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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Viime kesänä metalliliitto teki uuden
työehtosopimuksen. Hätäisesti ja kiireellä
tehty sopimus otettiin työpaikoilla
kriittisesti vastaan. Ihmetellä täytyy sitä,
kun alalla on korkeasuhdanne ja pula
ammattitaitoisesta työvoimasta, niin siitä
huolimatta tehdään matalatasoinen
palkkaratkaisu. Tämän sopimuksen ylittivät
syksyllä mm. julkisen sektorin- ja palvelualojen liitot kevyesti. Liitollamme ei ollut edes
yritystä korjata sopimuspalkkojen tasoa. Uudessa sopimuksessa on matalien korotusten
lisäksi myös heikennyksiä työehtoihin. Tuleekin mieleen kysymys, onko liittomme
edunvalvontakoneisto kunnossa vai ruosteessa? Sitä ei ole kokeiltu vuosikymmeniin.
Kevään tärkein asia on toukokuussa kokoontuva metalliliiton 20. liittokokous. Jäsenet
valitsevat posti-/ uurnavaaleilla 486 edustajaa Tampereelle päättämään liittomme
tulevasta linjasta, valitsemaan liiton puheenjohtajan, sihteerin, liittotoimikunnan ja
valtuuston. Tärkein asia kokouksessa on päätös suurliittohankkeesta, onko metalliliitto
mukana vai ei. Uuteen asiaan on yleensä turvallista vastata ei. Mielestäni asia vaatii
avointa keskustelua, koska ammattiliittojen tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta.
Se ei onnistu pelkästään omaa napaa tuijottamalla.
Anna äänesi kuulua liittokokousvaaleissa. Äänestä oman ammattiosastosi ehdokkaita!
HYVÄÄ VUODENJATKOA KAIKILLE LUKIJOILLE!
VEIJO NYGREN
puheenjohtaja
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT
TOIMIKUNNAN JÄSENET V. 2008
Puheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Varapuheenjohtaja

Veijo Nygren
Terho Kivineva
Kauko Lämsä
Sauli Mielty

050 5239240
040 8296684
040 7484428
040 7484427

veijo.nygren@luukku.com
terho.kivineva@netikka.fi
kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
sauli.mielty@wartsila.com

Varasihteeri
Opintosihteeri
Kirjeenvaihtaja

Ari Rintala
Mika Jaskari
Veijo Nygren

040 7204004
0400 568044

ari.rintala@wartsila.com
mika.jakari@jippii.fi
Puskantie 26 J 76 65320 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, Arttu Uhlgren, Mirja Kangas, Jussi Heinäheimo, Jarmo Kohtala, Markku Rintamäki,
Tapani Salohovi, Terho Tikkanen, Arne Mäenpää, Reijo Viita, Matti Värri, Juha Hakala ja Tapani Hirvelä.

Yleisvarajäsenet:
Mikko Viertokangas, Jouko Passi, Osmo Metsälä, Matti Latvakoski, Pekka Mäenpää, Jussi Javanainen, Mika Porentola,
Juha Raukko, Arto Myllyviita 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 Mika Porentola Sala- ampujankatu 1 A 2 65370 Vaasa 045 1323288
mikaporentola@gmail.com

Vapaa-ajan jaosto:
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 Terho Tikkanen Koulukatu 13 B 20 65100 Vaasa 040 5947588
Toimikunta ja eri jaostot toivovat että olemme pystyneet rakentamaa mielenkiintoisen ja monipuolisen tarjonnan
toimintavuodelle 2008. Toivomme jäsenperheiden osallistuvan runsaslukuisesti järjestettäviin tapahtumiin ja haluamme
teiltä myös palautetta toimintamme edelleen kehittämiseksi.
Toimikunta toivottaa jäsenperheille menestyksellistä vuotta 2008.
TOIMIKUNTA
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Takomossa vappuiltiin
Viime vappuna oli jälleen
mukava tulla vappusimalle
Takomoon. Iloisen vappumeiningin järjestivät viime
vappuna veteraanijaosto,
joka vastasi sima- ja kahvitarjoilusta. Vipinää riitti
koko vappupäivän ajan.
Kaiken kaikkiaan yli 80
vierasta kävi vappukahvilla.
Takomossa vieraili myös
Helge Lampimäki. Hän on
osaeläkkeellä ja työskentelee Wärtsilässä . Vapun traditoihin on aina kuulunut
torilla käynti ja vapun seuraaminen. Nyt päätin tulla
tänne Takomoon vappukahville ja samalla tapaamaan
työkavereita. - Tämä on
mukava keidas keskellä
kaupunkia, sanoo Lampimäki.
Lampimäki ei ole ollut aktiivinen ay toiminnassa,
mutta hän on seurannut
osaston toimintaa ahkeras-

Väkeä kävi pitkin vappupäivää.

ti. Toiminta on monipuolista ja runsasta ja erityisesti Rautakouran toiminta on
kiinnostanut. Olen tietoinen
veteraanijaoksen toiminnasta ja seuraan myös sitä.

Itse en kuitenkaan ole vielä osallistunut jaoksen tarjoamiin tilaisuuksiin, mutta tulevaisuudessa saatan
osallistua tapahtumiin,
miettii hän.

Vapaa- aika kuluu omalla
kesämökillä Västerhankmossa metsähommissa.
Joka perjantai auton nokka
sinne kääntyy, toteaa hän.

Tarjoilu pelasi loistavasti. Siitä pitivät huolen Astrid Männistö, Marja- Helge Lampimäki nautti
Leena Saarinen, Gunni Rantala ja Heikki Männistö.
Takomon tarjoiluista.
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METALLI KAKS KASIN SYYSKOKOUS
Joulukuun 12 päivänä pidetyssä syyskokouksessa toimi
puheenjohtajana Veijo Nygren ja sihteerinä Terho Ki-

vineva. Syyskokous käsitteli
ja hyväksyi talousarvion ja
toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2008. Osaston
puheenjohtajaksi toimikau-

delle 2008 kokous valitsi yksimielisesti pitkäaikaisen puheenjohtajan Veijo Nygrenin.
Lisäksi valittiin toimikunnan
varsinaiset ja yleisvarajä-

Puheenjohtaja Veijo Nygren luovutti vapaajäsenmerkit läsnä olleille jäsenille.

Tapani Salohovi...

Jan Helin
lukijakilpailun
voittaja
Viime lehden lukijakyselyn arvonnassa onni suosi Jan Heliniä.
Palkintona olleen digiboksin luovutti
puheenjohtaja Veijo Nygren. Sen vastaanotti Jan Helin Saku pojan ja Paula vaimon kanssa. Palkinto luovutettiin Compusat liikkeessä kauppias
Hojat Moghadampourin seuratessa
luovutusta.

Arne Mäenpää...

senet, sekä edustajat piirikokoukseen. Syyskokous päätti
perustaa seuraavat toimikunnan alaiset jaostot, työjaosto,
nuorisojaosto, vapaa- ajanjaosto, kulttuurijaosto, veteraanijaosto ja rautakourajaosto.
Lisäksi päätettiin perustaa
väliaikainen juhlatoimikunta,
jonka tehtävänä on pohtia
juhlavuoden 2009 toimintaa,
osaston täyttäessä 110 vuotta.
Huomionosoitukset:
Puheenjohtaja luovutti liiton
sääntöjen 4§:n 13 momentin
A- kohdan mukaan myönnetyt vapaajäsenmerkit läsnä
olleille jäsenille. Harri Häkki, Arne Mäenpää ja Tapani
Salohovi, lisäksi merkit on
toimitettu seuraaville jäsenille jotka eivät olleet läsnä
Markku Hänninen, Risto
Kärr, Ove Petell ja Antti Rantala.

Harri Häkki... vapaajäseniksi
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VETERAANIEN JOULUJUHLASSA ASIAA
JA TUNNELMAA

Puheenjohtaja Erkki Åsvik toivotti runsaslukisen juhlayleisön tervetulleeksi.

KaksKasin puheebjohtaja Veijo Nygren luovutti juhlassa
Erkki Åsvikille osaston viirin ahkerasta toiminnasta Veteraanijaoksessa

Pirteä eläkeläisjoukko kokoontui viettämään veteraanijaoksen joulujuhlaa lähes
viidenkymmenen hengen
voimin. Illan aluksi jaoksen
vetäjä Erkki Åsvik toivotti
kaikki tervetulleeksi ja kertoi
illan ohjelmasta ja valotti
myös tämän vuoden toiminnasta.
Ilta aloitettiin yhteislaululla,
jonka jälkeen osaston puheenjohtaja Veijo Nygren selvitteli tulevien liittokokousvaalien merkitystä tulevaisuuteen.
Puheensa lopuksi Nygren
luovutti veteraaniajoksen vetäjälle Erkki Åsvikille osaston viirin ahkerasta toiminnasta veteeraanijaoksen vetäjänä.
Ruokailun jälkeen Vaasan
Harmonikkakerhon soittajat
vastasivat illan tanssimusiikista.
Perinteiselle vappumarssille osallistuttiin koleassa
säässä. Kuvassa vasemmalla Kauko Lämsä keskellä puheenjohtaja Veijo Nygren ja oikealla Osmo Metsälä.

VETERAANEJA
PALKITTIIN
Metalli kaks kasin vetreät veteraanit ovat kunnostautuneet myös kulttuurin alueella ja huomionosoituksia on sadellut.
Syyskuun lopulla veteraanit osallistuivat Metallin veteraanien valtakunnalliseen tapahtumaan Tukholman risteilyllä. Porukkaa oli mukana täysi bussilasti joten
matkat sujuivat rattoisasti, haitari soi ja yhteislaulu raikui, myös hyviä vitsinkertojia löytyi porukasta. Risteilyllä palkittiin esiintyjiä ja ansioituneita veteraanitoiminnan
vetäjiä. Tällä kertaa palkittiin mm. meidän veteraanitoiminnan vetäjä
Erkki Åsvik, hänen aktiivisesta toiminnasta jaoston vetäjänä ja hyvänä
ohjelman tuottajana.
Metalliliitto ja Murikkaopisto toimeenpanivat
viime syyskesällä kirjoituskilpailun Metallin jäsenille. Kilpailussa etsittiin novelleja työn ja järjestötoiminnan arjesta,
työpaikkahuumorin helmiä sekä Metallityöväen
Murikka- opistoa koskevia kirjoituksia.
Kilpailuun osallistui 63
metallin jäsentä tuottaen
yli 400 liuskaa tekstiä.
Kirjoituskilpailun parhaimmistosta on koottu
Metallin maku- kirja.
Työpaikkahuumoria käsittelevässä sarjassa kirjaan saivat tekstejään
mm. kaks kasin veteraanit, työryhmään kuuluivat Erkki Åsvik, Kullervo Vainio, Heikki Männistö, Jouni Kuusisto ja
Toivo Luhtala.
Toimikunta onnittelee!
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Viikinkitaistelu

Siru Lämsän ja Mariana Storgårdin ensimmäinen yhteisnäyttely näki päivänvalon Taiteiden yössä.

Sisarusten taidetta
Taiteiden yössä
Jo perinteeksi tullut Takomon
näyttely tarjosi Taiteiden
yönä Siru Lämsän ja Mariana Storgårdin maalauksista
kootun yhteisnäyttelyn. Siru
opiskelee Lapin yliopistossa
Rovaniemellä taidegraafikoksi ja Mariana Åbo Akademissa taiteen historiaa.
Siru ja Mariana ovat osaston
taloudenhoitaja Kauko Lämsän tyttäriä.
Näyttelykutsu tuli reilun vuorokauden varoitusajalla, koska edellinen taiteilija perui
oman näyttelynsä viime tingassa, sanoo Siru. Kuitenkin
saimme mukaan 14 eri aiheista öljyväri- ja pastellityötä. Siru maalaa pääasiassa
öljyväreillä, mutta grafiikka,
kollaasit ja valokuvaus inspiroivat häntä. Marianan maalaustyöt ovat pääasiallisesti
hänen
harrastuksensa.
Enemmän pitäisi vielä ehtiä
tekemään, sanoo hän. Tytöt
ammentavat aiheensa elävästä elämästä ja taiteen tekemisestä on tullut tapa purkaa
tuntojaan, sanoo Siru. Marianaa inspiroi Gallen-Kallelan

Voimakas värien käyttö ja
puhuttelevat aiheet
antoivat mielenkiintoa
näyttelylle.
värimaailma ja hänen töissään on elämänpohdintoja
vahvasti mukana. Näyttelyn
työt sopivat hyvin yhteisnäyttelyn kokonaisuudeksi. Voimakas värinkäyttö, sekä puhuttelevat aiheet pysäyttivät
katsojan pitkäksikin aikaa
töiden eteen tutkiskelemaan
niiden sanomaa. Tytöt olivat
selvästi tyytyväisiä heidän ensimmäisen yhteisnäyttelyn
kokonaisuudesta. Takomo on
näyttelypaikkana avara ja valoisa, jonne on hyvä ripustaa
taidenäyttely.

Viikinkikulttuuri on alkanut
kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän ja niinpä aiheesta järjestetään kokonaisvaltaisia
kursseja. Ilmajoki opistolla
tällainen kurssi järjestettiin
vuonna 2005 englantilaisen
David Holmain johdolla.
Wärtsilässä työskentelevä ja
Isossakyrössä asuva Ari Jouppi osallistui kurssille yhdeksän muun henkilön kanssa ja
Viikinkihenki vei mennessään. Nyt hän opettaa muita
samaisessa opistossa oman
harrastuksen ohessa.
Kokonaisvaltaisesti historiaa ja taistelutekniikoita
Kun ryhmä käy esittämässä
viikinkitaisteluita katsojilla
nousee mieleen monia kysymyksiä lajista. Taistelunäytöksissä meillä aseena on kirveet, miekat tikarit, keihäät
ja jouset. - Asein taistellaan
teatraalisesti ja näyttävästi ja
huutaen taistelukomentoja
kuitenkaan ketään loukkaamatta. Lyöntejä ei viedä loppuun saakka, sanoo Ari. Ainoastaan kilpeen saa lyödä
normaalisti, mutta turvalli-

sesti. Taistelumuotoja on
useita ja ne kaikki perustuvat
historian perimätietoon. Haluamme harjoitella juuri niin
kuin entisajan Viikingit ovat
sen ryöstöretkillään tehneet.
Tiukat turvamääräykset ja
herrasmiessäännöt ovat lähtökohtana taistelutilanteessa.
- Laji on turvallinen, joskin
aina on riski loukkaantumiseen, sanoo Ari
Fyysisesti raskas laji
Raskaaksi lajin tekee runsas
varustus, sillä kun kaikki tarvittava on päällä varusteiden
paino on yli 15 kiloa. Periaatteessa harjoitus vastaa armeijan sulkeisia, eli harjoitellaan pääasiassa ryhmässä

Polviasento on yksi
puolustusasennoista
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on fyysisesti vaativaa
Koko Viikinkivarustus pyritään valmistamaan itse, joskin
ostamalla voi täydentää omaa varustustaan.

puolustusta ja hyökkäystä.
Harjoituksia pidetään kerran
viikossa 3 tunnin jaksossa.
Tämä jos mikä on parasta liikuntaa kunnon ylläpitämiseksi sanoo Ari. Lajia voi
harrastaa koko perhe, kuten
meillä, lisää hän. Laji sopii
esimerkiksi TyKy päivän yhdeksi kunto- ohjelmaksi hartialihasten voimisteluksi ja
lajissa kasvaa myös yhteenkuuluvuuden tunne.
Välineet valmistetaan itse
Viikinkiharrastajat pyrkivät
valmistamaan itse mahdollisimman paljon varusteita ja
koruja historiasta löydettyjen
esineiden mukaan. Kypärät,
vyöt, suojavaatteet nahkalaukut, hansikkaat ja korut tehdään tarkkaan jäljitellen kaivauksista löydettyjä esineitä.
Arin vaimo on neulonut itse
mm. taisteluhansikkaat ja
nahkakotelon sekä valmistanut erilaisia Viikinkiaikaisia
koruja hopeasta ja erilaisista
massoista, jotka muistuttavat
täysin Viikinkiajan koruja.

Koko ajan tutkitaan historiaa
ja sieltä kaivetaan uusia asioita ja välineitä joita entisaikaan on käytetty. Tämä on
jatkuvaa tutkimista, sanoo Ari
2 vuoden harjoittelu huipentui suureen taisteluun Englannissa

Hyökkäys- ja puolustusasennot harjoitellaan tarkan koreografian mukaan

Viikinkiajan loppuna pidetään lokakuun 14. päivää
vuonna 1066, jolloin Normandian herttua Vilhelm Valloittaja voitti englantilaiset
Hastingsin taistelussa, minkä
jälkeen kruunautti itsensä
Englannin kuninkaaksi.
Vuonna 2006 järjestettiin
Englannissa historian mukainen näytöstaistelu, jossa olimme mukana. Paikalla oli
2.000 taistelija eri maista ja
taistelujen jälkeen saimme
hyvää palautetta kokonaisesiintymisestämme muistelee Ari. Taistelua seurasi yli
25.000 henkilöä ja tämä onkin tällä hetkellä Viikinkiharrastuksen suurin kokemus,
joka ei koskaan unohdu sanoo
Ari Jouppi.

Raskas varustus vaatii hyvää fyysistä kuntoa, sanoo
Ari Jouppi
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HOLHOAVASTA TYÖVÄENSUOJELUSTA ON
SIIRRYTTY LAAJA-ALAISEEN
TYÖTURVALLISUUTEEN.
olivat myös lain kaksi työterveyshuoltoon liittynyttä pykälää, joissa mahdollistettiin
lääkärintarkastusten määrääminen erityistä sairastumisen
vaaraa aiheuttaville työaloille. Työsuojelun valvonnasta
huolehti kuitenkin vanhentunut, vuonna 1927 annetulla
lailla määritelty ammattientarkastusjärjestelmä.

Takavuosina joku keksi
puolileikillään määritellä
työsuojelun painopistealueet: melu, pöly, vilu ja vastenmielinen työnantaja.
Mutta ei sellaista leikkiä,
ettei rahtunen asiaakin.
Lakisääteisen työsuojelun
historia ulottuu meillä aina
118 vuoden taakse, teollistumisen alkuvaiheisiin. Kun
”vapriikeissa ja käsityölaitoksissa” työskenteli 1860 – luvun alussa vain noin 7000
henkeä, teollisuustyöväestön
määrä oli vajaat kolme vuosikymmentä myöhemmin yli
kolminkertaistunut. Kasvun
myötä myös työsuojelulliset
ongelmat moninkertaistuivat.
Vuonna 1889 annettu keisarin asetus” Teollisuusammateissa olevain työntekijäin
suojelemisesta” osui tähän
kasvuun. Asetus ei tähdännyt
yksinomaan työntekijöiden
fyysisen työturvallisuuden
turvaamiseen, vaan myös taloudellisten ja henkisten asioiden huomioon ottamiseen.
Työväestön itsensä osuus työolojen parantamisessa jäi siinä huomioimatta ja niinpä
sen merkitys työsuojelun kohentamisessa onkin arvioitu
jääneen vähäiseksi.
Ensimmäiset
ammattientarkastajat
Asetuksen seurauksena maahan saatiin kuitenkin kaksi
ensimmäistä ammattientarkastajaa, ja se avasi pään ammattientarkastukselle, ensimmäiselle työsuojeluorganisaatiolle.
Alkuaikojen ammattientarkastajista ehkä kuuluisim-

Tapaturmatilastot
karkaavat

maksi on tullut ensimmäinen
naispuolinen ammattientarkastaja ja vuosien 1908- 1918
kansanedustaja Vera Hjelt.
Hänen aloitteestaan syntyi
vuonna 1909 Sosiaalimuseonkin nimellä tunnettu Työväensuojelus- ja huoltonäyttely, jonka seuraaja, Työsuojelunäyttely toimii edelleen.
Ja sitten tulivat
” Kellokallet”
Viime vuosisadan alkupuolta leimasi ”tieteellisen liikkeenhoidon” nimellä tunnettu tehokkuusajattelu, jossa
tavoitteena oli sitoa työntekijän palkka mahdollisimman
pitkälle työn tulokseen. Tätä
järjestelmää kutsuttiin kehittäjänsä mukaan Taylor- järjestelmäksi.
Järjestelmä toi mukanaan
”Kellokallet” krouveimmillaan sekuntikello kourassa eri

työvaiheita syynänneet työntutkijat.
1900- luvun alkupuolen kehitys oli Suomessa nopeaa.
Teollistumisen vauhtia kuvaavat myös tapaturmatilastot. Kun tilastointi vuonna
1890 aloitettiin, määrä oli
200 vuodessa. 1920- luvun
lopussa työtapaturmien määrä oli jo 65 000 vuodessa.
Teollistumisen myötä myös
ammattitaudit alkoivat yleistyä. Mutta vasta vuonna 1926
alettiin ammattitaudeille altistuneiden työntekijöiden
määrästä pitää tilastoa.
Vuonna 1930 säädettiin
maamme ensimmäinen työturvallisuuslaki, jota voitaneen pitää ensimmäisenä askeleena kohti kattavampaa
työsuojelusäännöstöä. Vuonna 1958 säädettiin uusi työturvallisuuslaki, laki oli voimassa vuoteen 2003 asti.
Laissa säädettiin aikaisempaa
tarkemmin muun muassa työoloista ja työajoista. Uutta

Vaikka työolot sodanjälkeisessä Suomessa kohenivatkin- yhtäältä työmenetelmien
ja käytettyjen koneiden ja
laitteiden kehittymisen myötä, toisaalta lainsäädännön
vaatimuksesta, tilastot kertoivat työsuojeluongelmien lisääntyneen.
Kymmenessä vuodessa, vuodesta 1956 vuoteen 1965 työtapaturmien määrä kasvoi 70
prosentilla, 100 000 tapaturmasta 170 000 tapaturmaan
vuodessa. Myös sairaspoissaolot lisääntyivät. Uutena piirteenä huomattiin, että sairaspoissaolojen syyksi olivat tulleet myös psyykkiset ongelmat.
Tähän vaiheeseen ajoittuu
myös suomalaisen sairasvakuutuslainsäädännön synty,
sairasvakuutuslaki säädettiin
vuonna 1963.
1970- luku uudistusten
aikaa
Seitsemänkymmentäluku
mullisti suomalaisen työsuojelutoiminnan. Kalevi
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Sorsan hallituksen ohjelman
mukaisesti Tampereelle perustettiin 1973 sosiaali- ja
terveysministeriön alainen
keskusvirasto, Työsuojeluhallitus. Seuraavana vuonna astui voimaan työsuojelun valvontalaki. Työsuojeluhallituksesta tuli työsuojelun keskeinen valvova viranomainen. Sen tukena toimivat keskusviraston kanssa samanaikaisesti perustetut, silloisen
lääninjaon mukaiset työsuojelupiirit.
Vipinää työpaikkatasolla
Valvontalain merkittävin
muutos suomalaiseen työsuojeluun oli kuitenkin työpaikkatason työsuojeluorganisaation polkaiseminen käyntiin.
Laki toi työpaikoille työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut. Valvontalain ansioksi on
luettu, että sen seurauksena
työsuojelu sai suomalaisilla
työpaikoilla sen nykyisen, jokapäiväiseen toimintaan kytkeytyvän asemansa. Työterveyshuoltolaki astui voimaan
vuoden 1979 alusta, jolla
mm. korvattiin aiemmassa
työturvallisuuslaissa olleet
työterveyspykälät.
Henkinen työsuojelu nousi
puheenaiheeksi
Kun työsuojelu pitkään miellettiin ensisijaisesti tapaturmariskien vähentämiseksi,
sittemmin myös ammattitautivaarojen ehkäisemiseksi,
1980- luvulla käynnistyi toden teolla keskustelu henkisestä työsuojelusta. Yhteiskunnan elinkeinorakenteen
muutoksen myötä työn psyykkinen rasittavuus ja työolojen
muut henkistä painetta aiheuttavat tekijät alkoivat nousta yhä näkyvämmin esille.
Työsuojeluhallinto
uudistetaan
Viime vuosikymmenelle tultaessa suomalainen yhteis-
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kunta oli ajautunut syvään
lamaan. Vuosikymmenen alkuvuodet muuttivat nopeasti
käsityksiä työsuojelun painopisteistä. Irtisanomiset, konkurssit ja muut työnsaantiin
liittyneet huolenaiheet antoivat aivan uutta sisältöä termille työturvallisuus.
Myös työsuojeluhallinto joutui uudelleenarvioinnin kohteeksi. Työsuojeluhallitus lakkautettiin maaliskuussa 1993
ja sen toiminnot siirrettiin
työministeriöön ja työvoimapiirien toimistoihin.
Tämäkään ei ollut lopullinen
ratkaisu. Valtion organisaatiouudistuksessa siirrettiin
työministeriön työsuojeluosasto ja työvoimapiirit huhtikuun alusta 1997 sosiaalija terveysministeriön alaisuuteen.
Näin aikanaan perustettu työsuojeluhallinto oli käytännössä kiertänyt takaisin entiseen
osoitteeseensa.
Tapaturmariskeistä
työhyvinvointiin
Vuosikymmen aiemmin
käynnistynyt keskustelu voimistui 1990- luvulla. Kiire ja
henkiset paineet työpaikoilla
kasvoivat ja toivat uudenlaista oireilua työpaikoille. Samanaikaisesti työsuojelutyö
tuotti tulosta: Työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti laski vuoden 1986
noin 30:stä vuoteen 1996
mennessä noin 20:een tapaturmaan. Vuonna 2001 tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 18.
Tällä vuosituhannella koko
työsuojelukäsitteen sisältö on
alkanut muuttua kohti laajaalaisemmin käsitettyä työhyvinvointia, kaikinpuolista
turvallisuutta työelämässä.
Tähän lisäävät paineita myös
yritystoiminnan viimeaikaiset kansainvälistymistoiminnat ja niiden työelämässä aiheuttama epävarmuus.

Tutkimustoimintaa ja
koulutusta
Metalliliiton työsuojeluyksikkö teki kyselyn kaikille metalliteollisuuden 1749:lle työsuojeluvaltuutetulle, kyselyn
vastausprosentiksi saatiin 53.
Kyselyn tavoitteena oli saada laajempi kokonaiskuva
keskeisten työsuojelualueiden
tilasta ja kehityksestä metalliteollisuudessa. Merkittävimmäksi ongelmaksi kaikenkokoisilla työpaikoilla
koetaan melu. Peräti 66 prosentissa vastanneista työpaikoista kärsitään melusta.
Huono ilmanvaihto oli toiseksi suurin ongelma ja merkittäväksi ongelmaksi koettiin huonot työasennot, tilanahtaus ja haitalliset kemialliset aineet. Siksi uusien tuotantotilojen ja laajennusten
suunnittelussa tulisi aina
käyttää asiantuntijoita, että
edellä mainitut ongelmat tulisi huomioitua ja minimoitua jo suunnitteluvaiheessa.
Työilmapiiriä koskevat tulokset antavat aihetta myös syvällisempään pohdintaan.
Pienillä työpaikoilla se koettiin ongelmaksi 20 prosentissa työpaikoista, keskisuurissa 29:ssä ja suurissa työpaikoissa 46 prosentissa työpaikoista. Huomioiden suurten

yritysten resulssit ja taloudelliset panostukset työilmapiirin parantamiseksi, ihmetyttää miksi resulssit ja tulokset
eivät korrelisoi keskenään.
Mikä mättää? Samassa kyselyssä paljastui että lähes 30
prosenttia vastanneista työsuojeluvaltuutetuista ei ollut
saanut mitään koulutusta.
Suurin osa heistä oli pieniltä
työpaikoilta. Tämä ei voi olla
kummankaan osapuolen intressien mukainen, sillä tänä
päivänä jo neutraalin tiedon
saaminen / etsiminen vaatii
koulutusta. Ensimmäisen kokemukseni työsuojelukoulutuksesta sain 1960- 70 luvun
vaihteessa radiokurssin merkeissä, kurssia käytiin kuuntelemassa silloisella kerhohuoneella ja kurssiin kuului
myös aineisto ja kotitehtävät.
Varsinaisen työsuojelun peruskurssin kävin 1972 Kiljavan opistolla, jossa metallin
jäseniä silloin koulutettiin.
Vuonna 1977 valmistui Metalliliiton oma koulutuskeskus Murikka- opisto. Murikka- opisto otti uudenlaisen
otteen opiskeluun, 70- luvulle tyypillinen julkilausumien
väsääminen lopetettiin ja keskityttiin asiapohjaiseen opiskeluun. Päätöksen myötä
opiskelun taso nousi merkittävästi. Päätös oli oikea, sillä
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palkille ja kampesi hammaspyörästä nosturisillan tarvittavaan paikkaan. Kun sähkömoottori vihdoin saatiin, jouduttiin myös hammaspyörä
uusimaan sillä se oli loppuun
kulunut rautakangella kampeamisesta.

tänä päivänä Murikka- opisto on korkealle arvostettu
kouluttaja. Murikka- opiston
palveluja käyttävät tänä päivänä myös valistuneet työnantajat sisäiseen koulutukseensa, hyvän hinta- laatusuhteensa ansiosta. Tällä
vuosituhannella on valtakunnallisesti järjestetty erilaisia
työsuojelukampanjoita ansiokkaasti, mm. nolla tapaturmaa kamppanja. Minusta
erityismaininnan ansaitsee
vuonna 2002 lanseerattu työturvallisuuskorttikoulutus.
Koulutuksen suosio on ylittänyt kymmenkertaisesti sille
asetetut odotukset. Kortin
hyväksyttävästi suorittaneita
on yli 320 000 henkilöä. Päivän kestävän koulutuksen
idea tentteineen on suunnattu oikeille kohderyhmille, eli
työpaikkojen toimijoille,
työntekijöille, esimiehille ja
ennen kaikkea ns. yhteisille
työpaikoille. Olen kuullut
myös kommentteja, ettei koulutus tuonut mitään uutta.
Mutta mietitäänpä syvällisemmin. Syyskesällä 2007
luin surullisen uutisen, huoltomies oli menehtynyt EteläPohjanmaalla, korjattavan
koneen ns. tahattoman käynnistymisen seurauksena.
Tuntien työturvallisuuskorttikoulutuksen opetusmateriaalin, tiedän takuuvarmasti,
että siellä opetetaan miten
huollettavan koneen ns. taha-

ton käynnistyminen estetään.
Tätä kirjoitettaessa ei tiedetä
oliko korttikoulutus suoritettu tai oliko vain laiminlyönti
turvallisuustoimenpiteissä.
(TOT- raporttia, ei vielä käytettävissä)
Omia muistoja
työelämästä
Jalkauduin
työelämään
6.2.1963, takana oli viilaajakoneistajan kurssi, jossa
Strömberg ja Wärtsilä hakivat työvoimaa nopeasti kehittyvän tuotannon tarpeisiin.
Kurssi alkoi marraskuussa
1962 Vaasan ammattikoululla, iltapäiväkurssina. Työharjoittelun aloitin ns. ritsplaanilla (piiroitustaso) sinne
myös palasin kun vielä olin
kunnon töissä, siis ympyrä
sulkeutui. Viimeiset työhistorian viisi vuotta toimin tsvaltuutettuna, jonka sairaus
keskeytti kesken toimikauden
ja siksi kai jäi tunne että olisi
ollut vielä jotain annettavaa,
mutta se siitä. Täytettyäni 18
vuotta pääsin aarporaajan
apumieheksi uuteen juuri valmistuneeseen halliin, uudelle saksalaisvalmisteiselle Votan aarporalle. Uusi tuotantotila ei kuitenkaan ollut valmis, kun tuotanto jouduttiin
aloittamaan, sillä siltanosturista puuttui siltaa liikuttava
sähkömoottori. Se tarkoitti
että apumies kiipesi nosturi-

Sinne siltanosturin päälle kiipeillessä ne työvuorot kuluivat rattoisasti, eikä kukaan
ajatellut että sieltä voisi pudota. Nosturipalkilla kiipeily
oli nähtävästi hyvää ” korkeakoulua” koska minusta tuli
koneistaja joka oikeutti 28
vuoden kolmivuorotyöhön.
Mopottaminen, kuten sitä
tänä päivänä kutsutaan kuului olennaisesti 1960- luvun
työelämään. Muistan kuin
eilisen päivän kun herra aarporaaja käski hakemaan keskusvarastosta amerikkalaisen
nurkantakaporan. Matkalla
varastoon mietin mahtaako
tuollaista amerikkalaista nurkantakaporaa olla edes olemassa, mutta kysytään nyt
kun tehtävä on annettu. Varastonhoitaja ymmärsi yskän
ja sanoi että kyseinen pora on
lainassa tuolla ”bensapuolella”, mutta tule huomenna
uudestaan. Varastonhoitaja
Kaislan ilmeet kuitenkin paljastivat epäilyni oikeiksi, nyt
vietiin. Koska myös muilla
kurssilaisilla oli samantyyppisiä kokemuksia, keskustelimme niistä kurssilaisten
isähahmon Kupiaisen Pekan
kassa. Pekka tuumasi, ei kannata välittää tämä kuuluu
kulttuuriin, minäkin kävin
nuorena poikana hakemassa
ruumiskirsturasvaa naapuriverstaalta, jonne oli matkaa
kaksi kilometriä ja pakkasta
reilut 30 astetta. Eipä näistä
mitään traumoja ole jäänyt,
päinvastoin vieläkin hymyilyttää.
Työsuojeluorganisaatioon
jouduin mukaan 1969 kun
alettiin puhua työsuojelutoimikunnista ja uuteen lainsäädäntöön sopeutumisesta. Työ-

suojelutoimikunnan kokoukset olivat järkyttäviä, ja venyivät 4- 5 tunnin mittaisiksi, koska työpisteissä ei ollut
valmiutta käsitellä pieniäkään asioita, vaan kaikki tuotiin ts- toimikunnan käsittelyyn. Aika koomista oli että
nostovälineitä kannettiin työsuojelutoimikunnan kokouksiin, nostoköysien vaurioituneita säikeitä laskettiin ja
väiteltiin, montako säiettä on
poikki, hylätäänkö vai ei.
Suuren kunnioituksen osoitan työsuojeluteknikko Johannes Toivoselle joka oman
toimensa ohella teki pyyteetöntä työsuojelutyötä, jota me
nuoret kaikkitietävät emme
valitettavasti silloin täysin
ymmärtäneet. Johannes oli
kynämies viimeisen päälle,
esimiehille ja orastavalle ts organisaatiolle lähettämäänsä postia hän havainnollisti
piirroksin. Työsuojeluorganisaatiot ovat kehittyneet merkittävästi neljän vuosikymmenen aikana, mutta päästäkseen vielä parempiin tuloksiin se tarvitsee yritysten
johdon täydellisen tuen, koska sieltä tavoitteet, toimintatavat ja arvot tulee valuttaa
koko organisaatioon, silloin
tulosta alkaa syntyä.
Lähteinä mm.:
Päivi Hämäläinen: Työturvallisuuden
kehitys tekniikan kehityksen myötä
Heikki Lavola:
Kun Suomen työväki heräsi
Sosiaali- ja terveysministeriö:
Työsuojelu Suomessa
Kyösti Suonoja: Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton historia
Valtion säädöskokoelma- Finlex
Työturvallisuuskeskus
Metallityöväen liitto

Teksti: Terho Kivineva
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Voimailulajista karaokeen
Wärtsilässä työskentelevä
Jukka Laine on harrastanut
voimailulajeja vuosikausia,
mutta kolmisen vuotta sitten
rautapainot muuttuivat mikrofoniin ja siitä lähti karaokeharrastus. Voimailulajeissa
en enää kilpaile ollenkaan.
Harrastan sitä ainoastaan
oman kunnon ylläpitämiseksi.
- Keskisen kyläkaupassa olin
seuraamassa karaoken SMkisoja, samalla reissulla ostin omat laitteet ja siitä se alkoi, muistelee Jukka. Kotona harjoitellaan yhdessä avovaimo Mirvan kanssa, joka
on myös täysillä mukana harrastuksessa ja toimii samalla
Jukan ”sparraajana”. Jukka
on ollut mukana myös Vaasan Oopperan Aidan kuorossa, mutta vuorotyö rajoittaa
kuoroharrastusta ja se on jäänyt pois.
Kotimaiset kappaleet lähellä sydäntä
Kotimaiset iskelmät, tangot,
ja pop-musiikki ovat niitä
tyylejä joita mieluiten laulan,
luettelee Jukka. Valitsen esittämäni kappaleet oman mieltymykseni mukaan, silloin
niitä on helppo harjoitella ja
käyttää kilpailukappaleina.
Tällä hetkellä mm. Jari Sillanpää, Charles Plogman,
Jani Vikholm ja Kari Tapio

Kolme vuotta karaokelaulua harrastanut Jukka Laine on saanut mm. joukkue SMhopeaa. Uusia kappaleita harjoitellaan koko ajan innolla.
ovat niitä suomalaisia artisteja joiden kappaleita esitän.
- Heidän kappaleissaan on
melodiaa ja sanomaa joka
menee suomalaisen tanssikansan syvimpään olemukseen, sanoo Jukka
Kilpailusta kilpailuun
Karaokekilpailuja järjestetään eri puolilla Suomea joskin aika paljon on tässä lähialueellakin. Jukka kiertää karaokekilpailuja säännöllisesti noin 15 kisan vuosivauhdilla. Menestystäkin on tul-

lut, mm. Vaasan avoimissa
mestaruuskisoissa. Kultakurkkukisassa olin 20 joukossa, joukkuekaraoken SM- hopeaa, Tapsan tahdissa semifinaalipaikka. Oman ammattiosaston kisassa vuonna
2006 III sija. - Kerran olen
osallistunut tangokuninkaallisten karsintoihinkin, lisää
hän luetteloonsa. Tavoitteena
on vielä kerran kokeilla tangokisan karsintojakin.
Karaokekisojen tuomaristotyöskentely horjuu välillä ja
joskus tuntuu, että tuomareiden ratkaisut eivät mene yksiin. Jukka kaipaakin enemmän ammattitaitoa pienenpiinkin kisoihin. Valtakunnallisissa karaokekilpailuissa
on mukana myös ammattilaisia tuomaristossa jotka näkevät asiat laajemmin.
Hyvä väylä lauluharrastuksen aloittamiseksi

Jukka Laine tunnelmoimassa valtakunnallisessa
seniorikisassa.

Karaoke harrastuksen on
hyvä väylä aloittaa lauluharrastus kotioloissa omaksi
iloksi vaikkapa pienellä porukalla. Siitä sitten kun roh-

keutta tulee niin mukaan
kiertämään kisoja ja koettamaan siipiensä kantavuutta
laulajan uralla. Hyvin monet
tämän hetken huippuartisti
ovat aloittaneet tiensä tällä
tavoin. Jotkut laulunopettajat
eivät arvosta karaokea nimeksikään, mutta kun musiikki tulee levyltä on pakko
pysyä mukana, muutoin ei
hyvää seuraa. - Taustabändi
voi korjata monta laulajan
”mokaa”, sanoo Jukka.
Tulevaisuus lauluharrastuksessa
Karaokekisat ovat päällimmäisenä harrastuksena tulevaisuutta ajatellen, mutta kyllä olisi mukava koettaa ihan
elävän bändin kanssa tehdä
keikkaa. Ehkäpä se on vielä
jonakin päivänä toteutuu,
miettii hän. Kuitenkin tämä
on mukava vastapaino omalle työlle. Jukka on ollut Wärtsilässä 20 vuotta kokoonpanossa. - Kyllä karaoke- laulanta sopii harrastukseksi
myös metallimiehelle erittäin
hyvin, päättää hän.
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Eläkeläiset talkoissa
Kauniissa kevätsäässä veteraanijaoksen väki suuntasi
auton nokat kohti Rautakouraa. Jo perinteeksi muodostuneet joka keväiset siivous- ja
kunnostustalkoot sytyttävät
ydinjoukon yhä uudelleen tulemaan tänne, sanoo Helena
Sihvonen.
Tällä kertaa työlistalla olivat
päärakennuksen vanhojen
sänkyjen purkaminen ja vaihtaminen uusiin, ikkunanpesut, ulkokalusteiden kyllästäminen sekä alueiden haravointia. Tänä kesänä grillikatosta on uudistettu mm. hankkimalla uusi grilli, veteraanit
olivat tyytyväisiä että korvausilmaa lisäämällä päästiin
eroon silmiä kirvelevistä savuongelmista. Myös laituria
komistaa uusi tuliterä vene.
Töiden lomassa muisteltiin
Rautakouran alkuvaiheita ja
verrattiin alueen kehitystä
tähän päivään. Muutos on
suuri ja positiivinen. Suurin
osa talkoolaisista on ollut rakentamassa alueen rakennuksia. Nämä ovat kuin omia rakennuksia, sanoo Yrjö Hankanen. Valitettavasti täälläkin rikotaan paikkoja, eikä
välitetä omasta vapaa-ajanvittoalueesta, toteavat talkoolaiset. Tauolla syötiin makkaramestari Runar Saarisen
grillaamia makkaroita. Krister Håkans oli kalastanut ja
savustanut erinomaisen makuisia ahvenia.
On hyvä, että osasto satsaa
alueeseen ja ylläpitää sitä.
Näin ollen käyttäjäkunta pääsee nauttimaan vapaa-aikaansa jäsenetuna Rautakourassa, sanoo veteraanijaoksen
vetäjä Erkki Åsvik. Myös eläkeläisillä on oikeus käyttää
Rautakouraa, muistuttaa hän.
Eläkeläisiä on toiminnassa
mukana 40-50 ja lisää mahtuu, sanoo Åsvik.

Ulkokalusteita kyllästämässä Yrjö Hankanen, Heikki Männistö ja Viljo Alanen.

Talkoiden välissä makkara ja savuahven maistuivat.
Kuvassa vas. Helena Sihvonen, Marja-Leena Saarinen
ja Marjatta Åsvik.

Krister Håkansin
kalastamat ja savustamat
ahvenet maistuivat
talkooväelle.

Makkaramestari Runar
Saarinen kehui uutta
grilliä.
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Metalli – sanoja ja tekoja
Lähes satakymmenen vuotta edunvalvontaa
Liitto sanoo asiansa painavasti
ja toteuttaa myös tavoitteensa
Vahvaa liittoa tar
vitaan
tarvitaan
edelleen
ok
ous TTampereella
ampereella 25. – 28.5 2008
20 liittok
liittokok
okous
KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTESI JA V
AIK
UT
A
VAIK
AIKUT
UTA

Ennakkoäänestys 14. – 25. 3. 2008
Uurnavaali 6. – 8. 4. 2008

• Sosialidemokraattien ehdokkaat •

8 Koskimäki Janne

9 Latvakoski Matti

10 Mielty Sauli

Wärtsilä

Wärtsilä

44v. Asentaja
Luottamusmies / Vara plm.

60v. Pääluottamusmies
Ammattiosaston varapuheenjohtaja /os.28

11 Rauhala Keijo

12 Sikanen Kimmo

13 Tikkanen Terho

Uwira

Wärtsilä

Laine- Tuotanto

51v. Putkiasentaja
Pääluottamusmies

38v. CNC- koneistaja
Työsuojeluasiamies

62v. Levyseppä
Rautakouravastaava / Plm.

Wärtsilä
32v. CNC- koneistaja
Luottamusmies

14 Werner-Backholm Piia

15 Viertokangas Mikko

Logset Oy

Mapromec

34v. Kokooja

30v. Koneistaja
Työsuojeluvaltuutettu

VAALILIITTO A
www.metallindemarit.net

• Vasemmistoliiton ehdokkaat •

73 Kankaanpää Jouni

74 Lehtimäki Tapio

75 Myllyviita Arto

Wärtsilä

Wärtsilä

VM-Group

43 v. Koneistaja

36v. Asentaja

41 v. Hitsaaja
Pääluottamusmies

76 Mäenpää Arne

77 Mäenpää Pekka

78 Nygren Veijo

Uwira
55v. Levyseppä

Wärtsilä
32 v. Varastotyöntekijä

Nordhydraulic

Toimikunnan jäsen

Osaston luottamusmies

59 v. Työkalujyrsijä
Ammattiosaston
puheenjohtaja /os.28

METALLIN VAIKUTTAJAT
Se on meistä kiinni.
79 Åsvik Erkki
Eläkeläinen
72 v. Veteraanivastaava

VAALILIITTO C
www.metallinvaikuttajat.fi
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OSALLISTU – ÄÄNESTÄ – V
AIKUT
A
VAIKUT
AIKUTA

ENNAKK
OÄÄNESTYS POSTITSE
ENNAKKOÄÄNESTYS
14. - 25. 3. 2008

KESKUSV
AALILAUT
AKUNT
A
KESKUSVAALILAUT
AALILAUTAKUNT
AKUNTA
Äänestyspaikk
a TTAK
AK
OMO
atu 11
Äänestyspaikka
AKOMO
OMO,, Hietasaarenk
Hietasaarenkatu
Su 6.4.2008 klo 15.00 - 17.00
Ti 8 .4.2008 klo 14.00 - 16.00
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja
Tapani Hir
velä 040 5816810
Hirvelä
Metalli 28:n vaalitoimikunta 1 (Wärtsilä, V
aasa)
Vaasa)
Äänestyspaikk
a: WÄRTSILÄ CITY
Äänestyspaikka:
CITY::
Henkilöstötalon käytävä
Ma 7.4.2008 klo 06.45 –
klo 09.45 –
klo 14.00 –
Ti 8.4.2008
klo 06.45 –
klo 09.45 –
WÄRTSILÄ RUNSOR
RUNSOR::
Ma 7.4.2008 klo 08.00 –
klo 16.00 –
Ti 8.4.2008
klo 12.00 –

07.15
11.30
15.15
07.30
11.00
09.00
17.00
13.00

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja
Ari Rintala 040 5914953

Arvoisa jäsen
Liiton keskustoimisto postittaa sinulle 13.3.2008 vaaliaineiston ennakkoäänestystä varten.
Lue ohjeet ja tutustu vaalimateriaaliin, äänestä ja laita pyydetty materiaali palautuskuoreen ja
tiputa palautuskuori postilaatikkoon viimeistään 25.3.2008
Ellet käytä ennakkoäänestysoikeuttasi, liiton keskustoimisto postittaa sinulle 2.4.2008 todistuksen
äänioikeudesta uurnavaaliin.

Todisteen äänioik
eudestasi uurnavaalissa luovutat vaalitoimikunnalle
äänioikeudestasi
äänestyspaik
alla
äänestyspaikalla
alla..
HUOM !!!

MUIST
A laittaa todiste heti lompakk
oosi
MUISTA
lompakkoosi
oosi,, sillä se on EHDO
EHDOTTON voidaksesi äänestää
uurnavaalissa..
uurnavaalissa

Kaikkien Metalli 28 äänestäneiden kesken arvotaan
laadukas MIO C 320 NORDIC + EUROPE navigaattori.
Arvonta suoritetaan heti seuraavassa toimikunnan kokouksessa, kun
äänestäneiden luettelo on käytettävissä.
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Opintojaos aloittaa uuden vetäjän voimin
Opintojaoksen vetäjäksi valittiin syyskokouksessa Mika Jaskari, joka työskentelee
Uvira Oy:ssä hitsaajana.
Hän on liittynyt ammattiosastoon vuonna
1986 ja on toimikunnan varajäsen. Valinta
tuli vähän yllättäen,
sillä Mika ei aikaisemmin ole ollut opintojaoksen toiminnassa
mukana. Jaoksen toiminta on ollut aikalailla hiljaista mutta nyt
on tarkoitus saada jäsenistöä mukaan toimintaan. Tarkoitus on
järjestää joitakin kursseja, jotka kiinnostaisivat ihmisiä. Ensi
töiksi pitäisi saada jaokseen mukaan muutama kaveri, joiden
kanssa voitaisiin ideoida kuluvan vuoden toi-

mintaa. Mukaan jaokseen pääsee ottamalla
minuun yhteyttä. - Parhaiten se käy puhelimella soittamalla numerooni 0400-568044
sanoo Mika.
Mikan perheeseen
kuuluu kahdeksan
vuotias tyttö joka vie
suuren osan ajasta.
Harrastuksiin kuuluu
vanhojen ”paappa mopojen” ruuvaus, jota
olen harrastanut useita vuosia. Itselläni on
–72 mallin Solifer Export ja Solifer SM –76.
Meitä on kymmenen
hengen porukka, joka
yhdessä ajelee kokoontumisajoja. Raippaluoto on ollut kaukaisin
kokoontumisajo, mutta suunnitteilla on retki Kalajoelle

.

Tuore opintojaoksen vetäjä Mika Jaskari toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan ideoimaan opintojaoksen toimintaa.
Asuntovaunupaikka
Rautakourassa
Ammattiosastolla on
paljon erilaista tarjontaa, joka on konkreettista jäsenetua. Itselläni on asuntovaunu-

paikka Rautakourassa
ja viihdymme siellä
hyvin. Koko alue toimii hienosti ja tekemistä riittää koko perheelle, sanoo Mika.
Olen ollut mukana
Karaokekisoissa, Rau-

takouratalkoissa ja
Wasalandiassa. Tarjonta on monipuolista
ja sitä on mielestäni
riittävästi, päättää
Mika

Rautakouravetäjän mietteittä
On mukava kertoa
että vuonna 2007
Rautakourassa kävijä
määrät olivat edelleen
kasvussa. Kävijöissä
oli useita lapsiperheitä. Käyttö on myös
ympärivuotista. (Talvi aikaan vain päämökissä voi yöpyä).
Käyttäjiltä on saatu
myös positiivista palautetta että paikat
ovat olleet siistissä
kunnossa aina Rautakouraan saavuttaessa.
Heistä muutamat ovat
omatoimisesti myös
huoltaneet
pihaaluetta mm. leikkaa-

Päämökin lattia ja katto tarvitsee kunnostusta. Kattoon lisätään
lämpöeristettä. Lattia
kaakeloidaan / laminoidaan.

malla ja haravoimalla
nurmikkoa.
Rautakouraan investoidaan myös jatkossa.
Tiedossa on että ranta
ruopataan jos jäätilanne sen sallii. Tarkoitus

on saada veneille oma
laituri, jotta saunassa
kävijöitä ei häiritä kun
he pulahtavat uimaan.
Laiturin sijoituspaikka
on lipputangon läheisyydessä.

Piha-alueelle on tarkoitus vihdoinkin saada lentopallokenttä.
Myös kovassa käytössä olut Trampoliini
pystytetään kesällä toiseen paikkaan. (pois 2mökin vierestä)
Vuokra päämökissä on
80 € / viikko ja muut
vuokrat pysyvät ennallaan.

Lue ja katsele lisää
alueesta, osaston kotisivuilta
kohdasta
RAUTAKOURA.
METALLI os. 28 toivoo jäsenten viihtyvän
mukavassa ja korkeatasoisessa vapa-ajan
viettopaikassa v. 2008.
HYVÄÄ KESÄÄ,
nähdään rannassa.
Terho Tikkanen
Rautakoura / talkkari
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Tapani Salohovi vastaa
Vapaa-aikajaoksen
vetotehtävistä
Tapani Salohovi aloitti
työnsä vuonna 1971
Finnhydraulicilla ja on
edelleen samassa yrityksessä töissä. Silloinen luottamusmies
Pauli Ojanen tuli luokseni ja sano että ”laitetaanko nuo liiton paperit kuntoon?”. - Jo silloin pidin liittoon kuulumista itsestään selvänä, muistelee Tapani.
Kuusi vuotta sitten minut valittiin vapaa-aikajaoksen vetäjäksi ja
siitä lähtien olen siinä
toiminut. Edellinen jaosvetäjä siirtyi muualle töihin. Jaoksessa on
tällä hetkellä 4-5 henkilöä, jotka kutsun
koolle tarpeen vaatiessa. Yhdessä ideoidaan
erilaisia vapaa-ajan tapahtumia jäsenistölle ja

odotamme myös ideoita eri työpaikoilta. Niitä tulee vain niin vähän, sanoo Tapani. Pyrimme järjestämään 35 tapahtumaa vuodessa
ja ainakin Öjberget- ja
Uimahallipäivät ovat
olleet suosittuja.
Uusia toimivia jäseniä
kaipaamme lisää jaokseemme, ja haemmekin
niitä koko ajan. - Ajattelemme niin, että jos
saamme uusia ihmisiä
mukaan, niin silloin
tulisi myös uusia ideoita toimintaamme, mietti Tapani. - Voi olla,
että jäsenistö kuvittelee
tilaisuuksien olevan
vain aktiiveille, mutta
koko jäsenistölle me
järjestämme vapaaajan harrastusta, sanoo
Tapani.

Vapaa-aikajaos tarjoaa monipuolista toimintaa liikunnan puitteissa,
lupaa Tapani Salohovi.
Omista harrastuksista
hän mainitsee ay-toiminnan Kaks Kasin
toimikunnassa ja työsuojeluvaltuutettuna
työpaikallaan Nordhydraulicissa. Monipuolinen liikunta, joista tällä hetkellä maantiepyöräily on ykköslaji. Tapani on harrastanut maantiepyöräilyä
kahdeksan vuotta. Ki-

lometrejä kertyy vuodessa noin 5.000 km,
joka on kuntoajoa. Tämän lisäksi ajan työmatkat ja muuta vapaaajan ajoa, joita en laita
ylös, lisää hän. Kevyt
hiilikuitupyörä ja sään
mukainen ajovarustus
antaa mukavat puitteet
pitkillekin matkoille.
Pitkillä pyörälenkeillä

on aikaa ajatella erilaisia asioita. Usein lenkiltä tullessa vaimo kysyy, että mitkäs asiat
tällä lenkillä selvitit?,
naurahtaa Tapani. Liikunnan lisäksi kesämökki Kurikan Mietaalla työllistää ympäri
vuoden, jonne tulee
pyöräiltyä muutama
kerta kesässä.

Mika Porentola haluaa
lisää toimijoita
Nuorisojaoksen vetäjä
Mika Porentola aloitti
työn Finn Crimpillä
6.1.2000 ja liittyi samalla Kaks Kasiin. Sitä
ennen hän oli elintarvikeliiton jäsen. Jaosvetäjän pestin hän sai
vuonna 2006 edellisen
vetäjän luovuttua. Tällä hetkellä jaos toimi 23 henkilön voimin,
muuta meillä on huutava pula innokkaista
nuorista. Soitto Mikalle jos on kiinnostusta
tulla toimintaan mukaan ideoimaan eri tilaisuuksia nuorten makuun. Pyrimme kokoontumaan joka kuukauden sunnuntaisin
klo 17 aina tarpeen

vaatiessa. Viime vuosien tilaisuuksien tarjontaa on ollut pääasiallisesti laivaristeilyt ja
jääkiekko-ottelumatkoja. - On mietitty muitakin eri tapahtumia,
mutta vain nämä ovat
kiinnostaneet nuoria,
miettii Mika. Tänä
vuonna suunnitelmissa
on järjestää ostosmatka
Tallinnaan ja jääkiekko-ottelumatka johonkin otteluun, mikäli
lähtijöitä on. Jos saamme uusia ihmisiä mukaan toimintaan, niin
silloin voi tapahtumalistakin muuttua, innostaa hän.
Nuorisojaoksen toiminnan suurin ongelma on

Mika Porentola toivottaa uusia alle 35 vuotiaita nuoria mukaan nuorisojaoksen toimintaan.
se, että meillä ei ole toi- niin huolestuttavalta vaa toimintaa leppoimijoita jaoksessa. Ta- näyttää, sillä Tapsakin sassa hengessä.
kavuosien innokkaita vanhenee ja ei enää voi Mikan omat harrastukkavereita on lähtenyt toimia. Kuulutankin set kuluvat tällä hetkelmuihin hommiin ja täl- nyt nuoria osallistu- lä kolme vuotiaan laplä hetkellä oikeastaan maan jaoksemme toi- sen kanssa. Silloin kun
vain minä ja Lehtimä- mintaan. Nuorisojaos ehdin käyn satunnaien Tapsa pyöritämme antaa hyvät puitteet sesti pelaamassa sähjaosta ja kun ei ideoita suunnitella meille sopi- lyä, päättää hän.
kuulu jäsenistöltäkään,

KAKS KASI

Jaosvetäjät esittäytyvät

21

Rautakourajaoksen
vetäjä Terho Tikkanen
Terho Tikkanen on
muuttanut Vaasaan
1989. Osaston jäseneksi hän liittyi 1991 ja
työskentelee Laine tuotanto Oy:ssä. Rautakourajaoksen vetäjän
pesti alkoi vuonna
2007. Hän seuraa Matti Värriä tehtävässään
ja onkin saanut hyvät
evästykset häneltä asioiden hoitoon.
Rautakourajaos on kolmihenkinen ja huolehtii vapaa-ajanpaikan
kunnosta ja toimivuudesta jäsenetupaikkana. Jaos käsittelee kaikki alueelle tehtävät

hankinnat kuten laajennukset, koneet laitteet jne. Ammattiosaston kokouksissa asiat
käsitellään ja hyväksytään, jonka jälkeen organisoimme tehtävät
työt, sanoo Tikkanen.
Rautakourajaos toimii
joustavasti eikä toiminnallisia ongelmia ole
ollut. Vapaa-ajanpaikka Rautakoura tarjoaa
tänäkin vuonna jäsenistölle mahdollisuuden viettää vapaa-aikaa
luonnon helmassa meren äärellä. Päämökkiä
ja asuntovaunupaikkoja vuokrataan ympäri

Erkki Åsvik vetää
veteraanijaosta
Erkki Åsvik aloitti työuransa Vaasan puuvillassa 1.1.1961 ja silloinen ammattiliitto oli
Kutomotyöväenliitto.
1. 4. 1967 hän siirtyi
Wärtsilään töihin ja jo
iltapäivällä Dix Huhtamaa tuli kysymään,
”että kuinkas se ammattiosaston jäsenyys?”. - Samana päivänä oli jo jäsenkirja
taskussa, muistelee
Erkki. Vuonna 1997
uudelleen aloitetun veteraanijaoksen silloinen vetäjä oli Kullervo Vainio ja hänen sairastuttuaan vuonna
2005 minut valittiin
veteraanijaoksen vetäjäksi.
Veteraanijaoksen toimintaan pääsee mukaan kaikki osaston
eläkeläiset ja vapaajäsenet puolisoineen. Jaosto kokoontuu kuu-

kauden II maanantai, ja
siitä ilmoitetaan toimintapalstalla. Meidän
tärkein asia on olla veteraanien asialla ilman
puoluepolitiikkaa. Toimintaan kuuluu matkailua, kursseja päivän
polttavista aiheista ja
muuten sosiaalista yhdessäoloa. - Tänä vuonna päätavoitteemme on
liittokokousvaalit jota
valmistelemme ahkerasti, sanoo Erkki.
Meillä ei ole jäsenmaksua, joskin matkoilla
myymme arpoja ja niiden tuotolla saadaan
vähän käyttörahaa pieniin menoeriin.
Vaikka veteraanijaos
on innokas ja porukkaa
on hyvin mukana, mutta toimihenkilöitä on
vaikea saada ottamaan
vastuuta. - Siihen kaipaisin enemmän uskallusta, sillä ei nämä teh-

Rautakourajaoksen vetäjä Terho Tikkanen käy kesäaikana 2-3 kertaa viikossa huolehtimassa Rautakouran vapaa-ajan alueella, että
kaikki on kunnossa.
vuoden. Viime vuoden
käyttöaste oli hyvä uskon että tänäkin vuonna jäsenet käyttävät
aluetta hyväkseen, sanoo Terho.
Terhon omiin harrastuksiin on kuulunut
ykkösenä karaokelau-

lanta, joskin nykyisin
se on jäänyt vähemmälle. - Vieläkin tartun
mikkiin, kun paikalle
satun sanoo Terho.
Oma mökki PohjoisSavossa vie Terhon sinne kesälomiksi ja viikonlopuiksi. Siellä tu-

lee kalasteltua ja saunottua unohtamatta
marjastusta ja sienestystä. Omaa kuntoaan
Terho pitää yllä tekemällä kunnon lenkkejä
polkupyörällä.

Veteraanijaoksen vetäjä Erkki Åsvik toivottaa kaikki vanhat ja
uudet eläkeläiset mukaan iloiseen porukkaan.
tävät niin vaikeita ole,
muistuttaa Erkki. On
olemassa erilaisia toimihenkilökursseja,
joilla koulutetaan eri
tehtäviin.
Omista harrastuksista
hän nostaa ”Ukkojen
lentopallon PUS:sissa”.

Meitä on 14-16 pelaajaa jotka käyvät kerran
viikossa torstaisin klo
20-21 harjoittelemassa
omaa kuntoaan ylläpitääkseen. Kalastus on
toinen intohimoinen
harrastus joka on ollut
myös vuosikausia mu-

kana. Paljon kuluu
myös aikaa jaoston toiminnassa toimien matkanjohtajana, sekä
kurssien ja luentojen
järjestelyissä, sanoo
hän
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Crimppi Oy on

Musiikki on sydäntä lähellä, sanoo kulttuurijaoksen vetäjä Sauli Mielty.

Kulttuuria kakskasilaisille ja heidän
perheilleen
Ammattiosaston kulttuurijaos on jo monen vuoden ajan
järjestänyt monipuolista kulttuuritarjontaa jäsenilleen.
Nyt jaoksen vetäjäksi on valittu Sauli Mielty, joka on jaoksen alkutaipaleesta asti ollut mukana toiminnassa.
Sauli tuli Vaasaan vuonna
1981 Wärtsilän palvelukseen
ja marraskuussa –81 hän liittyi osaston jäseneksi.
Valinta kulttuurijaoksen vetäjäksi tuli ikään kuin olosuhteiden pakosta, sillä edeltäjäni ei enää halunnut jatkaa,
sanoo Mielty
Kulttuurijaoksessa toimii neljä jäsentä ja ne kokoontuvat
vetäjän kutsumana tarpeen
vaatiessa 4-6 kertaa vuodessa ideoimaan osallistumista
eri tapahtumiin. Jaoksen toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä jaoksen vetäjään. Teatteriesitykset, konsertit, karaokekisat ja sirkus
ovat niitä joihin tarjoamme
jäseneduin lippuja. Pyrimme
järjestämään myös konserttimatkoja. Esimerkiksi Kausti-

nen on yksi mahdollisuus tänäkin vuonna. Osaston toimintasuunnitelmaan on kirjattu tämän vuoden kulttuuritapahtumat ja niiden tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen, muistuttaa Sauli
Osanottajapula ja jäsenistön
passivisuus ideoinnissa tuovat suurimmat ongelmat jaoksen toimintaa ja suunnitteluun. Ehkä se, että järjestämiimme tilaisuuksiin on pieni omavastuu, saattaa olla
este joillekin osallistumiseen.
Sauli itse harrastaa syntikalla musisointia omaksi ilokseen kotioloissa. Karaoke
laulanta innostaa aina kun
paikalle sattuu kuorolaulukin
on kuulunut harrastuksiin,
joskin nyt on taukoa siitä,
sanoo hän. Mökkielämä Isossakyrösä vien osan vapaaajasta. Ay- toiminta on kuulunut elämääni työuran alusta saakka vuodesta 1969. Siinä mukana ollessa pysyy asioissa ajan tasalla, päättää
Sauli

Vaasalainen johdinsarjoja
valmistava Crimppi Oy on
perustettu vuonna 2000, joka
suunnittelee ja valmistaa johdinsarjoja sähkömekaanisiin
sovelluksiin, elektroiikkaan
ja erilaisiin kojeistuksiin.
Tuotannon laajentuessa
Crimppi muutti omiin uusiin
tiloihin vuonna 2003 Runsoriin. Vuonna 2006 tuotantotilat tuplattiin, ja kasvu jatkuu yli 15 % vuosivauhtia,
sanoo tuotannosta vastaava
Timo Sipola. Vuoden 2007
Liikevaihdon arvioidaan
muodostuvan n. 11,5 M euroon. Tällä hetkellä työntekijöitä on 102 ja toimihenkilöitä 16. Henkilökunnasta naisia on 75,4 % ja miehiä 24,6
%. Henkilöstön keski-ikä on
30,3 vuotta. Työntekijöitä on
tullut vaasalaisten lisäksi eri
puolilta Suomea sekä mm.
Keniasta, Virosta Venäjältä.
Kaikki ovat sopeutuneet työyhteisöömme erittäin hyvin.
- Olemme kuin yhtä perhettä, sanoo Sipola. Vuoden
2008 näkymät ovat hyvät ja
tulemme palkkaamaan noin
20 henkilöä lisää tuotantoon,
arvioi Sipola. Vaasan tehtaan
markkina-alue on Suomi ja
tällä hetkellä toimitusvarmuus on n. 98%. Laadun takaa käytössä oleva juuri au-

ditoitu ISO 9001 laatujärjestelmä. Vuonna 2006 perustettu Kiinan tehdas toimittaa
johtosarjat Kiinan markkinoille. Toimimme asiakaslähtöisesti nopein toimituksin ja
hyllytyspalveluin, luettelee
Sipola. Oma jakeluauto toimittaa lähialueen asiakkaille
johtosarjat nopeasti. Asiakaskunta koostuu noin kymmenestä pääasiakkaasta, joista suurin on Vacon. - Olimmekin Vaconin vuoden toimittaja, sanoo Sipola. Pienempiä asiakkaita on useita
kymmeniä, lisää hän.
Taloudellisena tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti
ja selvästi nopeammin kuin
markkinakollegat keskimäärin. Tavoitteenamme on saavuttaa keskimäärin 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 8 prosentin liikevoitto liikevaihdosta. Saatu voitto jaetaan kolmeen
osaan: Työntekijät, osakkeenomistajat ja yrityksen kehittäminen. - Me Olemme
CRIMPPI OY - Nuori ja erilainen, sanoo Sipola. Yrityksen omistajista 95% työskentelee Crimpissä tehtaanjohtaja Seppo Hujasen johdolla.

Teemu Puisto on työskennellyt reilun vuoden Crimpissä
ja viihtyy työssään.
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nuorekas johdinsarjavalmistaja

Saranya Norrena (edessä), Reeta-Kaisa Teikari ja Reti Väärt työskentelevät samassa
ryhmässä.
Työnkiertoa ja sosiaalista
kanssakäymistä
Crimppi Oy:ssä työskennellään kymmenen hengen ryhmissä ryhmänvetäjän johdolla. Kun ryhmään tulee uusi
työntekijää ryhmänvetäjä perehdyttää hänet työpisteen
tehtäviin. Sisäisen koulutus
toimii hyvin työyhteisössämme, sanoo Jarmo Marsch.
Työn kierto antaa vaihtelua ja
mielekkyyttä päivärytmiin.
Se toimiikin hyvin ja porukka on siihen tyytyväinen.
Meillä on käytössä työajan
lyhennys, eli teemme 7,½
tuntisia työpäiviä yhdessä
vuorossa. työajan liukuma on
aamulla 06-08, mutta aika
vähän liukumaa käytetään lisää Marsch. Tuotantohallissa ei ole häiritsevää meteliä
ja tämä mahdollistaa työntekijöiden välisen sosiaalisen
kanssakäymisen. Se auttaa
jaksamaan päivän rutiineissa.

Crimppi Oy:ssä se on oivallettu hyvin antamalla eri
mahdollisuuksia oman kunnon ylläpitämiseksi. Talon
puolesta tarjolla on mm. kuntosalin käyttöä, jumppaa, uintia, sulkapalloa luettelee Marsch. Työterveyshuolto järjes-

tää tietoiskuja, luentoja kuntoon ja terveyteen liittyvissä
asioissa. Lisäksi työn lomassa järjestetään tauko- ja keppijumppaa, jolla elvytetään
selän ja hartioiden rasitusta.
Näihin ei ole pakko osallis-

tua, mutta suurin osa henkilökunnasta on oivaltanut taukojumpan hyödyt. Työntekijöiden henkiseen rentoutumiseen on myös satsattu. Henkilökunnan käytössä on mm.
Vaasan Sportin, Vaasan Palloseuran ja Vaasan Kiiston
ottelulippuja. Näillä voi käydä seuraamassa jääkiekkoa,
jalkapalloa ja lentopalloa
oman mielensä mukaan.
Teatteriretket ovat myös jokavuotinen tapahtuma.
Oma ammattiosasto 28 tarjoaa myös erittäin paljon vapaa-aikaan liittyvää toimintaa kulttuurin ja urheilun ja
vapaa-aikaan. Osasto tiedottaa toiminnastaan kiitettävästi. Ilmoitustaululle tulee tietoa jäsenistöllemme. - Itse en
ole kovinkaan paljoa ehtinyt
osallistumaan ammattiosaston tilaisuuksiin, päättää
Marsch.

Työntekjöiden hyvinvoinnista huolehditaan
Työntekijät ovat yksi yrityksen tärkeimmistä tekijöistä.

Crimpissä työskennellää kymmenen hengen ryhmissä vetäjän johdolla, sanovat Tuotantopäällikkö Timo Sipola ja varaluottamusmies Jarmo Marsch.
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Metalli 28 muisti kansalaissodan uhreja

Vas. Yrjö Hankanen,Terho Kivineva, Veijo Nygren, ja Erkki Åsvik paljastivat muistolaatan Selkäsaaressa
Ammattiosaston 100- vuotistshistoriikkiä valmisteltaessa 1990 luvun lopulla, dokumenteista selvisi että silloisen ammattiosaston kaksi jäsentä Kalle Heino ja August
Johasson on teloitettu kansalaissodan melskeissä maaliskuussa 1918. Paikka on ollut
viralliselta nimeltään Selkäsaari, jota myös kansanomaisesti Nälkäsaareksi kutsutaan. Saari sijaitsee n. 20 minuutin venematkan päässä
Vaasasta. Muistolaatan paljastuspuheessaan puheenjohtaja Veijo Nygren muistutti
miten suuren uhrauksen
nämä toverit ovat tehneet
suomalaisen yhteiskunnan,
vapaan järjestäytymisen ja

ammattiyhdistysliikkeen
puolesta. Puheenjohtaja kiit-

ti myös veteraanijastoa asian
esille ottamisesta, toteuttami-

sesta ja sen merkityksestä tuleville sukupolville.
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Onkikilpailussa tunnelmaa

Kilpailun ensimmäinen ahven nousi Risto Paavolan
toimesta.
Viime kesän mato-onkikilpailu järjestettiin Köklotin
vesillä jonne kokoontui innokas joukko suuren saaliin toivossa. Kilpailun johtaja
Martti Murto kertasi rannalta onkimisen säännöt ja ilmoitti kilpailuajan ja–alueen.
Kaislikko kuhisi innokkaita
onkijoita ja kukin haki sitä
parasta onkipaikkaa. Klo
18.10 nousi ensimmäinen
ahven ja sen sai Risto Paavola, joka on harrastanut kalastusta pitkään. Onkijat levittäytyivät tasaisesti lahden
poukamaan, joskin jokunen
lähti kiertämään vaikeakulkuista lahdenreunaa suuren
kalan toivossa, mutta turhaan.
Rannalta onkimisen vaikeutta lisää usein tiheä puusto.
Niin myös tälläkin kertaa.
Useita koukkuja jäi rannalla
kasvaviin puihin. Osa kilpai-

Martti Murto selvitti kilpailualuetta ja sääntöjä ennen onkikilpailua.
lijoista vaihtoi isompaa koukkua, jotta kala pysyisi paremmin kiinni. Ongintatyylejä oli
monia ja välineistö sen mukaan.
Aurinkoinen ilta antoi kalaa
kohtalaisesti melkein jokaiselle onkijalle. Liian kauniiksi ilmaa kehuttiin kalastuksen kannalta.
Punnituksessa jännättiin
Kilpailun päätyessä osanottajat kokoontuivat saaliiden
punnitukseen. Kaiken kaikkiaan kalaa punnitukseen tuli
8210 gr. Suurin kala oli 385
gr. Kilpailun voittajan Martti Murron saalis oli 2720 gr.
Hän voitti myös suurimman
kalan palkinnon. Iloisin mielin mielipiteitä vaihdettiin
kilpailun eri vaiheista ja sen
”suurimman” kalan putoamisesta.

Eira Määtältä jäi välillä
koukku puuhunkin kiinni.
Onkikilpailun tulokset:
1 Martti Murto 2720 gr
2 Raimo Valtari 1470 gr
3 Reijo Luhtala 795 gr
4 Risto Paavola 605 gr

Raimo Valtari

5300

Pekka Suoninen

4765

Aleksi Myllyaho

3930

Martti Murto

3785

Raimo Perälä

2270

5 Aleksi Myllyaho 570 gr

Heikki Sillanpää

3155

6 Ahti Keko 475 gr

Veikko Koivisto

2810

7 Seppo Peltonen 385 gr

Risto Paavola

2390

8 Eira Määttä 360 gr

Heikki Männistö

1970

Seppo Peltonen

1940

Ahti Keko

1505

Reijo Luhtala

945

(perheenjäsen)
9 Pekka Suoninen 150 gr
10 Jukka Toukonen 145, gr
11 Jorma Hyvärinen 120 gr
Nuoret
1 Joni Keko 310 gr
Illan suurinta kalaa ihailemassa koko kilpailujoukko

Met 28
pilkkikilpailujen
tulokset 25.3.2007

2 Atte Marsch 105 gr

Perhenjäseniä:
Eira Määttä

2285

Jarmo Valtari

3455
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Arne Mäenpää
ao. 28:n jäsen

Pääomien,
työvoimatavaran ja
palveluiden vapaa
liikkuminen ja Kiinailmiö ovat lyöneet
ilmeisen pysyvän
kuva maahamme ja
tajuntaamme.
Ulkomaalaisuus on
yhä kotimaisempi
näky kaduilla, toreilla
ja työpaikoilla.
Globalisaation ja
uusliberalismin
“pörssiaate” ja
ilmastonmuutoksen
visiot ovat nousseet
aaveen lailla myös
suomalaisen
yhteiskunnan ylle
ohjaten sieltä meidän
värittömiä
sielujamme…

Luotettavista
työväenlehtilähteistä
olen lukenut, että
suomalaisten väliset
palkkaerot ovat olleet
pienimmillään vuonna
1986, mutta ovat sen
jälkeen kasvaneet
tasaisesti. Tätä
näkemystä puoltaa
hyvinkin maamme
viimeisimmät
verotiedot. Fortumin
sähköyliasentaja
Percy Henrik Mikael
Lilius oli selvä
ykkönen 11 278 932
eurollaan. Entisen

VÄLÄHDYKSIÄ
puhelinmiehen Jorma
Jaakko Ollilan pitää
tehdä 6 204 110
eurolla melkein
kahden vuoden työ
päästääkseen
samaan. Noin
kolmekymmentä
”donaa” ansaitsevan
sepän selkänahkaa
pitäisi revittää 375
vuotta, jotta pääsisi
Liliuksen
vuosiansioihin.
Mihinkähän liittoon
tuo herra mahtaa
kuulua..?

Levysepän

Onneksi niin
monella menee hyvin.
Mietin vaan sitä, että
mahtaako pitää
paikkaansa tällainen
suomalaisia kuvaava
asenne. Että, jos
meillä menee
huonosti, niin emme
”valita”, etenkään jos
tiedämme jonkun
muun, jolla
mahdollisesti menee
vieläkin
huonommin..?

Mutta ja jotta,
värivalokuva meitä
ympäröivän
maailman
suhteettomuudesta
tulisi mahdollisimman
monimuotoiseksi, niin
on hyvä muistaa, että
maailman kuudesta
miljardista ihmisestä
joka viides (20 %)
elää äärimmäisessä
köyhyydessä eli alle
yhdellä dollarilla (80
sentillä) päivässä.
Lisäksi 1,6 miljardin
ihmisen on tultava
toimeen
Maailmanpankin
arvion mukaan
kahdella dollarilla
päivässä…

työhistoriaa ja työn
luonnetta, jos pitäisi
jotenkin kuvailla, niin
parhaiten sen tekee
yksi idolini,
kansantaiteilija ja
kulttuuripersoona,
Juice Leskinen,
laulussaan ”Valssaaja
konepajalla”, jonka
netti-ihmiset löytävät
mm. YouTube:sta.
Laulu ei analysoi sitä
miksi valssaajan
työolosuhteet ja muut
suhteet ovat niin kuin
ovat, niiden
kehittäminen jää
ymmärrettävästi
valssaajien oman
aktiivisuuden
varaan…

Metalliliitto lähetti
päivitetyn jäsenkortin.
Meikäläisen omassa
seisoo
yksiselitteisesti, että
olen nyt liiton Avapaajäsen. Se
lienee palkkio reilun
kolmenkymmenenviiden
vuoden
yhtäjaksoisesta
jäsenyydestä, joka
alkoi Mansikkasaaren
telakalta. Liitolle ja
itselleni kiitos…

Mielipideajatteluni
suhteessa ayliikkeeseen ei ole
vuosien saatossa
muuttunut.
Käytännössä se
tarkoittaa, että
ammattijärjestöt
muodostavat
nykyäänkin työläisten
suurimman
joukkojärjestön, joka
yhdistää erilaisia
katsomuksia
kannattavia työläisiä
ajamaan yhteistä

KAKS KASI
asiaa ja valvomaan
etujaan…

”Perälauta” on
metallin aktiivien
kielenkäyttöön tullut
uusi sana ja käsite.
Olen antanut itselleni
ymmärtää, että sillä
tarkoitetaan
työehtosopimuksen
vähimmäisehtoja,
joilla töitä voidaan
teetättää ilman, että
liitolla on siihen
juurikaan sanomista.
Metallin
monenkirjavalta
alihankintaketjujen
kentältä on
kantautunut
kuvajaisia, joissa
kerrotaan
huomattavan
suuresta joukosta
tovereita, jotka
joutuvat tyytymään
”perälaudan” tasoisiin
palkkoihin ja
työehtoihin. Haloota
tarvitaan…

Metallin
iäkkäämmät jäsenet
muistavat vielä hyvin
vuoden 1971
”lakkorähinät”. Mutta
olemmeko sen
jälkeen olleet EK:n
uskollinen sylikoira,
joka ei ole juurikaan
ruokkivaa kättä
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purrut, vaikka
leivänpalojen koko on
vuosien varrella
vaihdellut. Metallin
viimeisin
työehtosopimus, ja
erityisesti sen
prosentuaaliset
palkankorotukset,
sekä siihen liittyvä
paikallisen
palkkasopimisen
osat, ovat
osoittautuneet
torsoksi. Samassa
veneessä olemisen
konsepti ei näytä
toimivalta. Jos siihen,
nyt kukaan
uskoisikaan. En
ainakaan minä.
Palkkaerot sen kun
vain kasvaa ja
työilmapiiri
heikkenee…

Ilmankos
Elinkeinoelämän
keskusliitto ennakoi
ay-liikkeen asemaan
merkittäviä muutoksia
jo
lähitulevaisuudessa.
EK ennakoi, että
työntekijöiden yleinen
järjestäytymisaste
olisi kymmenen
vuoden sisällä vain
lähellä 50 prosenttia.
Osasto 28:n
jäsenmäärä on
kuitenkin viime
vuosina ollut
nousujohteinen,
vaikkakaan se ei
kerro kaikkea
järjestäytymisasteesta
ja sen motiiveista…

Vapaa-aikajaoksen toiminta
alkoi heti tammikuussa, jolloin järjestettiin suksien voitelukurssi. Kevään aikana
tullaan järjestämään jo perinteeksi muodostunut laskettelu- ja hiihtopäivä Öjbergetille.
Vaasan uimahalliin järjestetään uinti- ja virkistäytymispäivä joka on ilmainen. Elokuun loppupuolella on sitten
vuorossa risteily Valassaarille. Syksyn pimetessä mennään vielä keilaamaan, sanoo
Tapani Salohovi.

Hei!
Onko Sinulla
jotakin
kerrottavaa...
Lähetä siitä
juttuvinkki meille

Ammattiosastoon
sentään vielä
kuulutaan, vaikka
osallistuminen niiden
edunvalvonta- ja
kokous-rientoihin on
varsin vähäistä.
Nyrkkiä saatetaan
puristella taskussa,
mutta
yhteiskunnallista
keskustelua ei
työpaikalla juurikaan
haluta käydä.
Yksilöiden pyrkimys
värittömyyteen on
ajallemme
ominaista…

Vapaaajan toiminnasta
2008

osoitteeseen:

By the way.
Vaikuttaa kaiken
kaikkiaan siltä, että
jäsenistön
vaikuttamisesta on
tulossa yksi kevään
toiminnan
painopistealueista
metallin kentässä.
Sen takaa tulevat
liittokokousvaalit,
teemoineen ja
ehdokkaineen.
Kysytään, mitä, miksi,
keitä, kuinka, koska
jne. Pysytään
kanavalla…

terho.kivineva@netikka.fi

Sanaristikon ratkaisu
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Metalli 28. jäsenmäärältään suurimmat työpaikat
Työpaikkoja on lähes 100 kpl joissa 28. jäseniä on tällä hetkellä 2250 kpl.
Jäsenmäärä kasvaa koko ajan kuukausittain

Österberg

30

jäsentä

Mapromec

40

“

100

“

VM-Group

30

“

FBM

35

“

JTK-Power

40

“

UWIRA Oy

70

“

Nordhydraulic

40

“

Crimppi Oy

100

“

Wärtsilä

800

“

Laine-Tuotanto

Meistä on
Naisia

334 kpl

Miehiä

1916 kpl
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METALLI 28. Jäsenetusi v. 2008
• Lehtisetelin arvo 25 €. Käy niihin työväenlehtiin 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 49 €
• Vaasan kaupunginteatteri. 2 kpl. Lippua per /jäsen. Jäsenkorttia näyttämällä saat
liput ½ hintaan. Lippuja voit ostaa jokaiseen eri näytäntöihin vuoden 2008 aikana.
• Opintostipendit. Kaikilta Metallin ja SAK;n järjestämistä kursseista. Lisätietoja taloudenhoitajalta.
(maksetaan jälkikäteen kurssitodistusta vastaan)
• Jaoksien (6 kpl) tarjoamat toiminnat ovat maksuttomia tai pienellä omavastuulla. Tietoa näistä
tapahtumista saat seuraamalla työpaikkasi ilmoitustauluja sekä osaston kotisivuja.
• Vapa-ajan viettopaikka RAUTAKOURA. Hinnaston yms.
Löydät osaston kotisivuilta www.vaasanmetali28.fi
• Toimi- ja kokoustila TAKOMO. Tiedot vuokraamisesta osaston kotisivuilta.
• Jäsen kalenteri ja AHJO lehti. Postitetaan sinulle kotia joka vuosi.
• Metalli 28. oma jäsenlehti ”KAKSKASI”. Ilmestyy 1 kerran vuodessa.
• Työpaikkasi työhuonekunnan toimintaa osasto tukee rahallisesti vuosittain.
EDELLÄ MAINITUISTA LISÄTIETOJA ANTAA TYÖPAIKKASI LUOTTAMUSMIEHET

Jäsenedut jotka tulevat Metalliliiton puolesta
Tärkein niistä on työsuhteeseen liittyvien asioiden - kuten palkat, työajat, lomat, vapaapäivät,
työturvallisuus - valvonta ja kehittäminen.
Myös työn sisältöön vaikuttaminen on edunvalvontaa.
Tätä edunvalvontaa ei tee kukaan muu kuin ammattiliittosi.
Työpaikalla lähin etujen valvoja on luottamusmies. Liiton palkattu henkilökunta aluetoimistoissa ja
keskustoimistossa auttavat 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. Eri ammattiosastoilla on lisäksi
omia vapaa-ajanviettopaikkoja eri puolilla Suomea.
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
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Investointiprojekti Wärtsilä Vaasan
toimitusyksikössä
Vaasan toimitusyksikön kaikkien aikojen suurimman investointiprojektin tavoitteena on kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetti Wärtsilä W32/34 moottorivalmistuksessa.
Projektin investointikustannus on noin 30 milj.€
Toteutetaan vuosina 2006- 2007, uutta pinta-alaa tulee noin
9300 neliömetriä.
Uusia työpaikkoja tuotantoon noin 70 ja muihin yksiköihin
noin 100
Wärtsilä lisää moottorien kokoonpanokapasiteettia Vaasan
toimitusyksikössä korkean kysynnän vuoksi ja kasvun tukemiseksi.
Vaasan investointi käsittää - uuden kokoonpanohallin
- uuden logistiikkakeskuksen
- uudet kaasumoottoreiden viimeistelytilat
- uutta asennus ja kokoonpanolaitteistoa
- uutta kuljetuskalustoa
Uuteen Wärtsilän 32/34 moottoreiden kokoonpanohalliin siirtyy lähes koko näiden moottorien tuotanto.
Halli valmistui toukokuussa 2007 ja tuotanto aloitettiin elokuussa 2007
Asteittain tuotantokapasiteetti pyritään kaksinkertaistamaan.
Uusi logistiikkakeskus sijaitsee keskeisesti W32/W34 ja W20
tuotetehtaitten välissä ja palvelee näin molempia kokoonpanohalleja sekä modulitehdasta.
Logistiikkakeskus valmistui kesäkuussa 2007 ja toiminta aloitettiin heinäkuussa 2007.
Wärtsilä on hankkinut myös uutta kuljetuskalustoa jolla materiaali pystytään kuljettamaan tehdasalueella tehokkaasti ja
turvallisesti.
Uusi kaasumoottoreiden viimeistelyhalli:
Uudessa kaasumoottoreiden viimeistelyhallissa moottorit tarkistetaan koeajon jälkeen ja maalataan.
Halli valmistui laboratorion kaasumoottoreiden koeajon yhteyteen joulukuussa 2006 ja toiminta aloitettiin tammikuussa
2007.
Uusi koneistusjärjestelmä.
Koneistuskapasiteettia ja automaatiota on lisätty DCV:ssä.
Yksi kehityksen viimeisimmistä vaiheista on ollut koneistuskapasiteetin lisääminen Vaasan toimitusyksikössä. Investoinnin ensimmäinen vaihe oli vanhan kiertokankikoneistuskeskuksen korvausinvestointi kesäkuussa ja nyt on meneillään
uuden suuren koneistuskeskuksen MCX 1200 käyttöönotto
vanhassa W32-kokoonpanohallissa.
Suurten valuosien koneistaminen on alue, jolla Wärtsilä on
perinteisesti ollut vahva. Tätä perinnettä ja korkean tietotaidon pitämistä yrityksen sisällä halutaan tietenkin jatkaa. FMS-

ja automaatioinvestoinnilla pystymme nyt nostamaan koneistuskapasiteettiamme huomattavasti keskisuurten ja suurten valujen
(6000kg) osalta.
Koko tuotantokonsepti perustuu korkeaan automaatiotasoon,
joka tähtää järjestelmän miehittämättömän ajon maksimoimiseen.
Tämä DCV:n modulitehtaan investointi käsittää uuden isojen
valukomponenttien FMS-järjestelmän Burkhardt + Weberin
toimittaman uuden koneistuskeskuksen, sekä vanhan koneen
täydellisen kunnostuksen. Koneet ja laitteet on kytketty automaattiseen varastoon ja koko työstökappalekäsittely- kuten lataaminen, purkaminen ja jäysteenpoisto – on robortisoitu.
Uuden suuren koneistuskeskuksen MCX 1200 asentaminen
vanhaan W32-kokoonpanohalliin on ollut suuri haaste. Asennustyöt päätettiin aloittaa elokuun lopulla koska itse tuotanto
ei saanut häiriintyä, vaikka lisääntyneeseen koneistuskapasiteettiin pitikin pystyä vastaamaan. Uudet laitteet testattiin perusteellisesti ja ajettiin sisään toimittajan tiloissa ennen toimitusta Vaasaan.
Näin varmistettiin koneiden sujuva sisäänajo ja käyttöönotto.
Työt edistyivät hyvin ja aikataulussa ja uusi koneistuskeskus
on nyt asennettuna ja sen odotetaan olevan täydessä tuotantokäytössä vuoden 2007 loppuun mennessä.
Investoimalla automaatioon ja robotiikkaan Wärtsilä haluaa
parantaa komponenttituotannon tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.
Lopuksi totean että tuntuu hyvältä että Wärtsilä on investoinut Vaasaan näin paljon, tämä antaa meille Wärtsiläläisille
uskoa tulevaisuuteen ja näillä investoinneilla on merkittävä
vaikutus myös Vaasalle, Vaasan ympäristölle ja alihankintaverkostolle.
Wärtsilä Plm. Sauli Mielty
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Ristikon ratkaisu sivulla 27

.HN 24

TIETOKONETARJOUS

2
KUVA ON VIITTEELLINEN.

PROSESSORI AMD2 ATHLON X2 5200+ 64-BIT
NÄYTÖNOHJAIN GF 8500GT PCIE 512MB
MUISTI

2 Giga DDR2 800MHz

KIINTOLEVY

400 Giga 7200RPM

OPTINEN ASEMA DVD +/-RW 20X
VERKKOKORTTI

On (10/100/1000)

ÄÄNIKORTTI

On (7.1 channel)

USB-PORTTI

6 KPL

NYT

KÄYT. JÄRJESTELMÄ WINDOWS VISTA PREM.

799,- €

KOTELO

ATX Miditorni + Silent 500W poweri

NÄYTTÖ

20" LCD 5ms (3 vuoden takuu)

HIIRI/NÄPPIS

LOHITECH LANGATON OPT. HIIRI /NÄPPIS

TAKUU

2 VUOTTA

Digiboksi
KAON N620H2CO PVR + 160G HDD(Antenni/Kaapeliverkkoon)
Tekniikanmaailman testivoittaja (5 tähteä)
-

2x viritintä
Kahden eri kanavan tallennus ja yhden kanavan samanaikainen toisto
Conax-lukija
160g HDD (Tallennusaika: n. 80h)
Kuva-kuvassa-toiminto (PIP)
Ajansiirto
USB 2,0
- MP3 ja MPEG-2 videotiedosto ja siirtoyhteys PC:lle

NYT

319,- €

Tarjoukset voimassa 30.6.2008 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää

Kauppapuistikko 24
65100 Vaasa Finland
Tel/Fax: 06 315 1369
Mobile: 050 404 8902
www.compusat.fi
compusat@compusat.fi

