Neuvostoliitto luovuttaa
Porkkalan takaisin Suomelle.
Suomi ajautuu yleislakkoon
joka kestää 19 päivää.
1960 SAK hajoaa, SAJ perustetaan ja Metalliliiton rinnal-

le syntyvät SAJ:laiset Teräsliitto ja Korjaamoliitto. Kokonaisuudessaan 1960 luku
oli surullista aikaa, suuret
ikäluokat alkoivat siirtyä
maaseudulta paikkaamaan
teollisuuden työvoimavajetta
kaupunkeihin, mutta joutuivat suuren järjestösodan ja
työmaaterrorin uhreiksi. Koska oli valittavana vain joko
tai ei, propakanda kukoisti,
mutta laadullinen tieto puuttui ja valitsit sitten niin tai
näin, aina olit väärässä. Sen
myös kuulit niin että korvia
vihloi. Toivottavasti Ay- liike on koulunsa käynyt, eikä
edellä kuvattuihin ylilyönteihin ole enää tarvetta.
1964 Ay- liikkeen eheytysneuvottelut alkavat.
1966 40- tunnin työviikko, eli
lauantait vapaiksi.
1967 Metalliliitto siirtyi ensimmäisenä ammattiliittona
suhteellisiin liittokokousvaaleihin. Toinen kausi sosiaalidemokraattien ja kommunistien yhteistoiminnassa alkaa.
Puheenjohtajaksi valitaan
Sulo Penttilä ja toiseksi puheenjohtajaksi Edvin Salonen.
1971 Liitto oli yhdistynyt,
pelisäännöt oli luotu, oli yhdistyneen metallin aika mitata uskottavuuttaan. Huomioiden paineet yhdistyneelle liitolle, jäsenistön ikärakenne ja
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ajan henki yhdessä johtivat
siihen, että metalli ajautui
väistämättömään tilanteeseen; lakkoon. Lakko kesti 7viikkoa, ja asetti monen perheen pitkäaikaiseen lainakierteeseen. Lakon suurin
saavutus yhtenäisyyden lisäksi lienee lomaltapaluuraha,
joka nykyään tunnetaan koko
sopimuskentän kattavana lomarahana.
1977 Metallityöväen Murikka- opisto valmistuu. Metallityöväen liitto järjestää vauhdituslakkoja ts- neuvotteluissa.
1982 Mauno Koivistosta tulee ensimmäinen työväenliikkeen riveistä valittu Tasavallan presidentti.
1983 Per- Erik Lundh valitaan Metalliliiton puheenjohtajaksi, ennakkoluuloista
huolimatta hän hoiti tehtävänsä menestyksellisesti.
1989 Syntyy henkilöstörahalaki, Berliinin muuri murtuu.
Wärsilä- Meriteollisuus menee konkurssiin ja MasaYards perustetaan.
1992 Porvarihallitus hallitsi
Suomea ja jätti surulliset jäljet sillä metallin jäsenistä oli
työttömänä kaikkien aikojen
ennätys 71 139 jäsentä.
1995 Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi. Metalliliitto kannattaa liittymistä.
Suomi voittaa jääkiekon
MM- kultaa.
1999 100- vuotta täyttävässä
Metalliliitossa on jäseniä
enemmän kuin koskaan, yli
167 tuhatta jäsentä.
2000 Liiton puheenjohtajaksi valitaan Erkki Vuorenmaa.
Solmitaan kaksivuotinen työehtosopimus. Liiton jäsenmäärä kasvaa 170 714 jäseneen.
2002 Yhteisvaluutta euro otetaan käyttöön vuoden alussa.
2008 Liittokokous tekee suuria päätöksiä, mm. suuntautumisessa tulevaisuuden
haasteisiin ja valitsee puheenjohtajaksi liiton talouspäällikkönä toimineen Riku
Aallon.
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Euroaikaa, verotusta ja
ensimmäinen euroajan
lama:
Kuusi vuotta on eletty tätä
kultaista euroaikaa, mutta
hintavertailussa tulee vieläkin käytettyä tuota opittua
kuuden kerrointa, mutta kai
se pitäisi unohtaa, sillä aika
lienee tehnyt tehtävänsä.
Satuin menneenä vuotena
marraskuussa katsomaan ohjelman A- talk, jossa keskulteltiin aiheesta onko Suomi
rikkaiden veroparatiisi?
Pöydän toisella puolella istuivat toimitusjohtaja Jari Sarasvuo ja kansanedustaja HannaLeena Hemming, toisella
puolella, kansanedustaja Paavo Arhinmäki ja suuresti arvostamani kirjailija Kalle Isotalo (entinen Nokian johtaja).
En ole kateellinen, vaan yritin opetella uutta suhteellisuusteoriaa heidän keskustelujensa pohjalta.
Jotain yhdenmukaisuutta
huomasin, sillä meillä Jarin
kanssa on sama veronpidätysprosentti 28, jonka minä
maksan eläkkeestäni ja Jari
17 milj. euron pääomatulosta. No onko se oikein, se ei
selvinnyt ohjelman aikana,
vaan mielipiteet jakautuivat
tasan 2/2. Annan lukijalle oikeuden tehdä omat johtopäätöksensä. Tilastotietojen mukaan keskituloisen palkkatyöläisen veroprosentti oli korkeampi kuin pääomatulojen
kuninkaan Göran Sundholmin reilut 81 milj. euroa. Ei
ihme että ansiotulojen siirtäminen pääomatuloiksi on
kiihtynyt, siitä hyvä esimerkki on terveyspalveluja tuottavat liikkuvat lääkäripalvelut.
Koko maailmaa ravistelee
parhaillaan USA:sta nopeasti kaikkialle laajentunut finanssikriisi. Ennen kunnallisvaaleja uskoteltiin suomen
selviävän kuin koira veräjästä, mutta kuten huomaamme
täydessä turbolenssissä ollaan, joka näkyy lomautuksina ja mittavina irtisanomi-

sina. Valitettavasti tässä pyörityksessä monen nuoren perheen haaveet tuhoutuvat tai
ainakin siirtyvät vuosia
eteenpäin. Nyt tarvitaan sitä
paljon puhuttua talvisodan
henkeä jossa maltti on valttia, sillä seuraavan nousukauden alkaessa kärvistellään
todellisen työvoimapulan
kanssa, jos taas kerran sössitään perinteisesti, eli työnnetään potenttiaalinen työvoima
hätiköidyillä päätöksillä kortistoihin. Valitettavasti kunnallisvaalit sattuivat huonoon
aikaan ja pitkittivät valtiovallan vastatoimenpiteitä noin
kaksi kuukautta, joten kierre
pääsi liikkeelle rakennussektorilla ja levisi siitä hallitsemattomasti läpi koko tuotannon. Taantuma, eli häiriö
markkinoilla luo oivat olosuhteet valita jyvät akanoista
ja näin yleensä tapahtuu.
Mutta mitä tapahtuu niille
toiseksi jääneille, todennäköisesti kaikki kädet eivät ole
enää käytettävissä, kun niille taas olisi käyttöä.
Mutta eihän tässä mitään uutta ole, sillä vähintään 15 vuoden välein palikat on jaettu
uusiksi, ero on siinä, että ennen ne jaettiin kotimaassa,
nyt palikat jaetaan globaalisti ja jakajia on huomattavasti
enemmän.
Metallin uuden vuosituhannen haasteet:
Kirjoituksen ammattiosastoa
käsittelevässä osuudessa huomaamme minkälaisessa pyörityksessä tämä liike on ollut
1900- luvun alusta alkaen.
Jouduttiin vaihtamaan nimeä
ja järjestäytymismuotoja tullaksemme hyväksytyksi hallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään, mutta myös siinä
vaikeassa tilanteessa tehtiin
rakenteellisia uudistuksia.
Globalisaatiosta ei ollut murhetta, vaan oli kysymys lähinnä elämisen ehdoista ja järjestäytymisen vapaudesta.
Tänä päivänä globalisaatio

eli pääomien, markkinoiden
ja tuotannon jakautuminen
ympäri maailmaa on tosi asia.
Tämä luo valtavat haasteet
myös Ay- liikkeelle niin kotimaassa, kuin myös kansainvälisesti. Kuten tiedämme,
Metallityöväenliitto on yksi
neuvotteleva
osapuoli
TEAM- projektissa, lisäksi
suurliittoa ovat valmistelemassa Kemianliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Puu- ja
erityisalojen liitto, Viestintäliitto ja Rautatieläisten liitto.
Metalliliitto järjestää asiasta
postijäsenäänestyksen
5- 19.2.2009. Sen tuloksen
perusteella liittotoimikunta
katsoo, onko edellytyksiä kutsua koolle ylimääräinen liittokokous, jossa päätetään liiton kannasta uuden teollisuuden ammattiliiton perustamiseen ja tarvittaessa Metallityöväen liiton lakkauttamisesta tai muista toimista.
Päätös on vaikea. Tiedän sen,
koska järki ja tunteet taistelevat keskenään. Ay- liikkeen
perusasia on edunvalvonta,
mutta myös olla heikompien
puolella ja vahvistaa rivejään
tässä myllerryksessä. Veteraanina en alkaa jakelemaan
neuvojani, koska tunnen olevani jotenkin jäävi, sillä nyt
päätetään työelämässä olevien jäsenten tulevaisuuden
edunvalvonnasta. Arvoisa jäsen, äänioikeuttasi käyttämällä vaikutat tulevaisuuteen. Onko se TEAM- vai
nykyinen Metalliliitto? sinä
jäsenenä päätät sen äänestämällä.

Terho Kivineva
Ammattiosaston
pitkäaikainen sihteeri
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Viime vuoden liittokokousedustajien mietteitä
Metalli 28:n valittiin kolme liittokokousedustajaa. Sauli Mielty 183 äänellä, Matti Latvakoski 134
äänellä ja Erkki Åsvik 95 äänellä.
Tässä liittokokous- extrassa he kertovat mielipiteitään ennen liittokokousta ja kokouksen
kokemuksista ja päätöksistä seuraavin kysymyksin.

Matti Latvakoski
1. Porukka ei tiedä mikä on liittokokous ja sen
vuoksi jätettiin äänestämättä.
Postiäänestyssekoilutkin vaikuttivat siihen
jonkin verran, lisää aktiivisuutta tarvitaan
mielestäni kentälle
2. Ensikertalaisena lähden mukaan
positiivisella mielellä. Kyllä tarkoitus on
mennä puhumaan isossa salissa, jos asiani
eivät nouse muuten esille
3. Työehtosopimuksen viilaaminen on tärkein,
se olisi saatava lähemmäksi työntekijää.
Mielestäni arkielämä on saatava vieläkin
paremmaksi ihmisille .
4. Irtisanomis- ja muutosturva-asiat ovat
tärkeimpiä asioita, keski-Euroopassa ne ovat
paljon paremmalla mallilla. Paikallinen
sopiminen pois, mielestäni riittää kun
liittotasolla sovitaan pelisäännöt.
5. Ensikertalaisena pyrin keskustelemaan ja
seuraamaan asioiden kehitystä ja tarpeen mukaan menen puhumaan isossa salissa,
mikäli se on mahdollista.
6. Käsitykseni mukaan hallintopaikat on valittu jo tässä vaiheessa.
7. Team- keskusteluun osallistun ja muutosta liiton toimintaan on saatava. Suurliitto
ei välttämättä saa aikaan parannusta ja viimeinen liittokierros toi mukaan heikkoja
lenkkejä.
8. Kyllä jokainen edustaja pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon ja liiton asioihin.
Oma aktiivisuus on tietysti tärkeää.
9. Niin mainitsin jo edellä Irtisanomis-, muutosturva- asiat ja paikallisen sopimisen
lopettaminen. Ne ovat ne joita tulen ajamaan. Se on myös hyvä, että liiton
puheenjohtajalle on vastaehdokas olemassa.
10. Täältä Pohjanmaalta pystyy vaikuttamaan asioihin samalla tavalla, kuin
muualtakin Suomesta.

KAKS KASI

ennen ja jälkeen kokousta
1. Mitä kertoo äänestysprosentti nyt käydyissä vaaleissa?
2. Omat mietteesi valituksi tulemisesta?
3. Mitkä ovat liittokokouksen tärkeimmät tehtävät?
4. Tärkeimmät asiat, joita ajat liittokokouksessa?
5. Millä tavoin aiot tehdä sen?
6. Haluatko liiton hallintoon tai kokousta valmisteleviin työryhmiin?
7. Miten aiot osallistua Team- keskusteluun ja mitä mieltä itse olet suurliitosta edunvalvojana?
8. Uskotko pystyväsi vaikuttamaan päätöksentekoon?
9. Mitkä asiat ovat niitä joihin pystyt vaikuttamaan?
10. Mitkä ovat niitä asioita joihin ei Pohjanmaalta pysty vaikuttamaan?

Sauli Mielty
1. Kysymys äänestysprosentista ja sen
alhaisuudesta kertoo sen, että asiat ovat
metallialalla hyvin ja nuoriso ei ole
innostunutta, eikä liioin tiedä liiton
toiminnasta varsinkaan liittokokouksen
merkityksestä asioiden hoitoon.
2. Olen tyytyväinen valituksi tulemiseeni.
Kokous on jälleen merkittävä tapahtuma
ja yhtenä suurena keskustelun aiheena
tulee olemaan Team- projekti.
3. Mielestäni tärkein tehtävä on jäsenten
etujen parantaminen. Myös
työttömyyskassa on pidettävä
metalliliitoon jäsenten omana kassana.
4. Olen mukana TES- valiokunta työskentelyssä, ja se on mielestäni tärkein asia
kohdallani.
5. Kyllä paras vaikutuskanavani on valiokuntatyöskentely ja keskustelu isossa salissa
puheenvuorojen kautta.
6. Niin siis olen TES- valiokunnassa, muihin en ole pyrkimässä.
7. Seuraan tarkkaan Team keskustelun kulkua. Itse en näe tällä hetkellä mitään hyötyä
uudesta suurliitosta, joskin tällä hetkellä aika on liian lyhyt lopullisen mielipiteen
muodostamiseksi.
8. Omalta osaltani valiokunnassa voin vaikuttaa, joskaan se ei tule olemaan helppoa
9. Luottamusmiehen aseman parantaminen, työaikakysymykset ja työsuhdeturva ovat
asioita, joihin uskon voivani vaikuttaa.
10. Sellaisia asioita ei ole, johon me emme pystyisi vaikuttamaan täältä Pohjanmaalta.
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Erkki Åsvik
1. Kentällä ollaan tyytyväisiä, eikä asiat kiinnosta,
vaikka edellinen työehtosopimus ei ollutkaan
parhaasta päästä. Vaalityö oli huonoa
Vaasassa.
2. Meillä eläkeläisryhmässä oli yhteiset aloitteet
yhteistyön vaaliliiton kanssa ensimmäistä
kertaa ja näin me
saimme eläkeläisedustajan mukaan
liittokokoukseen.. Itse olen tyytyväinen
valintaani ja menen mukaan ensimmäistä
kertaa
3. Edunvalvonta- asiat seuraavalle
nelivuotiskaudelle. Mottona meidän asialla.
Veteraanijaoksen perustaminen tulevalla
kaudella on myös tavoitteena.
4. Tärkein asia on se, että liittoon perustettaisiin veteraanijaos ja sen mukaan minä
toimin. Tietysti edunvalvonta- asiat puhuttavat paljon
5. Edellä mainittu veteraanijaos liittoon, se on se tärkein asiani ja aion käydä
keskusteluja sekä käytävillä, että isossa salissa.
6. En varsinaisesti ole harkinnut sellaista mahdollisuutta.
7. Team- keskusteluun osallistun ja se, että veteraaneja ei saa syrjäyttää liiton
toiminnasta. En usko, että suurliitto tulisi olemaan parempi edunvalvojana.
8. Uskon, että parhaiten vaikuttaminen onnistuu ryhmien kautta tai äänestämällä
isossa salissa
9. Veteraanien asiat, mutta haluan vaikuttaa myös nuorten edunvalvontaan. Nuoret
eivät ymmärrä mitenkä tärkeää edunvalvonta on.
10. Pääsääntöinen liiton toiminta ohjataan kehäkolmosen sisäpuolelta. Mielestäni
vaikutusmahdollisuudet muualta Suomea on aika vähäiset.
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Työlainsäädännöllä keinottelu ja epäkohdat saatava kuriin vuokratyövoimalla toimivissa yrityksissä,
sanoo Sauli Mielty.
Erkki Åsvik oli hieman yllättynyt siitä, miten pieni vaikuttamismahdollisuus yksittäisellä edustajalla on
liittokokouksessa.
Matti Latvakoski toivoo, että nuoret ottaisivat edunvalvonta-asioita ”sarvista kiinni” ja osallistuisivat
osaston toimintaan ahkerasti.

Sauli Mielty

TES- valiokunnassa viilattiin parannuksia
Sauli Mielty oli nyt kolmatta kertaa liittokokousedustajana. Kokousrutiinit ovat jo tulleet tutuiksi ja hän
paneutuikin pääsääntöisesti TES- valiokuntatyöskentelyyn. Muutosesityksiä tulevaan sopimukseen
syntyikin aika lailla. Esille tulivat muun muassa palkankorotusten muoto: Onko se prosentti-, vai
senttimuotoinen? Liiton tavoitteena on senttimääräinen korotus tulevissa neuvotteluissa.
Paikalliseen sopimiseen sekä alihankintayritysten ja vuokratyövoiman edunvalvontaan halutaan myös
parannusta ja siitä keskusteltiin pitkään. - Näihin asioihin keskitytään seuraavalla sopimuskaudella, sanoo
Mielty. Työnantajan vastuuta lisättävä työsuhdeturvan, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen
aseman parantamiseksi. Sosiaaliset asiat, kuten sairastuneen lapsen hoito ja ja muut edunvalvonta-asiat
ovat uusia ehdotuksia tuleviin neuvotteluihin.
Team- projektin selvitystyö päätettiin suorittaa loppuun A- ryhmän päätöksellä myös reunaehtoja
muuttamalla. Mikäli ehtoja ei muuteta suurliittoa ei synny, sanoo Mielty. Muissa Pohjoismaissa on nähty
suurliittojen edut ja siellä ollaankin tekemässä tämän suuntaisia päätöksiä. Meillä päätökset tehdään
selvitystyön jälkeen.
Kokonaisuudessaan liittokokouksessa käytiin värikästä keskustelua monista asioista mm. puheenjohtajavalinnasta ja Team- projektista. Hyviä asioita kirjattiin ja toivo paremmasta elää, sanoo Mielty. Tavoitteet
ovat kovat ja kenttä on valppaana. Nyt seurataan, ettei edellisten vuosien tunarointia pääse tapahtumaan,
lisää hän.
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Matti Latvakoski:

Hieno kokemus
Värikästä keskustelua, äänestyksiä ja mielipiteiden vaihtoa ihmisten kanssa eri puolilta Suomea. Ensi
alkuun liittokokous oli häilyvä käsite, mutta paikan päällä se aukesi täydellisesti. Kokouksessa todella näki
miten asioihin pääsee vaikuttamaan. sanoo Matti Latvakoski. Tämä oli minulle hieno kokemus ja pääsin
opiskelemaan ”kokoustamista”.
Muutosturva puhutti virallisesti parinsadan puheenvuoron verran ja käytävillä puhuttiin vieläkin enemmän.
Itsekin kävin isossa salissa puhujan pöntössä kertomassa että lauantai on oltava vapaapäivä, eikä sitä sovi
muutella työnantajan maun mukaan. Sain asialleni kannatusta ja se meni TES- valiokunnan käsittelyyn.
Valiokunnassa todettiin, että asia on työlainsäädännöllinen ja hallituksen on muutettava lakia.
Ennalta kiinnostanut puheenjohtajakisa oli odotetusti mielenkiintoinen ja asiasta käytiin välillä värikästäkin
keskustelua. - Tässä kohtaa erityisesti nuoremmat ottivat keskusteluun osaa ja varmasti nuorten ansiosta
muutosta saatiin aikaan, sanoo Latvakoski. Puheenjohtajakisassa itse äänestin kenttäväen toiveiden
mukaan, eli muutosta on saatava.
Suurliittokeskustelu puhutti kokousväkeä ja hieman sekavin tuntein osallistujat asiaan suhtautuivat. Niinpä
Team- hanketta selvitellään ja ylimääräinen liittokokous tämän asian tiimoilta pidetään vuonna 2009. Mikäli
se hyväksytään, suurliitto aloittaa toimintansa vuonna 2010.
Jäsenistön kannattaakin seurata yleistä keskustelua aiheesta, jotta he voivat muodostaa oman käsityksensä
asiasta.

Erkki Åsvik

Eläkeläiset yhteisrintamassa
Eläkeläisten suurimpana huolenaiheena oli oman veteraanijaoksen perustaminen liittoon,jolloin samalla
saataisiin yksi henkilö hoitamaan veteraanien asioita liitossa. Eläkeläiset esiintyivätkin yhtenä rintamana
asian puolesta. - Kävin puhumassa isossa salissa ja sain kannatusta mm. turkulaisilta ja lahtelaisilta, sanoo
Åsvik. Yli kolmekymmentä eläkeläisedustajaa oli äänestyksessä asian takana, mutta vaikutusmahdollisuus
tässäkin asiassa oli minimaalinen.
Myös Team- keskusteluissa tuli esille, että muut mahdolliset liitot eivät halua erillistä veteraanijaostoa
suurliittoon. Jos Team toteutuu, se tarkoittaa sitä, että ajatus veteraanijaoksesta voidaan unohtaa.
Puheenjohtajakisa oli värikäs ja mieluisaa on se, että puheenjohtaja vaihtuu ja kokousväki jäi luottavaisin
mielin odottamaan seuraavaa nelivuotiskautta uuden johtajan myötä. Yleinen henki muutoksen puolesta
toteutui, lisää Åsvik.
Ensikertalaisena paikalla olleena koko liittokokousruljanssi on suuri ja moninainen. Tarkkana pitää olla,
että pysyy mukana kokouksen kulussa ja päätöksenteossa. Välillä tuntui, että puheita ja ehdotuksia ei
huomioitu lainkaan. Valiokunnat päättävät ja yksinäisen edustajan vaikutusmahdollisuus liittokokouksessa
kokonaisratkaisuihin on vähäinen, miltei olematon. Myös ryhmät kutsuttiin koolle tiukkojen kysymysten
ratkaisemiseksi sekä parhaan lopputuloksen saamiseksi. Mielestäni puoluepolitiikkaa ei saisi sekoittaa aypolitiikkaan, vaan pitäisi avoimesti miettiä yhteisiä tavoitteita jäsenistön parhaaksi.
Kuitenkin osallistuminen liittokokoukseen antoi uutta näkemystä siihen, miten asiat hoituvat liiton
toiminnassa ja kuinka asioitamme oikein hoidetaan.
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Nuorisojaoksen vetäjäksi Sami Olmari

Uusi nuorisojaoksen vetäjä Sami Olmari harrastaa ATK- elektroniikan rakentamista vapaa-aikanaan.

Wärtsilän linjakokoonpanossa elektroniikka-asentajana työskentelevä Sami Olmari valittiin nuorisojaoksen vetäjäksi. Nuorisojaos on viettänyt hiljaiseloa viime vuodet ja nyt on tarkoitus herätellä nuoria mukaan toimintaan.
Alkuun vähän selvittelen miten jaos on aikaisemmin toiminut ja sen jälkeen pyrin saamaan nuoria mukaan toimintaan.: - Nuorisojaokseen pääsevät kaikki alle 36- vuotiaat mukaan, muistuttaa
Olmari.
Pyrin siihen, että nuorisojaoksen toiminta ei ole byrokraattista, vaan asioita hoidellaan rennolla
meiningillä. Toivon, että nuoret olisivat kiinnostuneita oman työpaikan asioista ja jaoksen kautta
on mahdollisuus saada tietoa ja tuntemusta oman ammattiryhmän asioista. Odotankin, että jaoksen toimintaan tulisi mahdollisimman moni nuori; Yhdessä voimme linjata omat tarpeemme ja
halumme järjestää erilaisia tilaisuuksia. Tapahtumia voidaan järjestää sitten toiveiden mukaan,
pohtii Olmari.

Nuorisojaoksen tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti jaoksen nettisivujen kautta, mutta
mahdollisuuksien mukaan myös työpaikkojen ilmoitustauluilla yms. Mikäli haluat tulla
mukaan jaoksen toimintaan, laita postia osoitteeseen olmari@netikka.fi
tai soita 044-2598099
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My Sportissa suksien voiteluopissa
Reilun viidentoista hengen
hiihdosta innostunut porukka sai voiteluoppia urheiluliike My Sportin tiloissa
Pitkälläkadulla entisen
huippuhiihtäjä Johan Lindin opastuksella. Hän esitteli uusimmat luisto-, ja pitovoiteet ja näytti voitelukäsittelyt kädestä pitäen.
Suurimmaksi ongelmaksi
nousi suksen pitovaikeudet
ja niihin löytyikin lääke uusimista voiteista.
Lind kävi läpi vanhojen voiteiden poiston ja eri kelien
voiteiden käytön. Uudet

voiteet ovat nestemäisessä
muodossa, joten niiden käsittely on helppoa ja nopeaa. Samassa tilaisuudessa
esiteltiin myös uudet suksimallit kilpasuksista jokamiehen harrastajavälineisiin. Pyrimme olemaan
Vaasan monipuolisin urheiluliike hiihdon, pyöräilyn,
golfin ja juoksun saralla,
sanoo kauppias Dan Hägglund. Me annamme asiakkaillemme henkilökohtaisen
palvelun varustehankinnoissa, lisää hän.

My Sportissa Pitkälläkadulla järjestetty suksien voiteluilta keräsi mukavasti porukkaa kuuntelemaan uusimmat
voiteluniksit, jotka kertoi asiantuntemuksella entinen huippuhiihtäjä Johan Lind .

Niin, kuinkahan sitä ennen
sukset huollettiin...?
Palkinnoille ainakin hiihdettiin.
Oheinen kuva tuli ammattiosaston haltuun ja se on
Saima Kiikerin jäämistöstä.
Saima on työskennellyt
Wärtsilässä sota-aikana.
Kuva on 20-30 luvulta.
Jos tiedät kuvasta enemmän niin ota yhteys ammattiosastoon.

Navigaattori löysi
omistajansa
Viime vuoden liittokokousvaalissa arvottiin kaikkien
äänestäneiden kesken MIO C
320 NORDIC EUROPE navigaattori. Herra fortuna arpoi voittajaksi Heikki Rintapään, joka työskentelee
Wärtsilässä.
Äänestykseen oli helppo
osallistua, sillä omalla työpaikalla oli äänestyspaikka.
Pidin luontevana äänestää

liittokokousvaaleissa. - Ja
kun vielä arvonnassakin onnisti niin mukavaltahan
tämä tuntuu, toteaa Rintapää. Työkaverit sanoivat,
että nyt ainakin osaat kulkea työpaikalle lyhintä tietä, lisää hän.Koko maan äänestysprosentti oli 48% ja
vanhan Vaasan läänin alueella 66%

Ammattiosaston puheenjohtaja Veijo Nygren vas.
ojentaa laadukkaan navigaattorin Heikki Rintapäälle.
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Naantalin kylpylässä nautittiin kaksi vuorokautta.

Veteraanien syysretkellä
tunnelmaa
Ammattiosaston veteraanit
järjestivät yhdistetyn kylpylä- ja laivaristeilyn 15.18.9. 2008. Bussi keräsi
osallistujat eri puolilta kaupunkia ja kuinkas ollakaan
Präntööltä se suurin porukka tulikin. Lyttisen Olavi
muisteli, että ennen Präntööllä asui köyhälistö, mutta nyt siellä asustavat rikkaat metallimiehet. Matti
avasi perinteisen kauppansa ja eipä aikaakaan kun jokaisella oli omat virvokkeensa repussa.
Bussissa oli tunnelmaa
alusta saakka ja arpakauppa kukoisti. - Tuotto menee
postimerkkikassaan sanoi
veteraanien vetäjä Erkki
Åsvik, joka piti hyvän huo-

Lauluharjoituksia pidettii ahkerasti Aarre Järven säestyksellä.

len kanssamatkustajistaan.
Heikki Tuomivirralle luovutettiin PUS:n lentopallojoukkueen paita, joten taitaa jääkiekko vaihtua lentopalloon.

Arpavoittojen arvonnassa
onni suosi mm. Raija Nykvistiä joka voitti kuviosahan ja Liisa Hämäläistä,
joka valitsi miehelleen konjakkipullon. Edellä mainit-

tujen lisäksi voittajia oli
useita.
Bussimatkan aikana muistettiin myös merkkipäiväsankareita: Sirkka Salmi,
Gunvor Stenman ja Aila
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Valloitimme Metalli Shown kappaleella “Pohjanmaan Helmi”, johon sanat on tehnyt Venny Kontturi.

Palo olivat huomion kohteina.
Ensimmäinen etappi
Naantalin kylpylässä
Naantalin kylpylässä rentouduttiin 2 vuorokautta ja
samalla tutustuttiin Naantalin keskustan tarjoamiin
palveluihin. Toki jo valmistauduttiin tulevaan Metalli Show- risteilyynkin. Järven Aarre oli mukana säestämässä Haitarilla ja kuoron johtaja Reino Korpelan
johdolla suoritettiin lauluharjoituksia tulevaa juhlaristeilyä varten.
Kävimme myös tutustumassa Tammiluodon viinitilaan Paraisilla ja siellä
saimme paljon tietoa suomalaisesta viiniteollisuudesta.Taidettiinpa siellä
ihan pontikkaakin valmistaa.

Ruokailujen jälkeen suuntasimme kohti Turkua jossa
tutustuimme Turun linnaan
ennen laivan lähtöä.

Vauhdikas ja selventävä
seminaari Esko- Juhani
Tennilän johdolla

Juhlaristeilyllä tunnelmaa ja tietoa

Seminaariväki kerääntyi jo
hyvissä ajoin paikalle ja ne

Metalliliiton eläkeläisristeily oli kerännyt väkeä eri
puolilta Suomea ja voidaan
sanoa, että laiva oli lastattu metallin eläkeläisillä.
Niin sanotussa virallisessa
osassa ryhmien vetäjät kokoontuivat suunnittelemaan
risteilypäivän kulkua, ja
juhlakokouksen toiseksi puheenjohtajaksi valittiin Erkki Åsvik. Samassa tilaisuudessä käsiteltiin myös muita asioita, kuten liittokokouksen jälkitunnelmia mm.
Team- tilanteesta ja veteraanityön ongelmista ja
ratkaisuista.

jotka eivät mahtuneet kabinettiin seurasivat seminaaria isosta screenistä 10kannella.
Tilaisuuden aloitti Elintarvikeliiton Etelä Suomen
opintovapaalla oleva toi-

Esko-Juhani Tennilä puhui selkokielellä risteilyvieraille.
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Aarre Järvi esitti mm. kappalaeen “En päivääkään
vaihtaisi pois”.

mistonhoitaja Päivi Uljas,
joka tekee väitöskirjatutkimusta hyvinvointivaltioiden
syntyvaiheista professorien
Juha Siltalan ja Matti Peltosen ohjauksessa. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville, miten ennen elettiin ilman sosiaaliturvaa ja
mikä sen merkitys on ollut
ihmisten ajattelutavan
muuttumiselle.
Mielenkiintoisen alustuksen
jälkeen seminaariväki innostui keskustelemaan aiheesta.
Paljon kysymyksiä herätti
myös kansanedustaja Jyrki
Yrttiahon luento eduskuntatyö eilen, tänään ja huomenna.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä Esko-Juhani Tennilä avasi sanaisen arkkunsa. Lennokkaalle tyylilleen
uskollinen Tennilä sai seminaariyleisön tunteet pintaan. Olipas sitten kysymys
palkansaajan, eläkeläisen
tai työttömän asioista, hän
toi kaikki ongelmat selkokielellä seminaariväen mietittäväksi. Avoimen reippaasti hän selvitteli myös
nykyisten vallassa olevien
puolueiden edesottamuksia
päätöksenteossa.
Tennilä herätti seminaariväen puhumaan. Vuorokeskustelu olikin selkosanaista ja välillä nautittavaakin
kuunneltavaa.

Erkki Åsvik huolehti mallikkaasti matkalaisista koko
reissun ajan.

Reino Korpela lauloi kappaleen “Yksi päivä”.

Seminaarin ehkä kaikkein
tärkein lopputulema oli se,
että sieltä toimitettiin kirjelmä eduskuntaan yhteisen
lähetystön puitteissa.
Metalli Show valloitti
laivan
Iltapäivän alussa Metalli
Show valloitti koko laivan,
mitä monipuolisemmat eläkeläisryhmä esiintyivät
kukin vuorollaan. Esiintymisryhmien esittäminä
kuultiin runonlausuntaa,
sketsiä, laulua yksin ja yhdessä.
28:n veteraanien lähes viidenkymmenen hengen kuo-

ro esitti Aarre Järven säestämänä Venny Kontturin
tekstiin sävelletyn kappaleen “Pohjanmaan Helmi”.
Ennen esitystä Aarre esitti
yksin kappaleen “En päivääkään vaihtaisi pois”,
joka lumosi laivayleisön.
Laivan saapuessa satamaan
väki poistuu omiin busseihinsa. Niin mekin ja samaa reittiä väki jaettiin turvallisesti koteihinsa. Kaikki mukana olleet kiittävät
bussikuljettaja Kenneth
Engsbota turvallisesta matkasta.

Terho Kivineva koetti onneaan bussimatkan
arpajaisissa.
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Veteraanien
talkoot
Rautakourassa
Perinteisten Rautakouratalkoiden suurin projekti oli
Pääarkennuksen lattian valaminen. Jälleen oli suuri
joukko mukana valamassa
lattiaa.
Myös ulkoalueet ehdittiin
siivota kuntoon kesän vieraita varten

Heikki Männistö kärräysvuorossa.

Krister Håkans ja muut pitävät välillä taukoa.

Lattialämmitys asennettiin valamisen yhteydessä.

Talkoissa ehdittiin huoltaa myös sauna- ja ulkotilat.

KAKS KASI

Metallin ammattiosasto 28. kukkalaitteen laskivat puheenjohtaja Veijo Nygren, sihteeri
Terho Kivineva sekä veteraanijaoksen edustajat Heikki Männistö,Toivo Luhtala ja Jouni
Kuusisto.

Pitkän linjan ay- veteraani on poissa
12.3.2008 kantautui suruviesti lähiomaisille, ystäville ja ay- tovereille. Kullervo Vainio oli
nukkunut pois ankaran sairauden murtamana. Hän oli syntynyt Kauhajoella 18.8. 1933. Nuoresta
pitäen hän aloitti työnteon turpeennostossa. Tämän jälkeen hän oli muurarin opissa, mutta
muurarin kannustuksesta mielenkiinto metallialaan kasvoi ja hän suuntasi Äänekoskelle
mieskotiteollisuuskouluun, jossa koulutettiin kyläseppiä. Koulun jälkeen hän oli jonkin aikaa
koneiden huoltotöissä, mutta halu kehittyä valtasi mielen. Niinpä hän lähti työnhakuun Vaasan
Wärtsilään, josta työpaikka löytyi. Hän työskenteli levyseppänä eläkeikäänsä saakka.
Perhe perustettiin ja talo rakennettiin Kotirannalle, jossa kasvatettiin kaksi lasta.
Ay- toiminta ja urheilu olivat lähellä Kullervo Vainion sydäntä
Kullervo Vainio aloitti työt Wärtsilässä vuonna 1951. Hän liittyi ammattiosastoon ja toimi siellä
monissa tehtävissä muun muassa luottamus-, ja työsuojelun luottamustehtävissä. Metalli 28:
ammattiosastossa hän toimi yli 30 vuotta viimeksi veteraanijaoksen vetäjänä. Hän osallistui myös
kunnallispolitiikkaan ollen mm. terveyslautakunnan jäsenenä 16 vuotta.
Urheilu ja varsinkin paini olivat lähellä sydäntä. Aktiiviuransa aikana hän saavutti monia TULmestaruusmitaleita ja useita piirimestaruuksia. Painiuransa jälkeen hänet muistetaan kannustavana
valmentajana. Vuosikymmenten valmentajatyö näkyy vieläkin Vaasan Toverien painisalilla.
Valmennuksen lisäksi hän osallistui seuratyöhön mm. rahastonhoitajana ja johtokunnan jäsenenä.
Oli kyseessä sitten päivänpolitiikka, tai urheiluasiat hänellä oli aina selkeät mielipiteet asioista,
joita työtoverit ja lähiystävät arvostivat ja edelleen arvostavat paljon. Vaikka Kullervo on nyt
poissa hänen ajatuksensa ja mielipiteet elävät yhä.
Kullervo Vainiota jäivät kaipaamaan vaimo ja lapset perheineen, sekä suuri joukko sukulaisia
ystäviä sekä ay- tovereita, joiden kanssa hän vuosikymmenet toimi.
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OMAN AMMATTIOSASTOSI JÄSENEDUT v. 2009
ÖLehtisetelin arvo 30 €. Käy niihin työväen lehtiin joihin myös Metalliliitto myöntää
avustusta. Lehti laskuttaa osastoa tilauksesi mukaisesti. Etu on vain yhteen lehteen.
Liiton tuki on 12-24 € / lehti. Eli etusi on jopa 54 €
ÖVaasan kaupunginteatteri. 2 kpl. Lippua per /jäsen. Metalli 28 jäsenkorttia
näyttämällä saat liput ½ hintaan. Lippuja voit ostaa jokaiseen eri näytäntöihin vuoden
2009 aikana.
ÖOpintostipendit. Kaikista Metallin ja SAK:n järjestämistä kursseista. Lisätietoja
taloudenhoitajalta (maksetaan jälkikäteen kurssitodistusta vastaan)
ÖJaoksien (6 kpl) tarjoama toiminta on maksutonta tai pienellä omavastuulla. Tietoa
näistä tapahtumista saat seuraamalla työpaikkasi ilmoitustauluja sekä osaston kotisivuja.
ÖVapa-ajan viettopaikka RAUTAKOURA. Hinnaston yms. Löydät osaston kotisivuilta
www.vaasanmetali28.fi
ÖToimi- ja kokoustila TAKOMO. Tiedot mahdollisesta vuokraamisesta osaston
kotisivuilta.
ÖJäsenkalenteri, jäsenkortti sekä AHJO- lehti. Postitetaan sinulle kotiin joka vuosi.
ÖMetalli 28. oma jäsenlehti ”KAKSKASI”. Ilmestyy kerran vuodessa.
ÖTyöpaikkasi työhuonekunnan toimintaa osasto tukee (rahallisesti) vuosittain.
EDELLÄ MAINITUISTA LISÄTIETOJA ANTAA TYÖPAIKKASI LUOTTAMUSMIEHET

Jäsenedut, jotka tulevat Metalliliiton puolesta
• Tärkein on työsuhteeseen liittyvien asioiden ( palkat,
työajat, lomat, vapaapäivät ja työturvallisuus) valvonta ja kehittäminen.
Myös työn sisältöön vaikuttaminen on edunvalvontaa ja
Tätä edunvalvontaa ei tee kukaan muu kuin ammattiliittosi.
• Työpaikalla lähin etujenvalvoja on luottamusmies. Liiton palkattu henkilökunta
aluetoimistoissa ja keskustoimistossa auttaa niin luottamusmiestä kuin yksittäistä
jäsentäkin.
• Liiton jäsen voi saada oikeusapua.
Murikka-opisto ja ammattiosastot tarjoavat monipuolista koulutusta.
• Metalliliitolla on tunturihotelli Metallikero ja leirintäalue Metalliranta. Liitto
tarjoaa myös monenlaisia lomia. Ammattiosastoilla on lisäksi omia vapaaajanviettopaikkoja.
• Jäsenkortti on samalla vakuutuskortti vapaa-ajalla ja matkoilla. Jäsenkortilla saa
erilaisia jäsenetuja. Liitto on neuvotellut jäsenilleen myös muita etuja.
• Metalliliiton jäsenlehti Ahjo ilmestyy 24 numeroa vuodessa. Liiton kalenteri ja
alennus työväenlehden tilauksesta kuuluvat myös jäsenetuihin.
• Metalliliiton jäsen on myös Metallityöväen työttömyyskassan jäsen. Se turvaa
etusi, jos joudut työttömäksi

Asiaa löytyy osoitteesta: www.metalliliitto.fi
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TYÖVÄENLIIKE
Ammattiyhdistysliike on periaateohjelmansa mukaan poliittisesti sitoutumaton etujärjestö. Se ei
kuitenkaan tarkoita, että ay-liikkeen ei pitäisi ottaa kantaa yleiseen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun ja
siinä esiin nouseviin kysymyksiin ja asioihin. Ay-liikkeen edunvalvontaa ja roolia yhteiskunnassa ei voida
rajata pelkkään työehtosopimuksen rakenteluun ja jättää muut asiat herramme huomaan. Aktiivisuutta ja
aloitteellisuutta tarvitaan nyt kaikilla tasoilla, ettei jouduta uhkaavien lama-aaltojen vietäväksi...

OOOO
Viime vuosina tehdyt tutkimukset kertovat karua kieltä; me suomalaiset olemme entistä enemmän
vieraantuneet politiikasta ja sen ymmärtämisestä. Käytännössä tämä on näkynyt heikkona
vaaliosallistumisena. Erityisen huolestuttavaa on ollut heikko osallistuminen Ay-liikkeen vaaleihin.
Vaaleissa, joissa kuitenkin ollaan lähimpänä sitä omaa jokapäiväistä leipää ja niitä leivän tekemisen
ehtoja.

OOOO
Politiikkaan on suhtauduttu nuivasti jo pitkään ja varmasti myös aiheesta. Se koetaan jonkinlaisena
peikkona ja on monille kirosanan maineessa. Ikävää tässä asenteessa on, että se on johtanut samalla
politiikan toisen puolen, eli demokratian halveksuntaan. Monissa vaaleissa, (myös metallissa), tämä on
näkynyt siten, että ”nukkujista” on tullut usein suurin yksittäinen ryhmittymä. Tunnetusti tämä
ryhmittymä ei vaikuta mihinkään asiaan yhteiskunnassa.

OOOO
Me metallilaiset näyttäydyimme varsin huonolla osallistumisprosentilla viime kevään
liittokokousvaaleissa. Tarvittavat valinnat tuli toki tehtyä pienemmälläkin porukalla ja demokratian
muodot täyttyivät, mutta äänestysprosentit ovat aina viesti myös työnantajien etujärjestöille, jotka osaavat
myös tehdä päätelmiä siitä missä tahtotilassa ay-liikkeen jäsenistö kulloinkin on. Metallin tuleva
jäsenäänestys TEAM:iin osallistumisesta tulee kertomaan osaltaan missä tilassa me olemme. Aikaa tämän
järjestöllisesti tärkeän asian selvittelylle näyttää nyt olevan aivan liian vähän. Vielä kun se ei ole
jäsenistön mielissä mikään ykkösasia.

OOOO
Harvoin ehkä ajattelemme politiikkaa noin yleensä ja sen suhdetta meidän jokapäiväiseen arkeemme ja
elämäämme. Tai pitäisikö kysyä paremmin niin että onko meillä suomalaisilla ylipäätään olemassa
elämänaluetta, jossa politiikka (lue: lait ja asetukset) eivät olisi enemmän tai vähemmän vaikuttamassa?
Elämämme on, syntymästä hautaan, yhtä politiikan suloista ja koukeroista kirjoa. Suomen kirjastot ovat
pullollaan tarinoita politiikasta ja poliitikoista ja joka päivä syntyy uusia. Voimme toki aina yrittää
tietoisesti paeta politiikkaa, olla ajattelematta ja välittämättä siitä mitä ympärillämme tapahtuu.

OOOO
Pakoyritykset yksityisyyteen ja yhteiskunnalliseen fatalismiin on ajallemme ominaista. Työstä kauppaan
ja kaupasta kotisohvalle viihdekeskuksen ääreen, on oravanpyörä, joka täyttää meidän arkipäiväämme.
Emme kuitenkaan pääse politiikkaa pakoon kotonakaan. Siellä kotipöydän ympärillä istuu useita
politiikan osa-alueita samalla kertaa, riippuen hieman itse kunkin elämäntilanteesta. Elämme siis
poliittisesti paljon kahlitumpaa elämää kuin metallin esitaistelijat konsanaan. Kahleet ovat usein vain niin
kullattuja, että häikäistymme niiden kiillosta, emmekä näe kuka pitää kiinni kahleiden toisesta päästä ja
säätää niiden pituutta.

OOOO
Ammattiosastomme historiikkia lukiessa ei voi olla törmäämättä politiikan ja aatteiden kiehtovaan
maailmaan. Se kertoo meidän monen, isän, tai isoisän kamppailusta leveämmän leivän ja paremman
huomisen puolesta. He olivat liikkeellä joukolla, ja aatteen voimalla. Sitä liikettä kutsuttiin
työväenliikkeeksi. Mihin lie, tämä kaunis, ja arvokas sana sisältöineen hukkunut. Pitäisikö sitä oikein
yhdessä ryhtyä etsimään? Kysyy metalli 28:n jäsen Arne Mäenpää.
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Dymaaminen ja osaava
SOP Metal Oy
SOP-Metal Oy on vuonna
1993 perustettu sopimusvalmistukseen erikoistunut
yritys, jonka erikoisosaamista ovat korkeaa ammattitaitoa, mittatarkkuutta ja
toimitusvarmuutta edellyttävät metallin erikoistyöt.
Näkyvin osa toimintaamme
on huippuosaaminen teräksen, kuparin ja alumiinin
työstämisessä. Tällä hetkellä yritys työllistää 60 henkilöä ja tarve lisähenkilöstön palkkaamiseen on olemassa jos kehitys jatkuu
entiseen malliin, sanoo toimitusjohtaja Sakari Särkiniemi. Suurin päämiehemme on ABB jolla on 24 eri
toimipistettä eri puolilla
maailmaa. muu asiakasryhmämme muodostuu useista
eri alan yrityksistä. Yrityksemme luonteen huomioonottaen kasvumme vaihtelee
päämiestemme tilauskannasta, ja näin ollen toimintamme mukautetaan sen
mukaan.
Työntekijöiden saatavuus
on ollut ongelmana viime
vuosina, mutta nyt yhteistyössä aikuiskoulutuskeskuksen ja ammattioppilaitosten kanssa olemme saaneet koulutettua levyseppähitsaajia palvelukseemme.Kuparia työstävät henkilöt
me koulutamme itse, sanoo
Särkiniemi. Järjestämme
Ammattikoululaisille tutustumiskäyntejä jo heidän
opiskeluaikanaan.
Tilauskanta näyttää vielä
hyvältä
Tilauskantamme näyttää
tällä hetkellä hyvältä, se

SOP Metal Oy:n toimitusjohtaja Sakari Särkiniemen mukaan SOP Metal kehittää toimintojaan päämiehiensä toiveiden mukaan.

kertoo siitä, että päämiehillämme kauppa on käynyt
edelliseen malliin. Meidän
on vaikea ennustaa kovin
pitkälle tulevaisuuteen, sillä elämme hyvin lyhyellä
syklillä päämiestemme
suuntaan (n. 1 kk). Seuraamme toki koko ajan tilannetta ja joudumme reagoimaan sen mukaan, sanoo Särkiniemi. Yrityksemme joustavuus päämiehiämme kohtaan on luonut
vakaat suhteet asiakkaisiimme.
Tiedonkulku ajan tasalla
Viikottainen palaveri soluvastaavien ja työnjohtajien
kesken pitää kaikki työntekijät ajan tasalla. Lisäksi
ilmoitustauluille tulostetaan
uusimmat tilastot tuotannosta ja myynnistä. Tavoitteemme on avoin ja rehellinen tiedotus yrityksen kunkin hetkisestä tilanteesta.
Sen jälkeen kun yrityksessämme alkoi luottamusmiestoiminta, monet asiainhoidot helpottuivat, sanoo
Särkiniemi. Paikallinen so-

piminen on toiminut hyvin
ja näin olemme pysyneet
kilpailukykyisenä yhtiönä.
Se, että toimimme osana
energiateollisuutta ja olemme erikoistuneet mm. kuparihitsaukseen antaa meille
hyvät lähtökohdat kehittymiseen. Ajan tasalla olevat
laatu- ja ympäristösertifikaatit kertovat laadustamme, lisää Särkiniemi. Investointeja on tehty, mm. toimitilat kaksinkertaistuivat.
Näin saatiin kaikki toiminnot saman katon alle. Koneinvestointeja on tehty n.
1 milj. eurolla viime tilikaudella, joten uskomme tulevaisuuteen on hyvä. Yhtiön liikevaihto nousee tilikaudella 16-17 milj. euroon.
Toimitusjohtaja Sakari Särkiniemi itse on pitkän linjan yrittäjä. Ammattikoulun
jälkeen hän oli kaksikymmentä vuotta ABB:n palveluksessa. WM Groupilla 6
vuotta ja Yllin-Talli 1,5
vuotta jonka aikana SOP
Metal perustettiin.

Pekk
a
ekka
Pekka Kotkavaaran ammatinvalinta oli selvä jo yläasteella. Ammattikoulun
kautta levyseppähitsaajaksi, ja näin siinä kävikin.
Tammikuun alussa 2000
Pekka aloitti työt SOP Metallissa ja työnkuvaksi muodostui muuntajien öljysäiliöiden hitsaaminen. Meillä
on täällä uudet tilat, nykyaikaiset työkalut ja nuorekas porukka ja hyvä henki,
luettelee Pekka, joka toimii
myös luottamusmiehenä ja
työsuojeluvaltuutettuna.
Uudet tilat, nykyaikaiset
tuotantolaitteet
Uusien tuotantotilojen myötä meillä on hyvät työolosuhteet, sillä nykyaikaiset
ilmanpoistolaitteet huolehtivat sisäilman puhtaudesta. Hitsatessa syntyvät savukaasut poistuvat tehokkaasti ja nopeasti, suojamaskien avulla pystyy hengittämään puhdasta ilmaa.
Kaikissa työpisteissä on tavoitteena 0-tapaturmaa.
Olemme onnistuneet siinä
hyvin ja jos työpisteissä
huomataan jotakin korjattavaa niin viat kyllä korjataan
välittömästi työnantajan
toimesta, sanoo Pekka.
Pääsääntöisesti meillä on
miesvaltainen porukka,
vain kolme naista on tällä
hetkellä tuotantotöissä.
Kyllä täältä löytyy naisillekin sopivaa työtä, lisää hän.
Meillä on kahdeksan ulkomaalaista henkilöä töissä ja
he ovat sopeutuneet porukkaan. Joskus on tullut esille kielellisiä ongelmia, mutta niistäkin on selvitty.
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Kotk
avaara viihtyy SOP Metal Oy:ssä
Kotkavaara

Uusissa tiloissa ja nykyaikaisilla koneilla on mukava työskennellä, sanoo Pekka Kotkavaara.
Olemme sopineet paikallisesti työaikojen käytöstä.
Aamuvuoro on 6-14 ja iltavuoro 14-23. Teemme
viikolla sisään tunteja siten,
että Perjantain iltavuoro
päättyy klo 18. Porukka on
kokenut tämän hyväksi
vaihtoehdoksi.

ja tiedot tuodaan avoimesti
kaikkien työntekijöiden tietoon mm. ilmoitustaulujen
kautta. Näin pysymme ajan
tasalla tilauskannasta ja aikatauluista, sekä kokonaistilanteesta. Tämä luo yhteenkuuluvuutta, sanoo
Pekka.

Työntekijöille tiedotetaan hyvin

Työntekijöiden hyvinvointiin satsataan

Kerran viikossa pidettävät
tuotantopalaverien tulokset

Yhä tärkeämmäksi tullut
työntekijöiden hyvinvoin-

nista huolehtiminen on otettu myös meillä huomioon.
Meille järjestetään neljä
kertaa vuodessa Tykytoiminta/Saunailta päivä. Silloin suoritetaan mm. UKKkävelytesti ja tehdään muita mahdollisia urheilusuorituksia. Saunomisen ja
ruokailujen aikana rentoudutaan ja ladataan itseämme. Osa porukasta pelaa
kaukalopalloa työnantajan
tukemana. Joululahjaksi

työnantaja antaa perinteisen joulukinkun ja -kalan.
Kaks Kasin toiminta
Ammattiosasto Kaks Kasin
toimintaan Pekka ei ole ottanut osaa, joskin hän on
toimikunnan varajäsen.
Kolmen pienen lapsen isänä aika ei riitä tällä hetkellä, joskin kiinnostunut hän
on toiminnasta. Ammattiosastolla on paljon erilaista toimintaa ja tarjontaa. Se
on hyvä asia, että jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia harrastaa.
Pekan vapaa-aika menee 5
ja 3 vuotiaiden sekä 6 viikon vanhojen tyttärien ja
vaimon kanssa. Mökkeily
ja New Founlandin koiran
ulkoiluttaminen kuuluvat
myös vapaa-aikaan, päättää Pekka.
Hitsauskaasut ja hiontapölyt poistuvat nopeasti
uusista työtiloista, ja se
luo hyvät työskentelyolosuhteet.
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Veteraanipuheenjohtajat
yhteisissä muisteloissa

Entiset ammattiosastomme puheenjohtaja Unto Kvist, Dix Huhtamaa, Olavi Lyttinen, Tapani Hirvelä, sekä
nykyinen puheenjohtaja Veijo Nygren muistelemassa omia puheenjohtaja-aikojaan Rautakourassa
Viime lokakuun loppupuolella kokoontuivat entiset
ammattiosaston puheenjohtajat muistelemaan omien
puheenjohtajakausien aikana tapahtuneita kehityskulkuja KaksKasin toiminnassa.
Mukana olivat vanhimpana
Unto Kvist, joka on ollut
ammattiosaston puheenjohtajana vuonna 1960-1965.
Dix Huhtamaa on ollut
vuosina 1966-1971. Kvist
toimi myös 1972 puheenjohtajana jonka jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Lyttinen. Hän toimi puheenjohtajana vuosina
1973-1975. Nyt jo edesmennyt Kullervo Vainio toimi puheenjohtajana ajalla

1976-1987.Mukana muisteloissa oli myös Tapani
Hirvelä, joka heilutti puheenjohtajan nuijaa vuosina 1988-1990. Veijo Nygren aloitti puheenjohtajuuskautensa vuonna 1991
ja toimii edelleen osaston
puheenjohtajana vuoteen
2008 saakka.

Sota latisti
myös ammattiyhdistystoiminnan, muistelee
Unto Kvist
Kun sota loppui ja päästiin
armeijasta Kvist meni telakalle töihin ja siellä huomattiin, että ammattiyhdistystoimintaa on saatava aikaiseksi. Ensimmäisenä perustettiin työhuonekunta ja
niin tapahtui muissakin
metallialan yrityksistä. Jäsenmäärä kasvoi ja toiminta elpyi silloisen puheenjohtaja Niilo Heinosen kaudella. Untokin valittiin toimikuntaan, mutta mitään kokoontumistiloja ei vielä ol-

lut vaan kokoonnuttiin puheenjohtajan kotona. Heinosen terveydentilan huonontuessa tuli uuden puheenjohtajan valinta eteen.
Unto Kvist otti puheenjohtajuuden vastaan ja kokouksia pidettiin muun muassa työväentalolla ja kaupunginteatterin painisalilla.
Ammattiyhdistysliikkeen
voimistuessa vääjäämättä
mieleen tulee ensimmäiseksi yleislakko, silloin oltiin
yhtenäisiä. Metallimiehillä
oli oma lakkotoimikunta,
jonka puheenjohtajana toimin, muistelee Kvist. Kokouksia pidettiin ja Kansantalolla keitettiin lihasoppaa,
johon tarvikkeet haettiin
maakunnasta. Mielenosoi-
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tusmarssi oli mahtava.
Marssi alkoi leipätehtaalta
ja torilla pidettiin kokous.
Mukana oli arviolta tuhat
ihmistä. Puheenjohtajan
ominaisuudessa olin itse
koko porukan airueena.
Palosaaren järjestötalon
valmistuessa sinne saatiin
kokoontumistilat jossa kokoustettiin. Toiminta oli
aktiivista ja jäseniä oli n.
400-500. Myös liittokokousedustajana Kvist oli aktiiviuransa aikana.
Poliittinen valtataistelu oli
tuolloin kovaa ja kannatus
molemmin puolin uskollista. Eräässäkin liittokokouksessa vastapuoli kehitteli
osastoja paperilla saaden
näin enemmistön. Kun me
huomasimme tämän otimme sen verran nokkiimme ja
lähdimme kesken kokouksen takaisin Vaasaan.

kaksi paikkaa, joko puheenjohtajuus KaksKasissa tai
ammatillisessa paikallisjärjestössä. KaksKasi oli lähinnä sydäntäni ja siitä alkoi urani, muistelee Huhtamaa. Dix innostuu selailemaan vanhaa jäsenkirjaansa. Vuoden 1950 kohdalla
hänellä on kymmenen viikkoa vapaajäsenyyttä, syynä
tähän oli metallin lakko.
Lakon päämaja sijaitsi Elvalla. Siellä jälleen lakkolaisille valmistettiin ruokaa,
maakunnasta hankituista
ruokatarpeista.
Jäsenhankinta oli tärkeää ja
luottamusmiesaikanani
pystyin vaikuttamaan uusiin työntekijöihin. Parhaimpina vuosina hankin
120 jäsentä. Ammattiosaston puheenjohtaja joutui
jopa selvittelemään erimielisyyksiä pienillä työpaikoilla.

Ammattiyhdistysasioiden
hoidossa puoluepolitiikka
vaikutti varsinkin silloin
kun SKP:ssä oli useita eri
linjoja. Metalliliitossa lisättiin demokratiaa aloittamalla suhteelliset liittokokousvaalit. Näin myös KaksKasissa ammattiosaston toimikunta valittiin samoilla voimasuhteilla kun liittokokousvaa-leissa. Huhtamaa
tiivistää tärkeimmiksi tapahtumiksi hajaannuksen ja
eheytymisen aikajaksot. Jos
yksi ammattiliitto olisi hyljännyt eheytysehdotuksen
se ei olisi onnistunut.

Olavi Lyttinen
piti työhuonekunnan kokoukset molemmilla kielillä
Olavi Lyttisen työpaikka oli
Wikströmin moottoritehdas
ja siellä oli suuri osa työntekijöistä ruotsinkielisiä.
mieleenpainuvimpia olivat
Holmit, joita oli useita.
Yhtä kutsuttiin Grongel
Holmiksi, Pitkä Holmi, Us-

Miten Dix Huhtamaa tuli Ammattiosaston
johtoon ?
Rehellisesti sanottuna meillä oli metallin SKP:n metallin puolueosasto ja Taijalan esityksestä minä tulin
mukaan ammattiyhdistyspolitiikkaan. Tarjolla oli

Osaston rahastonhoitaja Kauko Lämsä kertoi tämän hetken toiminnasta. Samalla hän esitteli lähihistoriassa tapahtuneista investoinneista Rautakourassa
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kovainen Holmi ja Normaali Holmi. Grongel Holmi pitkitti aina työhuonekunnan kokoukset kaivamalla asian kuin asian
juurta jaksain. Wikströmin
toiminnan loppuvaiheesta
Lyttisestä yritettiin tehdä
”kello kallea”, mistä hän
kieltäytyi. Kuitenkin tämäkin jäi Grongel Holmin
hampaankoloon ja sen jälkeen hän nimitteli minua
aikakenraaliksi.
Luottamusmiesaikanani
eräs nainen täytti viisikymmentä vuotta ja silloisessa
työehtosopimuksessa luki,
että jos syntymäpäivä on
arkipäivä niin siitä saa palkallisen vapaapäivän. Mutta nainen täytti sunnuntaina ja siitäkin sain vihat itselleni, Lyttinen muistaa .
Puoluepolitiikan nostaessa
päätään työpaikoilla, luottamusmiehen työ vaikeutui
kovasti. Muun muassa silloiset Sinisalolaiset olivat
todella aktiivisia ja luottamusmiehen toiminta oli
vaikeaa. Tärkeimpiä saavutuksia metalliliitossa on
ollut taistelu 40 tuntisesta
työviikosta ja kesälomalain
toteuttaminen. Sitä ennen
piti olla 10 vuotta töissä,
ennen kuin sai 3 viikon kesäloman. Metalliliittolaiset

ten visioiden hallitessa ajatusmaailmaa, mitään suurempia muutoksia ei toiminnassa tapahtunut, Jäsenmäärän kasvu oli tuolloin tasaista.

Osaston sihteeri Terho Kivineva (oik.) ja Olavi Lyttinen muistelemassa entisajan ay-politiikkaa.
voivat olla ylpeitä. Voidaankin sanoa, että me
olemme olleet tulenkantajia,
muistuttaa Lyttinen.

Tapani Hirvelä
aloitti ammattiyhdistysuransa
puuteollisuudessa
Tapani Hirvelä sai ensi kosketuksensa nuorena miehenä ammattiyhdistysliikkeen

Olavi Lyttinen (vas.) vaihtamassa mielipiteitä Veijo
Nygrenin kanssa.

toimintaan. Hän oli perustamassa Alavudelle Puunjalostusteollisuuden ammattiosastoa. Osaston ensimmäinen puheenjohtaja
oli työnjohtaja, samoin
myös luottamusmies oli
työnjohtaja. Tuohon aikaan
opeteltiin ensimmäisiä askeleita uuden osaston puitteissa, Hirvelä muistelee .
Vaasan Wärtsilään Hirvelä
tuli kuusikymmentäluvulla,
ja liittyi KaksKasiin. Oma
puheenjohtajakausi oli tavallaan välikausiluontoinen. Silloin elettiin Neuvostovallan murroksen aikaa ja
osastonkin muutoksen aikaa. Se näky esimerkiksi
Wärtsilän värikkäiden pääluottamusmiesten vaaleissa, mitä erilaisempien ehdokkaiden myötä. Puheenjohtajakauteni meni erilais-

Veijo Nygrenin
aikakaudella
jäsenmäärä
paisuu hurjasti
Veijo Nygren aloitti puheenjohtajakauden vuonna
1991. Puheenjohtajakauden
historiaa en voi vielä kertoa, koska olen vielä istuva
puheenjohtaja, hän sanoo.
Mutta yksi puheenjohtajuuskauden kohokohta on
ammattiosaston 100- vuotisjuhla. Samana vuonna
(1899) perustettiin myös
Metalliliitto. Enää ei puhuta Wärtsilän ammattiosastosta vaan olemme yleisammattiosasto, joka palvelee

Unto Kvist ja Dix Huhtamaa katselevat tyytyväisenä
osaston aikaansaannoksia Rautakourassa.
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Muistelopäivän edetessä Dix Huhtamaa (kesk.) intoutuu muistelemaan yleislakkoa. Unto Kvist (vas.) ja
Olavi Lyttinen keskittyvät kuuntelemaan.
koko jäsenistöämme. Tällä
hetkellä enemmistö toimikunnan jäsenistä on PK
yritysten työntekijöitä. Jäsenmäärän raju kasvu tuo
uusia haasteita osaston toimintaan.

koirat. SAJ:n poistuttua tilanne rauhoittui ja AY- ja
työväenliikkeen kasvu jatkui entisestään.

SAJ:n ja SAK:n
aikaa

Kuusikymmentäluvun loppupuolelta saakka ammattiyhdistyspolitiikka on ollut
osastossa ensisijainen ja
asioita on hoidettu yhteistyössä. Työpaikoilla ihmiset tekevä yhdessä töitä
puoluekantaan katsomatta.
Silloin kun kyse on yhteisistä asioista ne hoidetaan
yhdessä. Näin se on toiminut myös KaksKasissa.
Joskus kuitenkin luottamusmiestehtävissä on ollut
niin sanotusti ”suuri poliitikko”. Tällöin on saattanut
mennä puurot ja vellit sekaisin. Mitä korkeammalle
liitossa mennään, sitä
enemmän puoluepolitiikka
vaikuttaa päätöksentekoon
tänäkin päivänä. Yhteisen
päätöksen mukaisesti
KaksKasi ei ole SAK:n
aluejärjestön jäsen vaan
sinne maksetaan kannatus-

Tämä rinnakkain eläminen
on ollut AY- ja työväenliikkeen surkeinta aikaa.
Strömbergillä ja Wärtsilässä nämä keskusjärjestöt saivat jalansijaa. Pienemmissä työpaikoissa sitä ei niin
huomioitu. SAJ:n perustamisen syyksi ilmaantui Sosiaalidemokraattien hajaannus. Jäsenhankinnassa
sen huomasi varsinkin sellaisille maaseudulta kaupunkiin muuttaneille ihmisille, joilla ei ollut minkäänlaista työväenliikkeen perinteitä. Ensin liityttiin
SAK:hon ja sen jälkeen tuli
SAJ:n pelotuskaarti, joka
sai sitten nuoret ja kokemattomat eroamaan liitosta.
Huonoimmillaan työpaikoilla oltiin kuin kissat ja

Puoluepolitiikkaa
vai ammattiyhdistyspolitiikkaa

jäsenyys. Tänä päivänä
SAK on menettänyt otettaan, ehkä se johtuu globalisaation tuomista ongelmista.
Työpaikoilla ei aina tiedetty mitä sopimusneuvotteluissa tapahtuu. Kerrankin
radiouutiset menivät ohi
korvien, kun lakkouhka oli
päällä. Siihen aikaan vielä
metalliliitto teki omia sopimuksia ja oli päätetty, että
lakko alkaa kello 11. Porukka lähti työpaikoilta, mutta
tuolloin Wärtsilässä oli
korttiporukoita jotka päättivät lähteä lakkoon kello
12. Miesten lähtiessä vastassa olikin työnjohtajat jotka ilmoittivat, että sopimus
on tehty, josta tietysti porukka oli hämillään.
KaksKasi ollut
aina ajan hermolla
Entisten puheenjohtajien
yhteistapaamisessa heijastui selkeästi asia, joka on
vienyt ammattiosastoa
eteenpäin. Sodan jälkeisen
taantuman sisuunnuttamana kerääntyi innokas joukko ja sieltä lähtien on pu-

heenjohtajana toiminut aina
eteenpäinkatsova puheenjohtaja. Vaikka suuriakin
linjaerimielisyyksiä on ilmentynyt aikojen alussa,
niin silti eheytyminen ja
yhteenkuuluvuus on kasvanut vuosikymmenien varrella. Siitä erityisesti Kvist,
Huhtamaa ja Lyttinen ovat
tyytyväisiä, sillä he ovat
olleet omien aikojensa tulenkantajia KaksKasissa ja
ammattiyhdistysliikkeessä.
Nuoremman polven puheenjohtajien aikana Hirvelän ja Nygrenin aikana ammattiosaston kehitys on
koskenut vieläkin enemmän
jäsenkuntaan kohdistuvia
asioita. On hankittu Vapaaajan viettopaikka Rautakoura, jota on kehitetty
määrätietoisesti, siten että
jäsenistö voi viettää siellä
aikaansa. Samoin on hankittu Takomon kerhohuone, joka on jäsenistön käytössä yleisiin ja yksityisiinkin tilaisuuksiin. Seuraava
sukupolvi ottakoon vastuun
ja ohjakset käsiinsä, toteaa
entinen ja nykyinen puheenjohtajisto.
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It´s Rock´n roll, Markku Keho

Markku Keho purkautuu työpaineista Rock´n rollin avulla. Nelisenkymmentä keikkaa vuodessa on
mukavaa vastapainoa arkirutiineihin, hän sanoo .
Syyskuussa vuonna 1980
nuorimies Markku Keho
aloitti Wärtsilän konepajakoulussa koneistuspuolella.
Koulun jälkeen armeijan
kautta hän palautui tehtaalle (32, 24, 22, 20-), moottoreiden pariin niitä sähköistämään. Hän toimii
luottamusmiehenä 20- tehtaalla ja on hoitanut työsuojeluasiamiehen tehtäviä.
Luottamustehtävät ovat
mielenkiintoisia ja edunvalvonta on kiinnostavaa sekä
haastavaa. Rock´n roll- musiikki on mitä ilmeisintä
vastapainoa päivätyölle.
Vankka esiintymistaito auttaa myös neuvottelutilanteissa työpaikalla, hän sanoo .

Musiikki, Rock´n Roll
henkireikä elämälle
Niin, kotoa se musiikkiharrastus lähti. Äiti soitti huuliharppua ja haitaria, isä oli
jo silloin ehdoton Elvis-fani
ja kotitarvesoittaja. Jo pienestä pitäen olen ollut
Rock- henkinen, vaikkakin
lapsena sain parhaan tuen
kotoa ja kirkkokuoron johtajalta Risto Ylimäeltä.
Kahdeksanvuotiaana sain
sedältäni vanhan venäläisen
akustisen kitaran. Mustavalkotelevisiosta katsoin
kuinka ”sedät” laittoivat
sormet kitaran kielien päälle ja siitä sitten ruvettiin veivaamaan kolmisointurokkikuvioita. Kaksitoistavuoti-

aana lauloin Vaasan kirkkokuorossa kanttori Risto Ylimäki kannusti meitä nuoria eteenpäin. Hän järjesti
meille soittopelejä, rummut,
basson, ja kitaran halujemme mukaan.

san nuorisokellarissa ja
muissa nuorisotilaisuuksissa soitimme usein Ameba
69 ja Power- kokoonpanoilla.

Hurriganes, Sleepy Sleepers, Juice, Beatles……
It´s Rockn Roll

Ovat bändejä joissa soitan
ja laulan tällä hetkellä. Max
On The Rox yhtyeessä soittavat lisäkseni Max Bäckman kitaraa ja Kaj Hahto
rumpuja. Itse laulan ja soitan bassoa. Tällä kokoonpanolla soitamme ainoastaan omia biisejämme jotka tekee pääasiassa Bäckman. Olemme julkaisseet
kolme pitkäsoittoa ja neljäs on tulossa, sanoo Keho.

Ensimmäinen keikka vuonna 1996 oli mieleenpainuva - se tehtiin Suvilahden
Ostoskeskuksen pihassa
Rekka-auton lavalla vesisateessa. Soittokamat kastui
niin kuin myös me itse, mutta yleisö poistui tyytyväisenä ja me onnellisena ensimmäisen keikan jälkeen. Vaa-

Max On The Rox
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The Nipples on pääbändi

Akustinen Family Pisness

Vuonna 1986 perustettu
The Nipples on se pääbändi, jolla teemme nelisenkymmentä keikkaa vuodessa. Tällä kokoonpanolla
soitamme rock- covereita
60-70 luvun artisteilta
kuten ZZ-Top, Deep
Purple, Hurriganes, Beatles jne. Olemme soittaneet
yhdessä yli kaksikymmentä vuotta. Meillä on hauskaa rokin parissa ja se heijastuu myös yleisöön asti,
Keho sanoo. Rokin soittamiselle ei ikä ole esteenä.
Itse olemme myös miettineet asian niin, että soitamme niin kauan kun meillä on
hauskaa keskenämme.
Vaikka vanhainkodissa
voimme vielä vetäistä
”Rockn Roll musicin”,
Keho nauraa . keikkailemme 99 prosenttisesti ravintoloissa ja jonkin verran yksityistilaisuuksissa.

Tällä kokoonpanolla esiinnymme erilaisissa illanistujaisissa esittäen musiikkia
laidasta laitaan: Paula Koivuniemestä Metallicaan.
Kokoonpanossa on lisäkseni mukana vaimoni Tiina
ja hänen veljensä Jyri Tolppanen.
Bändiharrastus on osa
elämää ja työn
vastapainoa
Soittaminen bändissä tuo
hyvän olon tunnetta soittajille monin eri tavoin. Soittokeikka on sosiaalinen tapahtuma niin bändille kuin
yleisöllekin. Soittajat nauttivat ja yleisö viihtyy, se on
se soittajan paras palkka.
Sama pätee myös työelämään; hyvä työntekijätiimi
pitää mukavan työilmapiirin työosastolla ja kaikki
jaksavat paremmin, Keho
sanoo. Nipples yhtye palkitsee fanijoukon tekemällä täyspitkän live CD:n.

Max On The Rox kokoonpanolla soitamme vain
omia biisejämme. Olemme julkaisset kolme
täyspitkää CD:tä ja neljäs on tulossa, Markku
Keho lupaa

