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Puheenjohtajan palsta
Vuosi 2010 on takanamme. Kulunut vuosi on ollut
vaikea useille ammattiosastomme jäsenille.
Eräissä alueemme Pk- yrityksissä ja myös Emo-yrityksissä on ollut lomautuksia ja valitettavasti irtisanomisiltakaan ei ole vältytty.
Suuren huolen on aiheuttanut joidenkin työnantajien
käyttäytyminen vajaatyötilanteessa.
Omaa väkeä on irtisanottu tai lomautettu, samaan
aikaan on vuokratyövoimaa käytetty ja jopa lisätty.
Tällainen toiminta on metallin voimassaolevan sopimuksen vastaista.
Yllä kuvatusta tilanteesta johtuen ammattiosasto on
hakenut oikeusapua jäsenille jotka sitä ovat anoneet.
Oikeusavun anojien määrä on ollut huolestuttavan
suuri vuonna 2010 ja siitä johtuen oikeuskäsittely on
useissa tapauksissa vielä kesken.
Koska sanktiot työnantajille ovat pienet, se houkuttelee tällaisiin sopimusrikkomuksiin jossa työntekijä
kuitenkin menettää työpaikkansa, vaikka oikeus toteaisi sopimusrikkeen tapahtuneen.
Tämän epäkohdan korjaamiseen on panostettava tulevaisuudessa kaikki mahdolliset voimavarat
ja saatava nekin työnantajat kuriin jotka eivät kunnioita voimassa olevia sopimuksia ja lakeja!
Ammattiosastomme toiminta kuluneena vuonna on ollut perinteisen vilkasta.
Eri jaostot ovat järjestäneet jäsenille tapahtumia jotka ovat suuntautuneet mahdollisimman monipuolisiin vapaa-ajan harrastuksiin.
Ostosmatkoilla on käyty Tallinnassa, ikeassa, ideaparkissa, lätkämatsissa jne.
Koulutustakin on järjestetty osastomme omassa tilassa Takomossa.
Suuri kiitos eri jaostojen vetäjille ja aktiiveílle tekemästänne työstä jäsenistömme hyväksi!
Vuosi 2011 on eduskuntavaalivuosi, nyt jos koskaan meidän työntekijöiden tulee yhdistää voimavaramme ja äänestää porvarihallitus nurin!
Hienoa että osastomme jäsen, Arttu Uhlgren on eduskuntavaaliehdokkaana kevään 2011 eduskuntavaaleissa.
Toivon että jokainen työntekijä käyttää perusoikeutensa ja käy äänestämässä ja antaa äänensä
oikeille työväenpuolueiden ehdokkaille.
EK (Elinkeinoelämän keskusliitto) on ollut aktiivinen esityksineen ja hallitus kuuliainen asettamalla erilaisia työryhmiä joiden tilaustyönä saatuja tuloksia markkinoidaan ainoana totuutena, näin
väistellään poliittista vastuuta. Kuluvalla vaalikaudella Suomea on johdettu selkeästi tasaverotuksen suuntaan ja näin tulee jatkumaan, mikäli nykyinen hallituspohja jatkaa, ja sehän tietää lisää
vyön kiristystä pieni ja keskituloisille palkansaajille, sekä eläkeläisille.
Kiitän kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta 2010!
Toivotan jäsenille tasa- arvoisempaa vuotta 2011!
Muistakaa että vain äänestämällä voit vaikuttaa ja saada aikaan muutoksen!
Sauli Mielty
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2011
Toimikunnan jäsenet ja heidän työpaikat
Puheenjohtaja Sauli Mielty Wärtsilä Finland Oy 040-7484427, 040-5516855
sauli.mielty@wartsila.com
sauli.mielty@netikka.fi

Sihteeri
Tapani Hirvelä Rautaruukki Oyj
050-3854178
Taloudenhoitaja
Kauko Lämsä Wärtsilä Finland Oy 040-7484428
Varapuheenjohtaja
Arne Mäenpää Uwira Oy		
050 3220186
Varasihteeri 		
Ari Rintala
Wärtsilä Finland Oy 040 5914953
Kirjeenvaihtaja Sauli Mielty Metsänhakkaajankatu 7 65370 Vaasa

tapani.hirvela@hotmail.com
kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
arnemaenpaa@hotmail.com
ari.rintala@wartsila.com		

Edellä luetellut henkilöt muodostavat ammattiosaston työjaoston, joka valmistelee asioita toimikunnalle ja tekee
päätöksiä kokousten välisenä aikana.
Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet ja heidän työpaikat:
Hakala Juha Wärtsilä Finland Oy, Jaskari Mika Uwira Oy, Kohtala Jarmo Norrhydraulic Oy, Koskimäki Janne
Wärtsilä Finland Oy, Lehtimäki Tapio Wärtsilä Finland Oy, Nygren Veijo Norrhydraulic Oy, Olmari Sami Wärtsilä
Finland Oy, Rauhala Keijo Uwira Oy, Raukko Juha opiskelija, Rintamäki Markku Wärtsilä Finland Oy Salohovi Tapani
Norrhydraulic Oy, Viertokangas Mikko Mapromec Oy, Viita Reijo Wärtsilä Finland Oy, Vuoto Pia Wärtsilä Finland Oy,
Värri Matti Laine-Tuotanto Oy
Yleisvarajäsenet ja heidän työpaikat:
Ingman Heidi Citec Engineering Oy, Kivineva Terho eläkeläinen, Kotkavaara Veli-Pekka SOP- Metalli Oy, Manninen
Niko Laine-Tuotanto Oy, Mäenpää Pekka Wärtsilä Finland Oy, Passi Jouko Wärtsilä Finland Oy, Rautonen Merja
Wärtsilä Finland Oy, Ristimäki Timo Mapromec Oy, Tekoniemi Markku Uwira Oy, Åsvik Erkki eläkeläinen
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

Kulttuurijaosto:

Toiminnan vetäjä: Sauli Mielty Metsänhakkaajankatu 7 65370 Vaasa puh. 040 -7484427 sauli.mielty@netikka.fi

Naisjaosto:

Toiminnan vetäjä: Pia Vuoto Kotimetsäntie 8 B5 65610 Mustasaari puh. 040-7238686

pia.vuoto@gmail.com

Nuorisojaosto:

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

Opintojaosto:

Toiminnan vetäjä: Pasi Lehtikevari Holmhaantie 1 as 4 65630 Karperö puh. 040-7635372 panza@suomi24.fi

Rautakourajaosto:

Toiminnan vetäjä: Matti Värri Hakatie 3 65630 Karperö puh. 0500- 563020 matti.varri@mustasaarelainen.com

Vapaa-ajan jaosto:

Toiminnan vetäjä: Tapani Salohovi Sala-ampujankatu 7 B 5 65370 Vaasa puh.050- 5414400 t.salohovi@gmail.com

Veteraanijaosto:
Toiminnan vetäjä: Erkki Åsvik Valhallantie 10 as.2 65200 Vaasa puh. 040-7020318
Toimikunta ja eri jaostot toivovat että pystymme rakentamaa mielenkiintoisen ja monipuolisen tarjonnan toimintavuodelle
2011. Tietoa toiminnasta saat mm. osaston omilta internet sivuilta www.vaasanmetalli28.fi.
Toivomme jäsenperheiden osallistuvan runsaslukuisesti järjestettäviin tapahtumiin ja haluamme teiltä myös palautetta
toimintamme edelleen kehittämiseksi. Toimikunta toivottaa jäsenperheille menestyksellistä vuotta 2011.

TOIMIKUNTA
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Vastaava aluetoimitsija

Tauno Santikko
eläkkeelle
Metalliliiton Vaasan vastaava aluetoimitsija Tauno
Santikko jää työstään eläkkeelle 1.6.2011. Työuransa
aikana on tullut tehtyä yhtä
sun toista, hän toteaa.
60- luvun puolivälissä valmistuin autonasentajaksi,
jonka jälkeen menin töihin
jurvalaiselle Vainionpään
autokorjaamolle.
Toinen työpaikka oli sitten
Valkaman korjaamo Jurvassa. Olivat luonnollisia
paikkoja kun olen syntynyt Jurvassa. Armeijassa
hankin ammattiajokortin
ja sieltä päästyäni ajauduin
huonekalukuljettajaksi Jurvan autokorjaamoon jossa
oli vuoden verran. Vaasan
Karjakunnan teurastamolla
olin puoliksi kuljettajana
ja autonasentajana. Auton
varaosiakin olen edustajana myynyt, hän lisää.Varsinainen ”metallikausi” alkoi
ABB:llä, jossa työskentelin 2 kk ja 22 päivää, Autonasentajaurani kesti 20
vuotta Marjamäen korjaamolla. Metalliliiton jäseneksi liityin vuonna 1974.

Sattuma vei
toimitsijaksi
Leo Hangasmaan siirtyessä
eläkkeelle valittiin minut
hänen seuraajakseen.
Työ on ollut monipuolista alkuajoista saakka. Kun
tarkemmin miettii ammattiyhdistysliikkeen nykytilaa verrattuna siihen, mitä
se oli silloin, kun aloitin

työssäni. Yhteisvastuullisuus ja solidaarisuus on
vähentynyt ja yhteiskunta
on oikeistolaistunut huolestuttavasti, Santikko toteaa. Ihmisten vapaa-ajan
harrastuksiin ei enää kuulu
ammattiyhdistystoiminta
ja näin ollen yhteisten asioiden hoito jää yhä vähemmälle porukalle.
Ay-liike tarjoaa paljon erilaista toimintaa vapaa-aikaan ja yhteisten asioiden
hoitoon, mutta kiinnostus
hiipuu, Hän lisää. Epävarmuus työpaikoista, pätkätyöt ja jatkuva uutisointi
Yt- neuvottelut lamaannuttavat työntekijöitä, eikä
enää jakseta osallistua. Ihmisten tukiverkot hajoaa ja
solidaarisuus on vaihtunut
piittaamattomuuteen, Santikko murehtii. -80 luvulla
aika oli seesteistä ja silloin
oli aikaa tehdä myös järjestötyötä, joka on osa työnkuvaa. Viime vuosina ei
siihen enää ole ollut aikaa.

Paikallinen
sopiminen toi
ongelmia
Isojen yritysten kohdalla
paikallinen sopiminen toimii, mutta pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ongelmia syntyy. Suurin syy on
se, että näillä yrityksillä ei
ole sopimuskulttuuria, ja
ongelmia syntyy. Tärkeintä näissä yrityksissä on se,
että kirjataan kaikki paperille mitä on sovittu.

Yhteisvastuullisuus ja solidaarisuus vähenee
koko ajan sanoo eläkkeelle jäävä Metalliliiton
Vaasan vastaava aluetoimitsija Tauno Santikko.

Työsuojelu
parantunut
Työsuojelu on parantunut
vuosien varrella, joskin
taas henkinen pahoinvointi
on lisääntynyt voimakkaasti. Työpaikkakiusaaminen
ja huonot neuvottelusuhteet ovat suurimmat syyt
siihen. Yhä enemmän jokainen työntekijä on oman
onnensa seppä.

Evästyksiä
seuraajalleni
Paljon puhutaan toimitsijan

työstä sen toimenkuvasta,
mutta omasta kokemuksestani haluan muistuttaa
muutamasta asiasta tässä
työssä.
Kun tähän ryhtyy, pitää olla
työtä pelkäämätön, vankka
kokemus työelämästä ja
järjestötoiminnasta. Pitää
pystyä työskentelemään itsenäisesti ulkopuolella työaikalain. Huumoriakaan ei
saa unohtaa, Santikko luettelee. Toimiston henki on
hyvä ja tiimityötä tämä on,
hän lisää.
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Tilintarkastajien pakeilla
Valtakunnallisesti yleiseksi puheenaiheeksi on
noussut poliittisten puolueiden ja muiden yhteisöjen
rahankäyttö ja sen oikeellisuus. Usein myös yleishyödyllisten järjestöjen ja
yhteisöjen tilinhoito ja sen
tarkastukset saattavat olla
asiantuntemattomien käsissä. Niitä ei myöskään
valvota asianmukaisesti ja
säännöllisesti
Miten asiat ovat
ammattiosastossamme?
Kauniina syyspäivänä kokoontuivat osaston tilintarkastajat Eino Palokoski ja
Matti Karppi, sekä osaston
puheenjohtaja Sauli Mielty rahastonhoitaja Kauko
Lämsä, sihteeri Tapani Hirvelä ja Rautakouravastaava
Matti Värri, Rautakouraan.

Aiheena ammattiosastojen
taloudenhoito ja hallinto.
Kuten tiedetään, ammattiosastoille palautuu maksetuista jäsenmaksuista osa,
jolla paikallista toimintaa
pyöritetään. Ammattiosastossamme näistä rahoista
iso osa käytetään jäsenistön hyväksi, järjestämällä
erilaisia tapahtumia vuoden aikana. Reilun 2200 jä-

senen ammattiosastossa rahaa liikkuu jolla jäsen saa
paikallisella tasolla lisää
jäsenetuja eri muodoissa.
Säännölliset tilintarkastukset
Osastomme tilit tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa. Tuolloin tilintarkastajat
tarkistavat tilit ja hallinnon
hoidon. Tässä yhteydessä
tarkastetaan tehdyt päätök-

set, ja niiden toteutumiset.
Rakennus ja omaisuusluettelo tarkastetaan, että ne
ovat ajan tasalla. Kiinteän
omaisuuden vakuuttaminen on oltava myös reaaliajassa, huomauttaa Eino
Palokoski, jolla on vankka
vakuutusalan kokemus.
Tämän lisäksi toimikunta
käsittelee edellisen kuukauden tilitapahtumat kuukausittain.

Tilintarkastajat tuntevat osaston toiminnan

Rautakourakatselmus toi monia muistoja mieleen.

Molemmat tilintarkastajat
ovat pitkäaikaisia KaksKasin jäseniä, joten he tuntevat toiminnan perin juurin.
Se helpottaa tilintarkastustyötä ja toisaalta he tuntevat suurta iloa osastossa
tehdystä työstä. Pystymme
neuvomaan ja katsomaan
toiminnan kokonaisuutta
ikään kuin isännän asemastakin, Palokoski sanoo.
Voidaankin hyvin sanoa,
että tilintarkastuksien lisäksi me tarkastelemme
vapaa-ajan aluetta kerho-
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Tilintarkastajat (edessä)Eino Palokoski ja Matti Karppi, sekä osaston puheenjohtaja Sauli Mielty
rahastonhoitaja Kauko Lämsä, sekä sihteeri Tapani Hirvelä ja Rautakouravastaava Matti Värri keskustelivat osaston talouden kehityksestä

huoneen yleisilmettä ja niiden hoitoa, hän lisää.
Palokoski ja Karppi ovat
hyvin tyytyväisiä osaston
taloudenhoitoon ja myös
siitä, että osaston varoja
on käytetty maltillisesti ja
harkiten eri investointeja
tehtäessä.
Kertaakaan emme ole
joutuneet huomauttamaan
vastuuhenkilöitä taloudenhoidosta, Palokoski lisää.
Myös se, että varoja käytetään erilaisiin virkistymistilaisuuksiin ja perhetapahtumiin. Kaikki nämä
yhdessä luovat lisää yhteenkuuluvuutta.

Jaoksilla
talousvastuu
Osaston eri jaoksille budjetoidaan vuosikokouksen
määräämä summa, jonka

ne käyttävät jaoksen toimintaan, rahastonhoitaja
Kauko Lämsä sanoo. Kaikesta toiminnasta on tehty
päätökset, jotka on kirjattu
pöytäkirjoihin.
Kaikista
menoista on oltava myös
tositteet, jotka liitetään kir-

janpitoon. Aikojen alussa
näissä ilmeni jonkin verran
puutteellisuutta, mutta viimeisinä kymmeninä vuosina niitä ei ole ollut tarkan
seurannan vuoksi.

Tilintarkastajat vas.
Matti Karppi ja Eino
Palokoski seuraavat
innokkaasti osaston
kehitystä.

KaksKasi
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Hardmetal 28 women
KaksKasin naisjaoston joukkue
osallistui kesäkuun alussa järjestettyyn
naisten Nice Run- liikuntatapahtumaan.
Juoksemassa olivat Pia Vuoto, Maria Toppinen,
Tea Hietamäki, Nina Back ja Merja Rautonen.
Huumoripitoinen juoksutapahuma
oli hauska kokemus.
Kaikki saivat mitalin ja tapahtuma
jatkui Piknikillä Hietalahden puistossa.

Hym

Lähdössä oli säpinää.

iin.

ppukir

uin lo
yssä s

Maalissa on helppo hymyillä
mitalit kaulassa.
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KaksKasin naispoppoo
Metalli

28:n naijaostolla on takana ensimmäinen
varsin mallikkaasti sujunut vuosi. Mukaan on mahtunut paljon hauskoja hetkiä, joita on varmasti tiedossa myös tulevalle vuodelle. Naisjaostomme syntyi
loppuvuodesta 2009 ammattiosaston ehdotuksesta ja
pian tämän jälkeen meillä oli koossa aktiivinen ja innokas kuuden hengen porukka.

T

T

T

Naisjaoston

toiminnan aloituskokouksessa joulukuussa 2009 oli tulevien jäsenten lisäksi paikalla
Sauli Mielty sekä Metalliliiton tasa-arvo ja kulttuurisihteeri Kirsti Anttila, joka kertoi meille metallin
naisten historiasta ja nykypäivästä. Paikalle saapui
myös mieshenkilö kamera kainalossaan ja asetteli
uuden naisjaoston kasaan kuvaa varten. Kuvattaessa
ei huolettanut ollenkaan onko tukka hyvin vaan se,
että pysyvätkö silmät auki salaman välähtäessä. Pitihän historiallinen hetki taltioida, koska Metalli 28:n
ensimmäinen naisjaosto sai alkunsa.

T

T

T

Helmikuussa

osallistuimme koko porukalla Kylpylä Kivitipussa Lappajärvellä järjestettyyn Naisten
Seminaariin. Esitelmien lisäksi ohjelmaan kuului ulkoilua, hemmottelua ja rentoa illanviettoa seminaariin osallistuneiden alueen metallinaisten seurassa.
Viikonloppu oli oikein onnistunut ja aurinkoinen sää
oli kirpeästä pakkasesta huolimatta oikein mukava.

T

T

T

Kesäkuun ensimmäinen päivä järjestettiin Vaasassa
Nice Run –tapahtuma, johon reippaiden naisjaoston
jäsenten piti tietenkin päästä mukaan. Joukkueen
nimeksi tuli Hard Metal 28 Women. Alkujumpan ja
zumban lämmittämät naiset juoksivat viiden kilometrin mittaisen lenkin pitkin Vaasan kauniita merenrantoja. Sää oli mielettömän kaunis, joten hölkyttely oli
oikein mukavaa. Mukana oli naisjoukkueita, jotka
olivat pukeutuneet johonkin tiettyyn kuosiin ryhmän erottamiseksi suuresta joukosta. Meidän joukkueeemme oli pukeutunut Wärtsilän sponsoroimaan

kuosiin. Ponnistuksen päätteeksi oli tarjolla piknikpussi, jonka sisältö napsittiin nurmella istuskellen.
Hietalahden Villan nurmi oli täynnä naisia, sillä tapahtumaan osallistui reilut 2000 naista.

T

T

T

Pian juoksutapahtuman jälkeen oli tiedossa ensimmäinen jaoston naisjäsenilleen järjestämä reissu,
ostosmatka Tallinnaan. Matka taitettiin linja-autolla
ja laivalla, jossa nautimme porukalla muun muassa
buffet –pöydän antimista. Onnistuneesta ja jälleen
kerran hienossa säässä ja mahtavassa seurassa vietetystä viikonlopusta matkaajille jäi mukavia muistoja
ja pussikaupalla ostoksia.

T

T

T

Kesälomien jälkeen hyvin levänneet naisjaoston
jäsenet kokosivat jälleen porukan kasaan ja syksyn
suunnittelu pääsi vauhtiin. Vuodenajan kohokohdaksi päätettiin järjestää marraskuussa naisjäsenille
yhdistetty ostosmatka Tampereen Ikeaan ja Ideaparkiin. Reissua varten varasimme linja-auton, jonne
naisjäsenet saivat ilmoittautua ja ottaa mukaan yhden kaverin. Osallistujia olikin kiitettävästi ja pienistä linja-auton teknisistä ongelmista huolimatta matka
oli onnistunut. Menomatkalle olimme järjestäneet
runsaan aamiaisen Tei-tuvalla ja vatsat tyytyväisinä
oli perillä mukava aloittaa ostoskierros.

T

T

T

Vuodelle 2011 naisjaosto on jo punonut uusia suunnitelmia. Alkuvuodesta naisjäsenille on hiippareiden
selättämiseksi suunnitteilla itsepuolustuskurssi. Jos
Nice Run –tapahtuma järjestetään jälleen, siihen on
tarkoitus osallistua. Lisäksi naisjäsenille on tiedossa
muun muassa uusia mukavia viikonloppureissuja ja
hemmotteluilta.
Naisjaosto haluaa kiittää onnistuneesta ensimmäisestä vuodesta reippaita metallin naisjäseniä ja ammattiosastoa, joka on tehnyt toiminnan mahdolliseksi.
Innolla odotamme, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.
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Tekniikkaa….

Taitoa……

Nopeutta…

ja ketteryyttä löytyy.

Vaasan Kiiston monikansallinen
jalkapallojoukkue
Vaasan Kiiston juniorijalkapallo on perustanut
monikansallisen juniorijalkapallojoukkueen.Tai
oikeammin meille on vain
tullut mukaan eri kansallisuuksien lapsia harrastamaan jalkapalloa, sanovat valmentajat Sebastian
Snellman ja Ates Korkmaz.
Suurin osan joukkueesta
muodostuu maahanmuuttajien lapsista. Heitä on tullut muun muassa Kosovosta, Somaliasta, Ruandasta,
ja Kongosta ja Albaniasta.
Mukana on viisi suomalaista pelaajaa.
Joukkue
on lahjakas ja kehityskykyinen ryhmä, he harjoittelevat innokkaasti ja
säännöllisesti. Suurempia
kommunikointiongelmia ei
ole, sillä onhan jalkapallo
tuttua ympäri maailman.
Vaikka mukana on näin
monen eri kansallisuuden
lapsia, heidän yhteistyö
kentällä sujuu erinomaisesti ja he osaavat pitää hauskaa yhdessä.

tekeminen ja se on myös
Vaasan Kiiston toiminnan punainen lanka. Me
harjoittelemme säännöllisesti 2-3 kertaa viikossa
Kiiston kuplahallissa ja
talvella satsataan futsalin harjoitteluun.
Kauden aikana joukkue
osallistui Vaasassa järjestettävään Waasa Football
Cupiin. Siellä joukkue sai
hopeaa. Loppuottelu hävittiin rangaistuslaukaisukilpailussa, Snellman sanoo.
Korsnäsissä järjestetyssä

Junior- Cupissa sijoituimme neljänneksi. Joukkue
on todella voitontahtoinen
ja innokas.
Uskomme,
että tästä joukkueesta tulee
kasvamaan todella kovan
luokan joukkue, kunhan
saamme pidettyä ryhmän
kasassa, Snellman ja Korkmaz miettivät.
Ammattiosaston tuki
tuli tarpeeseen
Ensimmäistä kauttaan pelaava joukkue tarvitsee

myös taloudellista tukea ja
Metalli 28:n lahjoitus tuli
todella tarpeeseen. Näillä
varoilla päästiin toiminnan
alkuun. Lasten vanhemmat
ovat ahkerasti mukana kuljettaen heitä harjoituksiin
ja otteluihin. Tiedottaminen sujuu kentän reunalla
karttoja piirtäen ja päivämääriä kirjoitellen.
Välillä vanhemmat vievät
lapsiaan väärälle harjoituskentälle, mutta pääsääntöisesti olemme onnistuneet
tiedottamisessa hyvin. Valmennusryhmä toteaa.

Voitontahoinen
joukkue
Juniorijalkapallon
toiminnassa tärkeää on liikunnallinen nuorisotyön

Vaasan Kiisto on perustanut uuden monikansallisen juniorijalkapallojoukkueen, joka harjoittelee säännöllisesti. Mukaan mahtuu lisää poikia, valmennusjohto sanoo.
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Rasmus vei Timon ja Ninan lumilautamäkeen
Öjbergetin laskettelupäivää vietettiin
jälleen kerran kauniissa ulkoilusäässä.
Paikalle oli kerääntynyt ammattiosaston innokas joukko jäsenperheitä.
Murtomaahiihtäjät vilistivät maastossa, Laskettelijat rinteessä laskettelusuksilla ja lautaillen.
Lumilautailu kiinnostaa
Rasmus Kaakinen sai houkuteltua
isänsä Timon ja Nina Saarimaan kokeilemaan lumilautailua. Rasmus on
kokeneempi lautailija, niinpä hän
opetti lautailun alkeita Timolle ja Ninalle. Lautailu tuntuu huomattavasti
vaikeammalta kuin suksilla laskeminen. He ovat aikaisemmin lasketelleet
suksilla, mutta nyt kun molemmat jalat
sidotaan samaan lautaan, niin siitä se
vaikeus syntyy, Timo miettii.
Aloittelijalle Öjbergetin rinne tuntuu
tosi jyrkältä, itsesuojeluvaisto nousee
ehkä liiankin herkästi esille, ensimmäisellä kerralla. Tulee pyllähdettyä ehkä
liiankin herkästi Timo sanoo. Emme
ole vielä uskaltautuneet hissin käyttöön, vaan olemme kävelleet rinnettä
jonkin verran ylös ja sitten laskeneet
alas, Nina ja Timo sanovat. Rasmus sen
sijaan käyttää hissiä, häneltä laskettelu
sujuu ja hän viihtyy rinteessä. Kunhan
tässä vielä kehitytään, niin tämä on mukavaa yhdessäoloa, Timo toteaa. Timo
Kaakinen työskentelee Wärtsilässä

Seitsemänvuotias Rasmus Kaakinen toimi opettajana, kun isä
Timo ja Nina Saarimaa ottivat tuntumaa rinteen pintaan.
kiertokankiverstaalla ja on tyytyväinen ammattiosaston tarjoamiin tilaisuuksiin. Koko perheen tapahtumat kiinnostavat ja saavat myös meidät
liikkeelle. Tilaisuuksista tiedottaminen toimii hyvin ja jäsenistö saa kaiken
tiedon tulevista tapahtumista.
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Veteraanijaoksen
vauhti vain kiihtyy

Iltaohjelma laivalla oli itse tuotettua ja Vaasan veteraanijaos tarjosi oman ”ohjelmapläjäyksensä”.
Veteraanijaoksen reilu viidenkymmenen hengen porukka kulkee ja kokoontuu
säännöllisesti joka vuosi ja
aktiivinen porukka on mukana niin kokouksissa kuin
reissuillakin, veteraanijaoksen vetäjä Erkki Åsvik
sanoo. Onneksi meillä on
sen verran hyväkuntoinen

porukka puolisoineen, että
matkoilla pärjätään, hän
lisää. Toiminta on viime
vuonna ollutkin vireää. Veteraanijaosto on kokoontunut kokouksiin kymmenen
kertaa ja kymmenen erilaista tapahtumaa on järjestetty. Kokouksissa on ollut
keskimäärin 24 osanottajaa

ja 50- hengen bussi on ollut
täynnä joka kerta kun reissuun on lähdetty.
Veteraanijaoksen vuosi
2010 polkaistiin käyntiin
tammikuussa, jolloin bussin nokka suuntasi Tampereelle.
Siellä käytiin
katsomassa ja The Sound

Tilaisuudessa luovutimme järjestön puheenjohtaja Elmar Kasearulle
osastomme viirin numero 123.

of Music musikaalia, jossa Maria Lund säteili päätähtenä. Esityksen jälkeen
loppuilta sujui yhdessäolon
merkeissä. Seuraava päivänä tehtiin ostoskierros ”Sukarin paratiisissa” eli Lempäälän IDEA-PARKISSA,
jossa pinta-alaa ja kauppaliikkeitä riitti ihmettelemiseen asti. Tammikuussa
järjestettiin se perinteinen
naisten saunailta Takomossa, josta onkin muodostunut varteenotettava ideariihi, josta saadaan ideat
suurimmaksi osaksi vuosittaisiin tapahtumiin.
Vaikka eläkepäiviä vietetään, niin veteraanijaos on
edelleen kiinnostunut ajankohtaisista asioista. Helmikuussa metalliliiton järjestösihteeri Turja Lehtonen
kävi luennoimassa aiheena ; ”Miten metalliliitto
makaa tänään”. Samassa
tilaisuudessa aluesihteeri
Tauno Santikko selvitteli
Vaasan talousalueen tilannetta. Paikalla oli reilut
30 metalliliiton eläkeläistä
kuuntelemassa ja tekemäs-

KaksKasi
sä tiukkoja kysymyksiä
alustajille.
Isojen ammattiosastojen kokous Tampereella
Perinteinen isojen ammattiosastojen veteraanien kokous pidettiin tampereella
huhtikuun loppupuolella.
KaksKasin veteraaneja kokouksessa edustivat Heikki Männistö ja Kari Väre.
Professori Jari Heinonen
luennoi aiheesta; Sosiaalipolitiikan nykytilanne,
ja suureksi keskustelun
aiheeksi nousikin ”taitettu
indeksi” koska se syö eläkkeiden ostovoimaa.
Aiheesta laadittiin kirjelmä metalliliittoon, jossa
vaaditaan
palautumista
entiseen järjesteltyyn, eli
50 % palkkakehitys ja 50%
hintakehitys. jolla eläkkeiden ostovoima säilyy paremmin.
Vuonna 2009 metallityöläisten keskieläke oli
1.259 euroa kuukaudessa.

Miesten eläke 1.442 euroa
/kkja naisten eläke 1.117
euroa/kk. Metalliliitossa
on kuitenkin noin 7.000
eläkeläistä, joiden eläke
on 1.018 euroa/kk. Työllisyystilanne
huolestutti
myös kokousosanottajia
ja osasto 7:n puheenjohtaja olikin huolestunut, siitä
että vuonna 2009 oli tullut 30.000 euron vähennys
budjetoituun
jäsenmaksupalautukseen.
Kokousosanottajat olivat
tyytyväisiä siitä, että Pertti
Turtiainen on valittu Metalliliiton
veteraaniasiamieheksi. Näin voidaan
veteraaniasioita
hoitaa
joustavasti jatkossa.
Pärnu Pensionaride
Linnaorganisatsionin
vieraana
Pärnun matkan kohokohdaksi muodostui yhteinen
illanvietto paikallisen eläkeläisjärjestön kanssa.
Kutsu tuli Pärnu-Vasaseuran kautta. Illan aikana
nautittiin mm. kuorolau-

luesityksistä. Tilaisuudessa luovutimme järjestön
puheenjohtaja Elmar Kasearulle osastomme viirin
numero 123. Lisäksi annoimme osastomme 100vuotiskirjoja sekä tämän
vuoden KaksKasi tiedotuslehtiä muistoksi vierailustamme. Näiden lisäksi lahjoitimme vielä 5 kg kahvia
heidän kokouskäyttöönsä.
Rautakourapäivää,
syysristeilyä, ja luentoja
Loppusyksy
koostuikin
sitten perinteisistä tapahtumista.
Syyspäivän
merkeissä kokoonnuttiin
Rautakouraan laittamaan
aluetta talvikuntoon. Kaikki suunnitellut työ saatiin
tehtyä ja Rautakoura onkin valmis ottamaan talven
vastaan. Loppupäivä sujui
saunoen ja syöden, unohtamatta Krister Håkansin
maukkaita savuahvenia.
Yhteiselle syysristeilylle
Turku – Tukholma osallis-

Esiintyjäryhmämme kenraaliharjoituksessa.
Varsinainen esitys sujui loistavasti hämyisessä tunnelmassa.
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tuttiin 50 henkilön voimin.
Kylpylähotelli Caribiassa
yövyttiin ja seuraavana
aamuna matka suuntautui
Fiskarsin Ruukkiin, jossa
oli opastettu kierros.
Paljon kuultiin historiaa,
mutta valitettavasti Ruukkiin emme päässeet sisälle
tutustumaan. Turkuun palattuamme siirryimme laivaan, joskin tilaamamme
varustamo vaihtui, mutta
järjestelyt toimivat hienosti. Iltaohjelma laivalla
oli itse tuotettua ja Vaasan
veteraanijaos tarjosi oman
”ohjelmapläjäyksensä”.
Mukana risteilyllä oli tänä
vuonna 620 reipasta eläkeläistä eri puolelta Suomea,
ja hauskaa riitti. Kulunut
vuosi huipentuu veteraanien pikkujoulun viettoon
ja juhliva joukko sen kun
vain kasvaa. Tänä vuonna
mukaan on ilmoittautunut
85 henkilöä. Veteraanijaosto toivottaa lämpimästi
mukaan uusia jäseniä nuorekkaaseen toimintaan.
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The Switch Drive Systems
kasvaa ja kehittyy
Vaasan
yksikkö
The
Switch Drive Systems Oy
on erikoistunut uusiutuvan
energian käyttöön ja hajautettuun energiatuotantoon.
Pääasialliset energialähteet ovat tuuli, aurinko ja
aaltoenergia, jotka kasvavat eri puolilla maailmaa.
Yhtiö suunnittelee ja valmistaa generaattoreita ja
konvertterikaappeja, jotka
valmistetaan
kestämään
ankariakin olosuhteita.
Pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Suomessa on toimipaikka Vaasan lisäksi on
myös Lappeenrannassa.
Yhtiön omistuspohja on 75
% suomalaisissa käsissä ja
henkilökunta omistaa n. 25
% osakkeista. Yhtiön henkilökunta on lähes kymmenkertaistunut kolmen
vuoden aikana. Liikevaihdon kehitys on ollut huomattavaa. Vuonna 2007 se
oli 18 miljoonaa, 2008 se
kohosi 54 milj., 2009 se
oli 96 milj. ja vuoden 2010
ennuste on 130 milj. euroa.
- Kasvuvauhti on kova ja
tulevaisuudessakin odo-

Kyllä meilläkin väännetään kättä, mutta samaan suuntaan, toteavat
pääluottamusmies Pekka Autio ja tuotantopäällikkö Seppo Heinonen.

tamme reiluja kasvun lukuja, sanoo tuotantopäällikkö
Seppo Heinonen.
Päätuotanto generaattorit ja konvertterikaapit
Vaasan yksikkö toimii pääsääntöisesti pilotti ja 0-sar-

jojen valmistajana. Massatuotanto
valmistetaan
pääsääntöisesti yhteistyöverkostossamme. Toistaiseksi testaus tapahtuu Vaasan tehtaan tiloissa, jonne
on keskitetty osaaminen ja
tarvittava laitteisto, Heinonen lisää.
- Tuotantomme on käsityövaltaista ja konvertteri-

Työpisteiden keräilyvaunuun kerätään
kaikki tarvittava materiaali. Näin ne ovat
helposti asentajan
saatavilla, esittelevät
pääluottamusmies
Pekka Autio ja tuotantopäällikkö Seppo
Heinonen.

kaappien
kokoamisessa
tarvitaan kädentaitoa.
Olemmekin tähän saakka onnistuneet saamaan
työhön henkilöitä, jotka
omaavat käsillä tekemisen
perustaidon. Tältä pohjalta olemme sitten yhdessä
kouluttaneet osaavan ja
ammattitaitoisen joukon.
Työn ja materiaalien kulku on suunniteltu yhdessä
työntekijöiden kanssa tehokkaaksi ja joustavaksi,
sekä miellyttäväksi työskennellä. Meillä on jokaisessa työpisteessä omanväriset keräilyvaunut, joihin
kerätään kyseisessä työpisteessä tarvittavat materiaalit. Olemme kehittäneet
niin pitkälle, että muttereissa on valmiina prikatkin. Kun kaikki materiaali
on vaunussa, se viedään

KaksKasi
kyseiseen työpisteeseen,
jolloin asentajan on helppo
jatkaa työskentelyä työpisteen pc:ltä löytyvieen kuvallisten työohjeiden kanssa. - Työpisteen koneetkin
on merkitty samalla värillä, Heinonen toteaa. Mm.
näillä keinoin on pyritty
minimoimaan virhemarginaalia.
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Ruiskumaalaustekniikalla tehtyä
taidetta esillä
Takomossa

Työsalissa kiertoa
Työntekijät ovat tyytyväisiä nykyiseen työjärjestelmään. Meillä on päivätyö,
kaksivuorotyö ja tarpeen
tullen tehdään keskeytyvää
kolmivuorotyötä.
- Meillä sopimukset tehdään TES:sin mukaisesti ja
olemme onnistuneet siinä.
Jokainen työntekijä kiertää työpisteestä toiseen ja
se tekee työnteon mielekkääksi, pääluottamusmies
Pekka Autio sanoo.
Olemme luoneet myös
järjestelmän, jolla ”käskytämme” työnjohtoa, jos
työpisteessä ilmenee ongelmaa. Laitamme viestin
tietokoneen kautta, jolloin
työnjohto ratkaisee asian.
- Näin ollen asentajien ei
tarvitse juosta paikasta toiseen, Autio toteaa.
Henkilökunnasta huolehditaan tarjoamalla erilaisia
urheilumahdollisuuksia,
kuten sählyä, jääkiekkoa
ja pesäpalloa sekä joogaa.
Käytössämme on liikuntaseteli, jolla jokainen voi
käydä harrastamassa mieleisiänsä lajeja. Meillä on
täällä nuorekas porukka ja
vaihtuvuus on pieni. Osa
työntekijöistä
opiskelee
työnsä ohella ja usealla
henkilöllä on työn alla insinöörin tutkinto.

Tämän työn inspiraation sain äidistäni, joka
keikkailee bändilaulajana, Tony Laine sanoo.

Ruiskumaalaustekniikka
löi itsensä läpi mitä erilaisimpien kuljetusajoneuvojen ehostusmuotona.Maanteillä alkoi liikkua kauniisti
kuvitettuja Rekka-autoja
pikkutarkasti kuvitettuja
moottoripyöriä ja muita
menopelejä.
Kokeileva ruiskumaalaustekniikka on levinnyt nyt
myös nuorten taiteenharrastajien pariin, josta saatiin makua viime vuoden
taiteiden yössä.
Kaks Kasin kerhohuone
Takomossa oli esillä nuoren ruiskumaalaustaidetta
harrastavan 20 vuotiaan

Tony Laineen esikoistöitä.
Esille oli ripustettu parikymmentä erilaista työtä,
joissa eri ihmishahmot olivat aiheina. Juuri ne innoittavatkin häntä eniten tällä
hetkellä. Tony innostui kokeilemaan ruiskumaalausta
ja nyt syntyy mitä erilaisimpia inspiraation tuomia
aiheita. Hän on maalannut
tauluja myös valokuvista.
Kaikki työt on tehty vapaalla kädellä ja vahvasti
tummasävyiset taulut puhuttelevat katsojaa. Tummasta sävystä on helpoin
lähteä työstämään taulua,
Tony sanoo. Oikealla ruis-

kumaalaustekniikalla saadaan aikaan fotorealistisia
efektejä, joita on muutoin
vaikea toteuttaa. Työ edetessä siitä muodostuu ennalta
suunnittelematon
teos.
Ainoa ennakkoon suunniteltu työ näyttelyssä on
laulajan kuva. Sen idean
sain äidistäni, joka laulaa tanssibändissä. Olen
vuoden verran harrastanut ruiskumaalausta ja
tyytyväinen tuotantooni.
Vuosien varrella tekniikka
vahvistuu ja ehkäpä myös
aihepiiri laajenee.
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Metallin 28 ammattiosasto suosittelee Harria

Tehtaan piiput
ja Strömperi
Tulevaisuuteni olisi varmaankin
muotoutunut toisenlaiseksi, jos
olisin 15 vuotiaana päässyt kesätöihin Strömbergille, niin kuin
useimmat kaverini pääsivät. Tuolloin kuitenkin kesätöihin kyseiseen paikkaan pääsivät lähinnä ne
nuoret joiden vanhemmat olivat
Strömbergillä töissä. Pitkänä, laihana poikana en varmaankaan
ollut myöskään metallimiehen näköinen.
Eipä minua huolittu myöskään
Finlaysonille, eli ei minusta tullut
puuvillatyöläistäkään. Kenkätehtaalle sentään työllistyin ja yhtenä
kesänä pääsin kaupungin rantoja
putsaamaan. Koulut lopetin kesken ja löysin itseni makkaratehtaalta. Nuorena miehenä kepittäjän ammatti oli kova sana.
Näiden vaiheiden kautta tie on
kulkenut uudelleen koulun penkille ensin Sirola opistoon ja järjestötöiden kautta Tampereen
yliopistoon, jossa suoritin sosio-

nomin tutkinnon. Omaa perhettä
on perustettu ja kasvatettu tässä
välissä.
Ennen nykyistä, pitkää lastensuojelu-uraa, kokemusta tuli
hankittua myös Nuorisoliiton puheenjohtajana. Kolmevuotisen
puheenjohtajuuden jälkeen aloitin lastensuojelutyön Helsingin
Naulakallion vastaanottokodissa.
1988 haettiin vaasalaiseen Kustaalan lastenkotiin johtajaa. Minut valittiin tehtävään ja niin palasimme perheen kanssa takaisin
Vaasaan. Vaasassa vapaa-aika
on kulunut jalkapallon ja kunnallispolitiikan parissa. Välillä jalkapallo oli etusijalla valmentajan
roolissa. Jalkapallo oli koko perheen yhteinen harrastus. Viime
vuosista poliittinen toiminta on
vienyt enemmän aikaa. Toiminta
valtuustossa ja kaupunginhallituksessa on haastavaa ja kotiläksyt on tehtävä hyvin.
Tärkeimmät poliittiset tavoitteeni
liittyvät oikeudenmukaisuuteen ja
tasa-arvoon. Yhteiskunta, jossa
ihmisten hyvinvointi- ja terveyspalvelut on turvattu ja köyhyys
kitketty pois.
Harri Moisio

ja
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Arttua huhtikuussa pidettävissä eduskuntavaaleissa!

Morjesta hyvä metalliliiton jäsen
Olen Arttu Uhlgren, vaasalainen 30-vuotias perheen
isä. Juuriltani olen hämäläinen. Synnyin 1980 työläisperheeseen, jossa isä toimi metallialalla ja myös pitkään luottamustehtävissä. Äiti toimi julkishallinnossa,
joten politiikka on vahvana kuulunut lapsuuteeni. Lisäksi setäni ja tätini ovat olleet vahvasti mukana Sdp:n
poliittisessa toiminnassa. ”Täällä Pohjantähden alla”
–elokuva on ollut ensimmäisiä asioita alle kouluikäiselle pojannappulalle, mikä on jättänyt lähtemättömän
vaikutuksen ja myös kiinnostuksen yhteiskunnallisia
asioita kohtaan.
Tänä päivänä minulla vaimo Anni ja lapset Aada ja

Akseli, sekä perheen vahti, susikoira Sussu. Työskentelen Wärtsilän konepajalla. Olen toiminut aktiivisesti
10 vuoden ajan päivänpolitiikan parissa. Siinäkin olen
aloittanut aivan pohjalta ja pikkuhiljaa on tullut myös
vastuuta. Olin jo edellisissä eduskuntavaaleissa ehdolla ja sen jälkeen olen päässyt Vaasan valtuustoon.
Pohjanmaan piirin demarit ovat antaneet minulle
uudelleen kaksivuotiselle puheenjohtajakaudelle valtakirjan. Puheenjohtajuus näin suuressa piirissä on
avannut erittäin arvokkaan näköalapaikan päivänpolitiikkaan, myös valtakunnan tasolle. Yhteisiin asioihin
perehtyminen ja niiden hoitaminen viekin lähes kaiken
liikenevän vapaa-ajan. Muille harrastuksille jää varsin
vähän aikaa.

Tulevana

keväänä käydään jälleen eduskuntavaalit.
Vaaleilla annetaan valtakirja seuraavaan eduskuntaan
200 henkilölle, jotka tulevat ratkaisemaan Suomen tulevan suunnan ja kehityksen. Olen huolestunut siitä
kehityksestä, että meitä tavallisia palkansaajien edustajia on jatkuvasti vähenevässä määrin eduskunnassa.
Tämä näkyy myös nykyisen porvarihallituksen päätöksenteossa. Suomea viedään kohti tasaverojärjestelmää. Käytännössä siis 1450 € kuussa tienaava maksaa palkastaan veroa samalla prosentilla kuin 6000 €
tienaava. Verotus on luisumassa kulutukseen, kuten
asuminen, liikenne, polttoaineet, sähkö, mikä taas vaikuttaa suoraan jokapäiväisten tarvikkeiden hintaan.
Nämä ovat käytännössä isku suoraan pieni- ja keskituloisten perheiden toimeentuloon ja ostovoiman
pienentymiseen eli tilipussi ei riitä edes elämän perusmenojen kattamiseen. Yhä useampi pienituloinen
putoaa toimeentulotuen piiriin. Tällaiselle kehitykselle
on tehtävä stoppi!

Toinen huolenaiheeni on ulkomainen halpatyövoima.

Se on levinnyt ympäri maata ja joka alalle. Tässä asiassa
meitä pelotellaan työvoimapulalla. Meille kerrotaan,
että tarvitsemme lisää työntekijöitä, vaikka palkansaa-

jien keskuudessa vallitsee samanaikaisesti korkea työttömyys. Nuorisotyöttömyys on kokonaisuudesta varsin
korkea, mutta samaan aikaan keskustan ja kokoomuksen suulla huudetaan, että eläkeiän pakkonosto pitää
tehdä 63 vuodesta 65 vuoteen. Me demarit olemme
ainoana puolueena sitoutuneet siihen, että eläkeikään
ei tulla koskemaan.

Voit ehkä ajatella, että on aivan sama kuka siellä edus-

kunnassa istuu painamassa nappia. Mutta jos oikeisto
saa edelleen vallan, se nappulan painaminen tuntuu
raskaasti juuri tavallisen työtätekevän selkänahassa.
Valtion tuloja joudutaan tarkastelemaan rajusti seuraavalla vaalikaudella ja suunta on selvä eli alaspäin.
Veikkaanpa, että seuraavalla vaalikaudella kulujen leikkaukset tulevat painottumaan ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuteen, yritysten maksaman yhteisöveron
laskuun, kulutusverojen nostoon ansioverotukseen
koskematta (mm. alv noin 2 % ylöspäin) ja eläkeiän
nostamiseen.

Näiden

asioiden puolustamiseen tarvitaan äänestäjien tukea ja sitä tukea ei vaalipäivänä hoideta silmiä
ummistamalla tai sohvalla makoilemalla, vaan käyttämällä perustuslain meille suomaa äänivaltaa ja antamalla sitä meille duunareille. Pelkästään Pohjanmaan
metalliliittolaisten äänillä meillä on mahdollisuus nostaa kaksi metallilaista eduskuntaan

Haastan teidät yhteistyöhön,
yhdistämään voimat tavallisen
palkansaajan puolesta!

Arttu Uhlgren

kansanedustajaehdokas
www.uhlgrenarttu.fi
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Harrastuksena kellot
Fyysinen työ vaatii oman
työn vastapainoksi ihan
jotakin muuta. Näin kävi
myös Lauri Niemelle joka
teki elämäntyönsä Wärtsilässä laivan moottoreiden
kimpussa. Vuonna 2003
hän jäi eläkkeelle ja pääsi
keskittymään kokonaisvaltaisesti kelloihinsa. Kelloharrastus on kuulunut
sukuun jo muutamia sukupolvia. Setäni oli kelloseppä ja hänen kuoltuaan
veljeni peri hänen kellojäämistönsä, joka sisälsi runsaasti erilaisia varaosia ja
työkaluja. Kelloseppäveljeni kanssa korjailimme ja
huolsimme kelloja yhdessä
kesäloma-aikoihin.
Hän
opetti minua ja antoi vinkkejä koneistojen käsitte-

lyihin. Ostin edesmenneen
veljeni vaimolta kellojäämistön ja jatkan perinnettä.
Vedettävissä kelloissa
haastetta
Kaikissa vedettävissä kelloissa on haastetta, mutta
haasteellisin on pienikokoinen naisten kello. Siinä on niin pienet osat, että
luupin kanssa työskenteleminen on joskus hankalaa
ja aikaa vievää. Laurilla
on tällä hetkellä reilut 300
kunnossa olevaa kelloa.
Lisäksi hänellä on puolikuntoisia ties kuinka paljon, mutta korjailen niitä
pikku hiljaa aikani kuluksi,
hän sanoo.

Nämä ovat
käyttökellojani,
ja niitä löytyy
arkeen ja
juhlaan.

Taskukello ylitse muiden
Ostin kerran yhden Zenithkellon, joka oli purettu
pieniksi paloiksi. Se oli talletettu pölyiseen tulitikkulaatikkoon ja jokainen ratas oli pölyn peitossa. Vein
kellon osat kotiin ja pesin
jokaisen osan puhtaaksi,
kasasin kellon ja niin se ru-

pesi toimimaan, hän muistelee. Ihmettelin vain että
miksihän tuo kello oli purettu, sillä osat vaikuttivat
ihan uusilta. Suurimmaksi
osaksi kellolajitelmani on
kertynyt tuttujen kautta.
Ihmiset ovat luovuttaneet
ne minulle rikkinäisinä.
Niitä olen pikku hiljaa
kunnostellut ja huoltanut,
Niemi sanoo.
Kellot kiehtovat keräilijöitä
Kirpputoreilta ja messuilta
saattaa vielä tehdä löytöjä, joskin aika harvassa ne
alkaa olla. Minullakin on
muutamia harvinaisempia
taskukelloja.
Avaimella
vedettäviä löytyy kolme
kappaletta ja ne ovat vuosisadan alusta. Appiukkoni
amerikkalainen Walthamtaskukello komistaa lajitelmaa. Sain myös ammattiosastolta läksiäislahjaksi
kultaketjuisen taskukellon,
joka on kokoelmissani.
Lopputili oli shokki

Kelloharrastus on tullut
minulle sukuperintönä,
Lauri Niemi sanoo.

2000-luvun alussa
tuli
shokki Laurin työuralle,
silloin Wärtsilässä vähen-
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Kun istahtaa kellojen pariin niin kaikki muu unohtuu, Lauri Niemi sanoo.
nettiin työväkeä ja siinä
samassa yhteydessä myös
Lauri sai lopputilin. Se
oli täydellinen katastrofi
kohdallani, hän muistelee.
Tuona aikana Klemettilässä toimi työttömien paja.
Sinne suuntasin joka aamu
ja tein tavallaan työpäivän
siellä. Kellojen parissa.
Valmistin erilaisista puulajeista seinä-, ja herätyskelloja, ja asensin niihin
koneistot. Se oli pelastus

itselleni, hän toteaa. Työttömyysjakson jälkeen palasin joksikin aikaan Wärtsilään töihin, mutta sairastuin
ja minulle tehtiin ohitusleikkaus, josta toivuttuani
alkoi ”oikeat” eläkepäivät.
Nyt nautimme Gunilla vaimoni kanssa täysin siemauksin eläkepäivistä. Silloin
tällöin uppoudun kellojen
maailmaan, siellä kaikki
murheet ja stressi unohtuu.

Pöytäpendyyli- kellossa on Wess Master lyönti.
Se soittaa 15 minuutin välein. Täydellä tunnilla
se soittaa koko sävelmän. - Siinä on kuusikielinen
Junghans koneisto. Lauri Niemi tietää.

Junghans on vanhin seinäkelloni, Lauri Niemi
esittelee.
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Harrikka- unelma toteutui

Custom- malli on oma suosikkini, Ville Vahtera sanoo

Moottoripyöräilyn suosio
pysyy ja kasvaa edelleen ja
harrastajien ikäjakauma on
laaja. Yhä useampi haaveilee aidosta Harley Davidson moottoripyörästä. Niin
kävi myös Ville Vahteran
kohdalla. Reilut kymmenen vuotta sitten asia alkoi
muhia päässä ja vuonna
2007 hän hankki itselleen
Harley Davidson FLSTN ,
joka on vuosimallia 1996.
Kuutioita löytyy 1340 cc,
ja tehoja 50 hv. Näillä tehoilla matka taittuu mukavasti, Vahtera sanoo.
Pyörä painaa 320 kg ja se
on tuotu Floridasta vuonna
2007. Viisihenkisen per-

heen isänä ei ehdi niin kovin paljon ajamaan. Viime
kesänä kilometrejä kertyi
runsas parituhatta. Olen
käynyt vuosittain mm. Porissa Karhu MC:n järjestämällä Karhunkierroksella.
ja viime keväänä ensimmäistä kertaa järjestetyssä
Kihvelirallissa
Maksamaalla. Muutoin kilomertit
ovat kertyneet lähialueilla
ajellessa.
Musta ajopuku, bootsit ja partakin
Harrikka- porukka on asialleen uskollista väkeä. Itse
en kuulu mihinkään paikalliseen mp-kerhoon, koska
aika ei riitä kerhotoimintaan. HARLEY-DAVIDSON CLUB FINLAND
jäsen kyllä olen. Olen us-

kollinen harrikkafani, ja
käytössäni on musta nahkarotsi ja -housut, bootsit
ja partakin oli. Mutta muutoin en kovin tarkkaan seuraa, mitä harrikkakuskilla
”pitää” olla päällä. Mulle
itselle pyörä on se juttu ja
sitten se mahtava porukka,
joita yhdistää tämä yhteinen harrastus. Kyllä siinä
rentoutuu, kun pukee varusteet päälle ja jyräyttää
harrikan käyntiin, vapauden tunne on täydellinen,
Vahtera hehkuttaa.
Varovaisena liikenteessä
Moottoripyörä on vaikeasti havaittavissa liikenteen
keskellä, joten motoristien
kannattaa mennä varovaisin mielin liikenteen se-

Kromi ja muhkeat pakoputkesta tulevat muhkea
soundi ,ovat sitä parasta harrikkaa Ville Vahtera toteaa

kaan. Itse olen tämän asian
huomioinut ja tarkkailen
jatkuvasti ympärillä tapahtuvia tilanteita. Moottoripyörällä liikutaan samaa
vauhtia muun liikenteen
kanssa, mutta se on huomattavasti vaikeampi havaita kuin auto. Lisäksi osa
autoilijoista
edelleenkin
suhtautuu välinpitämättömästi motoristeihin.
Vaikka oma pyörä on
suhteellisen suuri, painava
ja massiivinen se on kuitenkin kohtalaisen helppo
hallita ja käyttää kaupunkiajossakin.
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METALLI 28. Jäsenetusi v. 2011
LEHTISETELI
Osaston lehtisetelin arvo 30 € Lisätään niihin työväenlehtiin joihin myös Metalliliitto
myöntää avustusta. Lehti laskuttaa osastoa tilauksesi mukaisesti. Etusi on vain yhteen
lehteen. Liiton tuki on 12-24 € / lehti. Eli etusi on jopa 54€
TEATTERILIPUT
Vaasan kaupungin teatterit. (suomalainen ja ruotsalainen) 2 kpl. Lippua per /jäsen.
Metalli 28 jäsenkorttia näyttämällä saat liput ½ hintaan. Lippuja voit ostaa jokaiseen eri
näytäntöihin vuoden 2011 aikana.
OPINTOSTIPENDIT
Opintostipendit. Kaikilta Metallin ja SAK;n järjestämistä kursseista. Lisätietoja taloudenhoitajalta. (maksetaan jälkikäteen kurssitodistusta vastaan)
JAOKSIEN TAPAHTUMAT
Jaoksien (7 kpl) tarjoamat toiminnat ovat maksuttomia tai pienellä omavastuulla. Tietoa
näistä tapahtumista saat seuraamalla työpaikkasi ilmoitustauluja sekä osaston kotisivuja.
RAUTAKOURA
Vapaa-ajan viettopaikka RAUTAKOURA. Hinnaston yms. löydät osaston kotisivuilta
www.vaasanmetali28.fi
TAKOMO
Toimi- ja kokoustila TAKOMO. Tiedot mahdollisesta vuokraamisesta osaston
kotisivuilta.
JÄSENLEHTI
Metalli 28. oma jäsen lehti ”KAKSKASI” Ilmestyy 1 kerran vuodessa.
Työpaikkasi työhuonekunnan toimintaa osasto tukee rahallisesti vuosittain.
Jäsenkalenteri, jäsenkortti sekä AHJO lehti postitetaan sinulle kotiin.

EDELLÄ MAINITUISTA LISÄTIETOJA ANTAA
TYÖPAIKKASI
LUOTTAMUSMIEHET
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VAPPUNA
Marssittiin, kuunneltiin puheita, nautittiin
simasta ja tippaleivistä Takomossa.
Osaston lippua kantamassa puheenjohtaja
Sauli Mielty.
Else-Maija Ristimäki,
Mauno Saharinen sekä
Toivo ja Sinikka Palo
pistätyivät vappukahvilla Takomossa. Paavo Arhinmäen puheen
selkeyttä kehuttiin
tippaleipien ja kahvin
lomassa.
Jukka ja Sari Holm
käyvät perinteisesti
Takomon tippaleivillä.

Arne Mäenpää (vas.) ja Antti Myllymäki vapputunnelmissa matkalla Takomoon.
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Pikkujoulujuhlan päätteeksi kokoonnuttiin yhteiskuvaan joulupukin, ja -muorin ympärille.

Lasten Pikkujoulujuhla
Jouluisen jännittynyt tunnelma vallitsi Takomossa, kun siellä vietettiin lasten pikkujoulujuhlaa. Mukaan oli uskaltautunut 12 lasta vanhempineen. Tarjolla oli pipareita, joulutorttuja
ja mukavaa yhdessä
oloa. Joulupukkia ja
-muoria
odotellessa
lapset piirsivät toinen toistaan kauniinpia piirustuksia, jotka osallistuvat myös
metalli 28 lasten ja
lastenlasten
piirustuskilpailuun.Lopulta
joulupukki muorineen
saapui paikalle mukanaan muhkea lahjapussi. Lapset vastailivat reippaasti pukin
ja muorin uteluihin
kiltteydestä ja muista
jouluun liittyvistä asioista.

Joulupukkia odotellessa lapset piirsivät jouluisia piirustuksia. Edessä
vasemmalta, Sari Värri ja lapset Mirko ja Nita. Pöydän takana taiteilevat
Juuso Sanna ja Joona Jansson sekä Jan ja Anne Marter.
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”Kotka lentää
helposti alhaalla,
mutta kanat eivät
koskaan korkealla”.
Se on mottoni
facebookissa.
Kulunut vuosi on
siis tuonut elämään
uuden ulottuvuuden,
”naamakirjan”.
Nuorten juttu, mutta
on siellä paljon
myös meitä exnuoria. Maailman
menosta on sinne
mukava kirjoitella ja
lueskella kavereiden
kommentteja. Eli,
jos tykkäät esim.
tästä tekstistä, niin
hakeudu fb-kaveriksi...
Vapaan Euroopan,
vapaan kapitalismin,
ja vapaan
pörssitalouden vapaat
mekanismit ovat
paljastaneet meille
kyvyttömyytensä.
Yksi jos toinen EUvaltio alkaa olla
taloutensa puolesta
pahasti kuralla.
Lumipalloilmiö on
lähtenyt liikkeelle.
Eurooppalaisten
suurpankkien
pörssikeinottelun
riskit ja tappiot ollaan
kaatamassa meidän
veronmaksajien
niskoille. Ja Suomen
hallitusherrat ovat
lähteneet tähän
suurpankkien
”pelastusoperaatioon”
mukaan. He haluavat,
että suomalaiset
osallistuvat näiden
pankkien tappioiden
sosialisoimiseen.
Jos näin käy, niin
jostain se on aina
pois. Meidät on pantu
siis tanssimaan
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zorbasta ja rivitanssia
pörssipankkien
tahdissa...
Suomessa ja
maailmalla eletään
hektistä aikaa. Uutisia
ja asioita tulee ja
menee hirveätä
vauhtia. Uutiset
ovat harvemmin
työläisille positiivisia.
Pörssikapitalismi
mällää meillä ja
muualla. Mikään ei
tunnu saavan niistä
otetta. Rikkaat vaan
rikastuu ja köyhät
köyhtyy. Todelliset
ihmisarvot ovat
katoamassa pääoman
vallan alle…
Elinkeinoelämän
Keskusliitto on myös
ottanut vahvan otteen
Suomen valtiollisessa
vaikuttamisessa.
Porvarilliset mediat
ovat toimineet tässä
sen kritiikittömänä
viestinviejänä. EK:n
ideologia on hallinnut
suomalaisten
tajunnan virtaa.
Ay-liike on tässä
yllytyksessä
jäämässä vallattoman
sivustaseuraajan
rooliin. Nyt
tarvitaankin profiilin
nostoa koko aykentässä…
Kuluneen vuoden
aikana ovat
työnantajia edustavan
EK:n johtajat
useamman kerran
astuneet työläisten ja
ay-liikkeen varpaille.
Esitykset työurien
pidentämiseksi ja
eläkeiän nostamiseksi,
sekä lakko-oikeuksiin,

ja lomaoikeuksiin
puuttuminen
ovat tästä selvä
osoitus. He haluavat
mm. paikallisten
sopimusten
lisäämistä, mutta
sille valtakunnallisen
työrauhavelvoitteen.
Mitä he oikein
kuvittelevat. Tämä
aivan naurattaa.
Haluavatko nämä EK:n
herrat romuttaa ja
heikentää ay-liikkeen
vuosikymmenten
saavutukset? Metallin
28:n jäseniltä heidän
esityksensä tuskin
saavat kannatusta?
Nykyisessä
työllisyystilanteessa
EK voisi, huonojen
esitysten sijaan,
osoittaa todellista
isänmaanrakkautta ja
yhteiskuntavastuuta.
Tarttuisivat todellisiin
toimiin ja ongelmiin,
Suomen köyhyyden
ja työttömyyden
nujertamiseksi.
Koulutetun nuorison
suuret joukot
odottavat ja huutavat
pysyviä työpaikkoja
ja toimeentuloa.
Kysymys on
nuorison näköaloista
ja maamme
tulevaisuudesta.
Hallituspuolue
kokoomuksen tarjous
on ollut vain, toivoa ja
talkoita…
Lakko-oikeudet ja
lomaoikeudet, sekä
eläkeasiat ovat ayliikkeen ja poliittisen
työväenliikkeen
pitkäaikaisen
yhteisen toiminnan
ja taistelun tulosta.

Ne ovat suoraan
meidän suomalaisten
työläisten
elämänlaatuun ja
oikeuksiin liittyviä
asioita, ja ne eivät
ole kauppatavaraa.
Uskon, että
jäsenistömme tulevissa
eduskuntavaaleissa
tarttuvat punakynään
ja laittavat numeronsa
niille, jotka pitävät
tinkimättömästi
kiinni todellisen
työväenliikkeen
saavutuksista.
Äänestetään kokoomus
ja kepulit yhteistuumin
historiaan…
By the way. Kaverit
hei, olisiko muuten
ideaa että meidän
ammattiosastolla olisi
oma sivu facebookissa?
Jos tykkääjiä tulee
tarpeeksi, niin otetaan
asia tapetille. Näin
tehdään, ja onhan
meillä osastossa
nuorisojaostokin.
Voitaisiin samalla
saada osaston
toimintaympäristöön
uusia tovereita…

Arne Mäenpää
28:n varapuheenjohtaja
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Hinnasto:
Rautakoura perhemökki (viikko)
100 €
Rautakoura, mökki ( pe,la,su)
30 €
Rautakoura alue ulkopuoliset
500 € /vrk
Rautakoura, mökki ( ma-pe)
50 €
Kesäpaikka vaunulle 1.5-30.9
100 €
Vaunupaikka viikoksi		
40 €
Talvikausipaikka vaunulle 1.10-30.4 100 €+ sähkö
Varauspalvelupuhelin 040 7484428, klo 7-18 välisenä aikana.
Ajo-ohje: Raippaluodon sillalta päätietä pitkin 2 km, josta Leipurintielle (opaskyltti vasemmalle). Tie on suljettu lukitulla puomilla. Alue sijaitsee n. 4 km Leipurintietä ja alue näkyy oikealla rannassa.
Osoite: Leipurintie 355, 65800 Raippaluoto
Alueen yleisavaimet: Saatavissa luottamusmiehiltä ja Wärtsilän portilta esittämällä voimassa olevan Metalliliiton (os.28)
jäsenkortin ja henkilöllisyystodistuksen. Avaimet kuitataan henkilökohtaisesti.
Päätuvan ja mökkien vuokra-avaimet saat taloudenhoitajalta:
Kauko Lämsältä puhelin 040 - 748 4428 kello 07.00 - 18.00 välisenä aikana.

Rautakouran järjestyssäännöt:
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.
Kiinnitä vesillä liikkumisvälineet huolellisesti paikoilleen.
Jos havaitset jonkin rikkoontuneen tai jos itsellesi sattuu vahinko, ilmoita siitä heti alueen vastaavalle 0500 563 020.
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. 2011 voimassa. Lupa oikeuttaa vieheluvan 3 verkkoa. Lisäksi tarvitaan valtionkortti. Kysy lisää oikeuksista alueen vastaavalta.
Kunnioita mökkinaapurien ja muiden alueella olijoiden yörauhaa. Hiljaisuus ulko-alueella klo 23.00-7.00
Rautakouran talonmiehenä toimii Matti Värri puh. 0500 563 020
Rautakoura-jaoksessa toimivat myös
Kauko Lämsä puh. 040 748 4428 ja
Mika Jaskari 0400 598 044.
Näihin henkilöihin voit ottaa yhteyttä aluetta kehitettäessä tai jos havaitset alueella puutteita.
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RAUTAKOURATERVEISET
Taas on vuosi vierähtänyt, eikä mikä tahansa vuosi nimittäin ilmojen suhteen. Rautakourassakin peruutettiin jo
varattuja vuokrauksia pakkasten ja lumitilanteen vuoksi. Pitkän ja lämpimän kesän aikana päämökki on ollut
varattuna kaikki viikot toukokuun alusta aina syyskuun
loppuun. Pikkumökit on ollut huomattavasti vähemmän
kysyttyjä. Myös kaikki kuusi vaunupaikkaa on ollut varattuna. Tänä vuonna on tarkoitus vuokrata kausipaikaksi vain viisi paikkaa ja jättää yksi paikka lyhytaikaiseen
vuokraukseen. Lisäpaikkoja rakennetaan sen jälkeen, kun
saadaan alueen perusasiat kuntoon kuten jäteveden käsittely, jota pyritään tänä vuonna viemään eteenpäin.
Kevättalkoisiin veteraanit osallistuivat perinteisesti isolla joukolla ja työssäkäyvät, joita oli 11 henkeä hoitivat
lauantaina loput hommat, joten kevättyöt tuli hyvin tehtyä. Syystalkoot olikin sitten pettymys - niihin osallistui 2
henkeä, joten välttämättömimpiäkään töitä ei pystytty tekemään. Jokaisellahan on joskus muita menoja talkoitten
aikaan, mutta voihan soitella alueenhoitajalle, jos voisi
olla joskus muulloin avuksi (muutamat jo tekeekin niin).

Keväällä teetettiin mökin ja saunan terasseille uutta ilmettä antavat pilarit ja kaiteet lahonneiden rakenteiden tilalle. Sorvipojat Sievistä valmisti aihiot ja Hirvelän Tapsan kanssa kasattiin kaiteet, jonka jälkeen ”Raippaluodon
timpurit” asensi ne paikalleen.
Syksyllä järjestettiin hyvän ruuan ystäville grillauskurssi, jota oli vetämässä kokki Ossi Harju. Hyvien ruokien
lisäksi saatiin opastusta oikeaoppiseen grillaukseen ja
kuunnella Aarre Järven hanurimusiikkia.
Syyskokous tarkisti rautakouran hintoja, jotka näkyvät
www.vaasanmetalli28.fi/fi/etusivu/rautakoura nettisivuilta ja tässä lehdessä, jossa on myös Rautakouran käyttäjän
ohjeet.
Rautakourajaos toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi vapaa-ajanviettopaikka Rautakouraan.

Terveisin Matti

Osa talkooväkeä murkinalla.

Tanssilavan uusinta (Sauli,Pekka,Reino ,Elisa
työnjohtajana.)

Laituri sai uuden ”suojakertoimen” (Janna)

lahonneiden terassihirsien pilkkomisessa riitti
töitä. ( Mika ja Petri)
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Runsaslumisen talven muisto

28

Rautakourassa

järjestetty
grillitapahtuma keräsi mukavasti osanottajia paikan
päälle. Päivän teema oli
ruokien valmistus grillissä.
Grillimestarina toimi kokki Ossi Harju.
Erilaisia grillivaihtoehtoja
löytyy sähkö-, ja kaasukäyttöisinä, mutta hänen
mukaan mikään ei vedä
vertoja kunnolliselle hiiligrillille.
Rautakouran
grillikatoksen grilli on
erinomainen grilliruokien
valmistukseen.
Tällä kertaa raaka-aineina
käytettiin possun ja karitsan filettä ja Grilliluita eli
ribsejä. Grilliluiden valmistus on monitahoinen.
Ensiksi niitä oli kypsytetty
uunissa kolmisen tuntia.
Tämän jälkeen ne marinoitiin intialaisella makeahkolla marinadilla ja eri
mausteilla.
Huolellinen
grillaus antoi loistavan
lopputuloksen ja makuelämyksen.
Grillattavien lihojen kohdalla parhaaseen tulokseen
päästään, kun aloitetaan
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Rautakourassa tirisi liha

Possun ja Broilerin liha on grillattava aina kypsäksi.
maustamattomasta lihasta.
Murea possun ja karitsan
liha sopii hyvin grillaukseen. Lihat kannattaa
grillata ilman mausteita,
ja sen kypsyysastetta voi
tarkkailla
leikkaamalla

grillattavaa lihaa kypsymisen aikana. Kun liha on
kypsä, niin sen jälkeen ne
maustetaan omien makujen
mukaan. Mikäli käytetään
kaupan hyllyltä valmiiksi
marinoitua lihaa, niin siitä

Ritva Hirvelä (vas.) ja Kaija Värri seuraamassa lihan maustamista.

kannattaa marinadi huuhdella pois.
Lisukkeena salaatteja
ja patonkia
Maukkaiden
grillituotteiden lisäksi Ossi Harju
oli valmistanut erilaisia
salaatteja ja patonkia, jotka täydensivät maukkaita
grillituotteita. Vihersalaatit
sopivat erinomaisesti grillatun lihan kanssa. Ruokajuoman voi jokainen valita
makunsa mukaan.
Antoisan päivän jälkeen
oli mukava ajella kotiin
täysinäisin vatsoin yhtä kokemusta viisaampana.

Aarre Järvi viihdytti
mukavalla musiikilla.
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Lihan grillaus:
Ota grillattavat lihat huoneenlämpöön
½-1 tuntia ennen grillausta.
Grillaa Possun ja broilerin liha aina kypsäksi. Naudanlihan voi kypsentää
eri kypsyysasteeseen.
Kypsynyt liha maustetaan oman
maun mukaan.
Muista käsitellä raaka ja kypsä
liha eri välineillä.

Määrät:

Kokki Ossi Harju annosteli maukkaat murkinat...

Luutonta naudan tai sianlihaa 100-200 gr/hlö
Luullinen sian-, tai
naudanliha 250-300 gr/hlö
Broileria 200-300 gr/hlö

Grillausaikoja
Keskivertona grillausaikana voidaan pitää 5-10 minuuttia/1-1,5 cm:n vahvuinen tuote, kuten kyljys. Kannattaa itse
vielä tarkistaa, että liha on kypsää. Parhaiten se onnistuu leikkaamalla pala
grillattavasta tuotteesta ja varmistamalla, että lihasneste on kirkasta.

Marinadi

Ja se maistui niin lapsille...

Kuin aikuisillekin.

Marinadi naudan lihalle saa olla hapahko. Punaviini, punaviinietikka, tomaatti- ja chilikastikkeet sopivat hyvin tähän tarkoitukseen. Myös pippurit sipuli
ja valkosipuli antavat potkua naudan
lihan marinadiin.
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METALLIN Lasten ja lastenlapsien piirustuskilpailu
Alkaa heti ja päättyy 30.6.2011
Sarjat: 0-5 v, 6-10v, 11-15v.
Tytöt ja pojat samassa sarjassa.
Piirustustyyli ja tekniikat ovat kaikki vapaat.
Piirustuksien koon on oltava A 4 tai pienempi.
Sarjojen parhaat palkitaan taiteiden yössä 12.8.2011.
Taiteiden yössä on esillä lapsitaidetta.
ÄÄNESTYS PARHAASTA TEOKSESTA TAKOMOSSA
Eniten ääniä saanut teos (taiteiden yönä) tekijä palkitaan.
Play Stayson pelillä (hinta n.350 €).
Hänestä tehdään myös haastattelu lehteen
Taideteos kehystetään ja pannaan TAKOMON seinälle

Teokset postitetaan: METALLI 28, Hietasaarenkatu 11, 65100 Vaasa
(huomaa, ÄLÄ TAITA Taideteosta)
Tekijän nimi ja yhteystiedot ERI PAPERILLE KUIN ITSE TEOS
ja mukaan kirjekuoreen.
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Työntekijöiden pitkäaikainen
pääluottamusmies Sauli Mielty jättää
luottamustehtävät seuraajalleen
Työntekijöiden vuodesta 1999 toiminut pääluottamusmies Sauli Mielty
ei asettautunut ehdolle seuraavan
kauden pääluottamusmieheksi. Syy
tähän on se, että hän harkitsee eläkkeelle jäämistä tämän vuoden aikana.
Ennen tätä hän aikoo kuitenkin palata muihin tehtäviin Wärtsilässä
eikä pidä mahdottomuutena sitä,
että palaisi huoltoverstaalle, jossa
hän oli huollon hommissa kahdeksan
vuotta, aina siihen asti kunnes hänet
valittiin päätoimiseksi työntekijöiden
pääluottamusmieheksi. ”Olen aina
pitänyt haasteista, niin teknisistä
kuin henkisistäkin”, hän kertoo.
Mitä on jäänyt mieleesi ajastasi
pääluottamusmiehenä?
Olen luottamustehtävässäni saanut kokea paljon erilaisia tilanteita,
haasteita, niin negatiivisia asioita
kuin positiivisiakin. Haastavimmat
tapaukset sijoittuvat vuosille 1999,
jolloin olin ensimmäistä kautta pääluottamusmiehenä ja olin mukana,
kun Wärtsilä irtisanoi henkilöstöä
taloudellisista syistä, sekä vuodelle
2004, jolloin Turun tehdas lakkautettiin ja olin WFI:n hallituksen jäsenenä
mukana taistelemassa tätä vastaan.
Myös tänä vuonna on ollut haastavaa lomautusneuvottelujen ja irtisanoutumisuhkien vuoksi. Haastavia
ovat myös olleet ne ongelmat, joita
olemme ratkoneet yhdessä henkilöstöpäälliköiden ja työsuojelun kanssa.
Positiivisista asioista mieleeni ovat
jääneet kaikki kivat työkaverit, joi-

den kanssa olen saanut tehdä töitä,
sekä luottamus, jota minua kohtaan
on osoitettu.
Mitä terveisiä haluat lähettää
seuraajallesi
Jari-Matti Latvakoskelle?
Haluan toivottaa seuraajalleni onnea
hänen uudessa tehtävässään ja toivon, että hän muistaa, että kaikkia
on kuunneltava tasapuolisesti riippumatta henkilökohtaisista seikoista.
Pitkä pinna on myös hyvä ominaisuus pääluottamusmiehen tehtävässä.
Entä työntekijöille?
Haluan osoittaa kiitokseni kaikille,
joiden kanssa olen tehnyt töitä näiden vuosien aikana. Olen viihtynyt
tässä tehtävässä, vaikka kyse onkin
useimmiten ollut vaikeista asioista.
Nyt kun luovun tehtävästäni tulen
varmasti aluksi kokemaan hieman
haikeutta. Suuri kiitos kaikille!
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Ilmavat, mukavat, metallittomat turvajalkineet
Metallittomissa Sievi
ZONE ja Sievi ELIXIR
turvajalkineissa on
kaikki turvaominaisuudet; naulaanastumis- ja varvassuoja
sekä elastinen
pohjarakenne.
Metallittomissa SieviAir® Focus -malleissa yhdistyy komposiittivarvassuoja
tavallista leveämpään lestiin.
Saat jaloillesi turvallisuuden lisäksi
uskomattoman
työmukavuuden!

Sievi Zone S3

43-52140-562-09M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52140-563-09M
39-47 EN ISO 20345: S3

Tutustu lähemmin
valikoimaan kotisivuillamme www.sievi.com

SieviAir Focus 1 S1

SieviAir Galaxy 1 S1

SieviAir Focus 1 XL S1

SieviAir Galaxy 1 XL S1

Metalliton

Metalliton

SieviAir Focus 2 S1

SieviAir Galaxy 2 S1

43-52516-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

43-52702-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

Sievi Elixir XL S3
49-52752-503-33M
39-47 EN ISO 20345: S3

Metalliton
49-52516-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

43-52518-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

49-52702-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

43-52704-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

Metalliton

SieviAir Focus 2 XL S1

SieviAir Galaxy 2 XL S1

Metalliton

Metalliton

49-52518-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Sievi Elixir High XL S3

49-52754-503-33M
39-47 EN ISO 20345: S3

49-52704-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

www.sievi.com
Sievin Jalkine Oy • Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Puh. (08) 488 11, Fax (08) 488 1200 info@sievi.com, www.sievi.com
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