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	 	 	 Perheseminaari,	Peurunka
	 	 	 Öjberget	ulkoilu-	ja	laskettelupäivä

Maaliskuu	 Veteraanien	Ruotsinristeily
	 	 	 Osaston	pilkkikilpailu
	 	 	 Koko	perheen	elokuvaesitys
	 	 	 Taitomessut	(naisjäsenille)
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	 	 	 Taitoluistelunäytös	Vaasassa
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Syyskuu	 	 1.9	Metallin	retkeilypäivä	(paikka	auki)
	 	 	 Suurten	osastojen	risteily	Tukholma
	 	 	 Uimahallipäivä	jäsenperheille
	 	 	 Huvipuistoretki	(paikka	avoinna)

Lokakuu		 Rautakouratalkoot
	 	 	 Veteraanikurssi
	 	 	 Hohtokeilaus
	 	 	 Shoppailupäivä	naisille

Marraskuu	 Veteraanien	Tallinnan	matka

Joulukuu	 Lasten	pikkujoulu

Tapahtumia
Päivät tarkentuvat ja voivat muuttua

SEURAA ILMOITUSTAULUJA JA OSASTON KOTISIVUJA
www.vaasanmetalli28.fi

Toimikunta ja eri jaostot toivovat että pystymme rakentamaan mielenkiintoisen ja monipuolisen 
tarjonnan toimintavuodelle 2012.

Toivomme jäsenperheiden osallistuvan runsaslukuisesti järjestettäviin tapahtumiin ja haluamme 
teiltä myös palautetta toimintamme edelleen kehittämiseksi.
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Keskusjärjestöt ja maan hallitus puuttui tilanteeseen

Keskusjärjestöt neuvottelivat keskenään niin sanotun raamisopimuksen,raamisopimus allekirjoitettiin 13.10.2011.
Raamisopimuksen pohjalta Metalli ja Teknologiateollisuus jatkoivat neuvotteluja raamin soveltamisesta metallite-
ollisuuteen.Sopimusta ei syntynyt ja niin apuun jouduttiin pyytämään valtakunnansovittelija. Valtakunnansovitte-
lijan antama ensimmäinen sovintoesitys käsiteltiin Metallin valtuustossa 20.10.2011.
Päätettiin äänin 34-18 hylätä annettu sovintoesitys. Näin ollen lakko alkoi 21.10.2011 työtaistelun piirissä olevissa 
yrityksissä. Hylkäyksen pääsyynä oli perälaudan puuttuminen kokonaan!

Valtakunnan sovittelijan toinen sovintoesitys oli Metallin valtuuston käsittelyssä 24.10.2011.

Sovintoesityksestä ja tes-muutoksista keskusteltiin laajasti valtuustossa. Sovintoesitys hyväksyttiin lähes yksimie-
lisesti 3 valtuuston 56 edustajasta vaati erimielisyytensä kirjaamisen kokouksen muistioon. Sopimukseen saatiin 
selkeä perälauta siihen miten palkankorotukset on jaettava ellei paikallisesti päästä jaosta sopimukseen. Sanoisin 
että kahden päivän lakko muutamissa yrityksissä kannatti koska mielestäni neuvottelemalla ei tuota perälautaa 
olisi enää saatu. Suurkiitos kaikille lakkoon osallistuneille jäsenillemme!
  Laadullisia parannuksia saatiin myös sopimukseen esim. isyysvapaan pidennys 2-viikolla,työttömyysturva,
työttömäksi joutuneen lomakorvauksen jaksotuksesta luovutaan 1.1.2013 alkaen. Tässä todella lyhyt yhteenveto 
vuoden 2011 tes-neuvotteluista. Tarkemmat tiedot kaikista sopimuskohdista löytyy metallin sivuilta sekä Ahjo-
lehdestä.
  Huomion arvoista oli metallin valtuuston kokouksissa se että ryhmäkokouksia ei ollut lainkaan kun sovintoesityk-
siä käsiteltiin. Jokainen valtuuston jäsen (56kpl) joutui ja sai itse päättää minkä kannan milloinkin ottaa annettuihin 
esityksiin.Tällainen menettely oli mielestäni oikein. Kiitos siitä valtuuston puheenjohtajistolle sekä liiton johdolle.
  Ammattiosastomme toiminta kuluneena vuotena on ollut perinteisen vilkasta.Jaokset ovat järjestäneet lukuisia 
tapahtumia jäsenillemme.On ollut ostosmatkailua naapurimaihin,sirkus,huvipuistoa kauneusmessumatkaa,saarist
oristeilyä ja laskettelua y.m. Kiitos tästä kaikille jaoksille!
Kiinteistöjen ylläpitoon on myös satsattu.Rautakouraa on ehostettu talkoilla ja takomon keittiö on uusittu ajanmu-
kaiseen kuosiin.

Vuosi 2012 on Metallin liittokokousvuosi

Metallityöväen liiton 21,liittokokous ja Metallityöväen työttömyyskassa varsinainen edustajiston kokous Tampe-
reella 25-30.05.2012. Tarkemmat tiedot äänestyspaikoista ja aikatauluista löydät tämän lehden sivulta 15 ja 18.
On todella tärkeää että äänestät myös näissä vaaleissa! Tavoitteemme on nostaa äänestysprosentti yli 60%:n!
Jäsenet ilman teidän aktiivisuuttanne ei tämä tavoite onnistu!
Metalli 28:n liittokokousehdokkaat esittäytyvät sivuilla 16-17

Kiitän toimikuntaa ja jaoksia kuluneesta vuodesta! Yhteistyö ryhmien kesken on ollut saumatonta ja se on todella 
hieno asia! Toivon että jatkamme samalla linjalla myös tästä eteenpäin!
   Toivotan toimikunnalle perheineen ja jäsenillemme perheineen rauhallista ja työntäyteistä alkanutta vuotta 2012!

Sauli Mielty
Ammattiosaston puheenjohtaja

Arvoisat jäsenet/lukijat!
Vuosi 2011 oli monessakin suhteessa jännittävä ja epävarmuutta sisäl-
lään pitävä vuosi. EU:n talouskriisi huolestuttaa meitä kaikkia pelkään 
että kun luemme tätä lehteä keväällä 2012 niin olemme syvällä laman 
kourissa. Toivottavasti olen väärässä! Mehän tiedämme että syypäät 
tähän EU:n kriisiin ovat maat jotka ovat eläneet kuin pellossa yli varo-
jensa ja todennäköisesti maksumiehiksi joudumme me veronmaksajat 
maissa kuten Suomi jossa talous on vakaalla pohjalla vielä toistaiseksi.
  Metallin ja teknologisteollisuuden työehtosopimusneuvottelut ka-
riutuivat ja metalli irtisanoi sopimuksen ja sopimuskausi päättyi 
30.9.2011. Neuvottelut kariutuivat työnantajapuolen haluttomuuteen 
minkäänlaisiin laadullisiin ja taloudellisiin parannuksiin työehtoihin 
Metallissa.
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AMMATTIOSASTON  JOHTOHENKILÖT VUONNA 2012
Toimikunnan jäsenet ja heidän työpaikat 
Puheenjohtaja	 	 Sauli Mielty    Eläkkeellä     040-7484427 sauli.mielty@netikka.fi 
Sihteeri	 	 Tapani	Hirvelä		 	 Eläkeläinen		 										 040-5816810	tapani.s.hirvela@gmail.com	
Taloudenhoitaja	 Kauko	Lämsä		 	 Wärtsilä	Oy	 	 040-7484428	kauko.lamsa@wartsila.com	
Varapuheenjohtaja	 Arne	Mäenpää	 	 Uwira	Oy	 	 050-3220186	arnemaenpaa@hotmail.com
Varasihteeri 	 	 Ari	Rintala	 	 Wärtsilä	Oy	 	 040-5914953	ari.rintala@wartsila.com	 	
Kirjeenvaihtaja		 Sauli	Mielty	 	
Edellä luetellut henkilöt muodostavat ammattiosaston työjaoston, joka valmistelee asioita 
toimikunnalle ja tekee päätöksiä kokousten välisenä aikana.

Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet ja heidän työpaikat:
Juha Hakala Wärtsilä Oy, Mika Jaskari Uwira Oy, Jarmo Kohtala Nordhydraulic Oy, Janne Koskimäki Wärtsilä Oy, Matti 
Latvakoski Wärtsilä Oy, Veijo Nygren Nordydraulic Oy, Sami Olmari Wärtsilä Oy, Keijo Rauhala Uwira Oy, Pekka Penttinen 
työtön, Markku Rintamäki Wärtsilä Oy, Tapani Salohovi Nordhydraulic Oy, Mikko Viertokangas Mapromec Oy, Reijo Viita Wärtsilä 
Oy, Pia Vuoto Wärtsilä Oy, Matti Värri Laine-Tuotanto Oy
	
Yleisvarajäsenet ja heidän työpaikat:
Nina Back Wärtsilä Oy, Kari Granö Wärtsilä Oy, Eija Kiviaho Crimppi Oy, Terho Kivineva eläkkeellä, Veli-Pekka 
Kotkavaara SOP- Metalli Oy, Heidi Laine Citec Engineering Oy, Pasi Lehtikevari Uwira Oy, Tapio Lehtimäki Wärtsilä 
Oy, Niko Manninen Laine-Tuotanto Oy, Aino Mansikkamäki Wärtsilä Oy, Pekka Mäenpää Wärtsilä Oy, Jarkko 
Nyholm Wärtsilä Oy, Jouko Passi Wärtsilä Oy, Veli-Matti Rantanen Nordhydraulic Oy, Merja Rautonen Wärtsilä Oy, 
Timo Ristimäki Mapromec Oy, Markku Tekoniemi Uwira Oy, Erkki Åsvik 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

Opintosihteeri:
Tea Hietamäki Varpusenkuja 4 65230 Vaasa puh. 0405243690  teahietamaki@gmail.com  

Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä, Pekka Penttinen Jäkälätie 10 65320 Vaasa puh. 0400997417 pekkapa55@gmail.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

Ammattiosaston aluekokousedustajat vuonna 2012
Varsinainen edustaja	 	 Henkilökohtainen varaedustaja
Jarmo	Kohtala	 	 	 Tapani	Salohovi
Matti	Latvakoski	 	 	 Merja	Rautonen
Arne	Mäenpää	 	 	 Kauko	Lämsä
Veijo	Nygren	 	 	 Tapani	Hirvelä
Sami	Olmari	 	 	 Juha	Hakala
Keijo	Rauhala	 	 	 Markku	Rintamäki
Ari	Rintala	 	 	 Nina	Back
Mikko	Viertokangas	 	 Reijo	Viita
Pia	Vuoto	 	 	 Mika	Jaskari
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Kolmetoista vuotta va-
paa- ajan viettopaikka 
Rautakouraa isännöinyt 
Matti Värri luovutti avai-
met uudelle isännälle 
Pekka Penttiselle viime 
vuoden syyskuussa. Matti 
aloitti isännyyden vuonna 
1998 ja tänä aikana hänel-
lä oli vuoden tuuraaja Ter-
ho Tikkanen, kun hän itse 
rakensi omaa mökkiään.  
 Kolmeentoista vuoteen 
mahtuu paljon erilaisia 
tapahtumia alueella. Ra-
kennuksia on huollettu ja 
lisätiloja on rakennettu. 
Alueelle on vedetty säh-
kö- ja vesiliittymät sekä 
asuntovaunupaikkoja on 
lisätty vuosittain. Vii-
meisimpänä suurempana 
projektina valmistui uusi 
keittiö- ja huoltoraken-
nus.    Ammattiosasto ja 
rautakourajaos päättävät, 
minkälaisia toimia alueel-
la tehdään vuosittain. Tä-
män jälkeen niiden käy-
tännön toteutus siirtyykin 
paljolti isännän harteille, 

Vahdinvaihto Rautakourassa

Matti sanoo. Hän hoitaa 
pääpiirteittäin käytännön 
asiat kalastusluvista yleis-
ten tilojen WC-papereihin.  
 Samalla hän tarkkailee 
yleisesti alueen tilaa koko-
naisvaltaisesti. Rautakou-
ran alkuvuosina meno oli 
välillä villiä, Matti muis-
telee, mutta ne ajat olivat 
ja menivät. Viime vuosina 
meno on ollut leppoisaa 
perhelomailua jäsenistön 
kesken. Loma-asukkaat 
huolehtivat alueen siiste-

Rautakouraisäntä Matti Värri (oik.) luovutti avaimet uudelle isännälle Pekka 
Penttiselle.

Eri vuodenajat näyttävät parhaan puolensa Rau-
takourassa.

ydestä kiitettävästi ja jos 
jokin paikka on mennyt 
rikki, siitä ilmoitetaan heti.  

Pekka Penttinen 
aloitti luottavaisin 
mielin

Rautakoura-alue ja sen toi-
mintatavat eivät ole uusi 
asia. Hänellä on Eliisa- vai-
monsa kanssa ollut ympäri-
vuotinen asuntovaunupaik-
ka jo muutamia vuosia.   
 Tänä aikana Pekka ja Eliisa 
ovat kasvaneet Rautakou-
ra- hengen mukaan. Matti 
ja Pekka ovat tunteneet 
toisensa jo 80- luvun alusta 
lähtien, kun olivat työtove-
reita. Rautakouraisännän 
pesti on haasteellinen ja 
kun katselee Matin teke-
misiä takavuosina. -Kyllä 
se vähän painetta antaa, 
Pekka sanoo. Matti tietää 
kokemuksesta, että tähän 
hommaan pitää molempi-
en puolisoiden olla valmis, 
sillä naisen kädenjälki on 
erittäin tärkeää tällaisessa 
vapaa-ajan viettopaikassa.  
 Niinpä me Kaijan kanssa 

yhdessä olemme tätä isän-
nyyttä vieneet eteenpäin.  
  Esimerkkinä mainitta-
koon talkookahvitarjoilut 
ja muut yhteisten tilaisuuk-
sien järjestäminen. Näyt-
tääkin siltä, että myös 
uusi isäntä Pekka ja Eliisa 
jatkavat hyväksi koetulla 
linjalla. Rautakoura toimii 
omatoimialueen hengessä, 
saunan voi lämmittää kuka 
tahansa alueella oleskele-
va. Samoin grillikatoksen 
käyttö, soutuveneet jne. 
ovat käytettävissä. Rauta-
kouran varauskirja on ollut 
viime vuosina täynnä tou-
kokuusta syyskuuhun.  
 Alueella on myös säännöt, 
joihin on hyvä tutustua.  
 Niistä selviää oikeudet ja 
velvollisuudet, Pekka ja 
Matti toteavat. Odotamme 
innolla tulevaa lomakautta 
ja toivotamme lomalaiset 
tervetulleeksi Rautakou-
raan nauttimaan luonnosta 
ja sen tuomista mahdolli-
suuksista, Pekka Penttinen 
päättää.
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2011 lokakuun lop-
pupuolella käyty kolmen 
päivän työtaistelu palautti 
veteraanien mieliin edel-
lisen lakon, joka käytiin 
vuonna 1971. Tuolloin 
lakko kesti seitsemän viik-
koa ja ymmärtää saattaa, 
että se oli taloudellisesti 
raskas nuorille lapsiper-
heille. Tuohon aikaan SAJ 
ja SAK olivat liittyneet 
yhteen ja lakon yhtenä 
tarkoituksena oli voiman-
näytön tarve. Lakkomarssi 
oli elävä osoitus siitä. Kun 
kovaäänisauto oli ylittänyt 
maasillan, niin jonon toi-
nen pää oli entisellä mat-
kahuollon pysäköintipai-
kalla.       
Metallialan palkkataso oli 
jäänyt jälkeen ja sen kor-
jaaminen oli suurin lakon 
tavoite. Lakon ansiosta 
hyväksyttiin lomaltapaluu-
raha, johon oli oikeutettu 
6 kuukauden työssäolon 
jälkeen. Ammattiosasto 
tuki lakkolaisia, tuolloin 
avustus oli nuorille jäsenil-
le 5,50 ja pitkään ammatti-
osastossa olleet saivat seit-
semän markkaa päivässä. 
Tämän lisäksi osasto jakoi 
ruokakasseja monille sa-
doille lakkolaisille. Lakko-
toimikunta oli organisoinut 
keräysryhmiä ja osasto sai 
rahaa ja ruokatavaraa lah-
joituksena, muun muassa 
perunoita maitoa ja limp-
puja paikallisesta leipo-
mosta. Lisäksi järjestettiin 
tansseja, joiden tuotto meni 
lakkokassaan. Osaston in-
nokkaat pilkkimiehet istui-
vat kylmän reiän ympärillä 
pilkkien ahvenia, joita he 
toivat lakkolaisille. Myös 
yksittäiset jäsenet lahjoit-
tivat rahaa lakkokassaan. 

Kolmen päivän lakko nostatti 
veteraanien mielet

Olavi Lyttinen löysi arkis-
tostaan kuitin, jossa hän 
oli lahjoittanut 15 markkaa 
sinne. Myös pohjoismaiset 
veljesjärjestöt tukivat me-
talliliittoa taloudellisesti, 
sen lisäksi Ruotsissa työs-
kennelleet suomalaiset me-
tallimiehet keräsivät rahaa 
lakkokassaan, suositukse-
na oli 50 kruunua henki-
lö.  Lakkotoimikunta ko-
koontui aluksi Palosaaren 
järjestötalolla, mutta pian 
muutettiin samoihin tiloi-
hin Lakkotoimistoon, joka 
toimi silloisessa Bingohal-
lissa Klemettilässä. Nyt 
käyty kolmen päivän lak-
ko osoitti sen, että lakko-
ohjeet olivat vanhentuneet, 
joskin nyt ohjeet päivittyi.

Lakon lopputulos 
tyydytti

Vaikka lakolla ei saavutet-
tu alkuperäistä vaatimusta-
soa, niin suurimpina etuina 
tulivat voimaan aikatarkis-
tus pykälän ulottaminen 

kaikkiin palkkaryhmiin 
entisen kahden ylimmän 
ryhmän sijasta. Sairaus-
ajan karenssipäivien lyhe-
neminen yhteen päivään 
ja 21 päivän jaksoon si-
sältyviltä yhtäjaksoisilta 
sairauspäiviltä maksetaan 
täysi palkka. Vuonna 1971 
yleispoliittinen tilanne oli 
tulehtunut. Vakauttamispo-

litiikka oli jättänyt porsaan-
reikiä hinnankorotuksille.   
 Hintavalvonta löyhentyi ja 
hinnankorotuksia alettiin 
ajamaan läpi. Näin syntyi 
”Korppusota” jonka takia 
Ahti Karjalainen pyysi hal-
litukselleen eroa. Karjalai-
nen perui eronpyyntönsä, 
paitsi SKDL:n osalta, joka 
jäi pois hallituksesta. Hal-

Vuoden 1971 lakon aikana jäsenetkin 
lahjoittivat rahaa lakkokassaan.

Ammattiliittoon liittyminen 
maksoi 600 markkaa vuonna  
1952.

Veteraanit muistelivat 40 vuoden takaista seitse-
män viikon lakkoa.
Kuvassa vasemmalta, Heikki Männistö,Olavi Lytti-
nen, Osmo Sandvik ,Terho Kivineva ja Erkki Åsvik.
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litus kuitenkin kaatui parin 
viikon jälkeen. 

Jäsenkerääjät 
keräsivät 
jäsenmaksut

Jäsenmaksujen keräys suo-
ritettiin aikoinaan jäsen-
maksukerääjien toimesta. 
Jokaisena tilipäivänä he tu-
livat ja niin sanotusti kork-
kasivat jäsenen tilipussin. 
Jäsenmaksut leimattiin 

jäsenkirjaan ja kerääjän 
tehtävä ei ollut mikään 
mukava asia. Jos tehtiin 
huonoja sopimuksia, jäsen-
kirjat lentelivät ja erottiin 
liitosta. Jäsenmaksujen ke-
räys oli työlästä, sillä Vaa-
sassa oli parhaimmillaan 
seitsemän moottoritehdas-
ta. Kun jäsenmaksut saa-
tiin työnantajan tehtäväksi, 
se helpotti tilannetta huo-
mattavasti.

Veteraanijaoksen 
vuosi

Veteraanijaoksen vauhti 
on jatkunut samaan tah-
tiin kuten aikaisempinakin 
vuosina. Vuoden aikana 
on ollut 13 eri tapahtumaa, 
joista yksi suurimmista on 
Suurten ammattiosastojen 
risteily. Matkoja on koetet-
tu järjestää linja-autolla, 
laivalla ja lentäen. Näin on 
pyritty saamaan jokaisel-
le sopiva matkustusmuo-

to. Rautakourassa käytiin 
maalaamassa päärakennus 
ja grillikatos. Veteraanit 
olivat kiitettävästi mukana 
talkoissa. Syysrieha jär-
jestettiin yhdessä naisten 
kanssa ja todettiin, että jat-
kossakin saunaillat korva-
taan yhteisellä syysriehalla. 
Strömbergin ammattiosas-
to 272 kutsuivat vieraaksi 
ja syyskuussa vierailimme 
Österhankmossa heidän 
kesänviettopaikassa.  Sa-
malla päätimme esittää 
kutsun vastavierailulle ensi 
syksynä. Uusia veteraaneja 
mahtuu mukaan toimin-
taan.

Metallin lakkomarssiin osallistui suuri joukko ihmisiä. Kovaäänisautoa ajoi Olavi Lyttinen.

Muistamisiakin oli jäl-
leen viime vuonna. 80- 
vuotis onnittelut saivat 
Reino Korpela, Lars 
Nykqvist ja Viljo Ala-
nen 70 vuotisonnittelut 
saivat Seppo Teräväi-
nen, Anja Kattilakos-
ki, Heikki Tuomivirta, 
Matti Riemu, Helena 
Sihvonen, Eeva-Liisa 
Heikkilä, Maija-Liisa 
Mäenpää, Marja-Leena 
Saarinen, Seija Perälä 
ja Aino Parkkari.
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Tapio Hakan kiinnostus 
kiihdytysautoihin alkoi 
vuonna 1991, jolloin hän 
ensimmäisen kerran meni 
paikanpäälle katsomaan, 
että mikä laji tämä oikein 
on. Drag race -kilpailu laji 
jossa kaksi autoa rinnak-
kaisilla radoilla kilpailee 
siitä, kuka pääsee nopeim-

min lähdöstä maaliin, Haka 
selvittää.  Normaalisti kiih-
dytyssuora on neljännes-
mailin, eli 402,336 metrin 
pituinen. Juniorit kisaavat 
1/8 mailin kiihdytyssuo-
ralla.

 Suomessa kisa ajetaan 
kaksipäiväisenä. Ensim-

mäisenä päivänä ajetaan 
lajittelu- ja karsinta-ajoja 
(qualification), joissa au-
tot lajitellaan eliminaat-
tori kaavioon (ladder), ja 
osa kilpailijoista karsitaan 
pois. Toisena päivänä aje-
taan eliminaattori kaavion 
mukaiset lähdöt. Lähdön 
voittaja jatkaa ja hävinnyt 

putoaa kilpailusta, Haka 
lisää

  Kisalähtö alkaa näyttä-
vällä renkaiden lämmittä-
misellä eli ”burn out”illa. 
Kuljettaja kaasuttaa vetä-
vät pyörät sutimaan jotta ne 
lämpiäisivät hyvin ja pito 
paranisi; samalla renkaiden 
sutiminen tuottaa huomat-
tavan määrän savua. Tämä 
kaikki on koettava paikan 
päällä. Television kautta 
lajia ei voi aistia. Tämä on 
siitä poikkeava moottoriur-
heilulaji, jossa varikolla 
saa kiertää vapaasti.

Tapio Hakan en-
simmäinen kisa 
vuonna 2007
 Ensimmäinen kisa on jää-
nyt järkytyksenä muistoi-

Janika Haka ajoi en-
simmäisen kisansa vu-
onna 2008.

 Sunrise Cruisers
Isä ja tytär ”Cruisailevat”

Janika Haka siirtyy ensi kaudella luokkaansa ylemmäksi. Intoa lajia kohtaan riittää uusia haasteita 
odotellessa.
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hin. Pelko oli hirveä, mutta 
radalle piti päästä, odotet-
tavissa satojen kilometrien 
huippunopeudet 400 met-
rin matkalla, mulla noin 
200km/h, pro-luokat vetää 
yli 300 jopa 500km/h .  Se 
pelotti myös, että saako au-
ton pysähtymään. Ensim-
mäisen startin jälkeen olin 
valmis varikkomieheksi, 
mutta kaverit sanoivat, että 
uudestaan vaan, sillä pel-
kotilat karisevat vain aja-
malla. Siitä se sitten lähti ja 
harrastus vei mennessään.   
 

 Vuonna 2007 omalla viisi 
vuotta rakentamallani -79 
mallin Chevy Camarolla. 
Ajan kaudessa neljä kisaa 
ja pyrin nousemaan ajo-
luokissa pikkuhiljaa. Lajin 
kalleus rajoittaa kilpaile-
mista, palkintorahoja ei 
tässä lajissa kuitata. Voi-
tosta saa mainetta ja kunni-
aa, ehkä pytyn tai kunnia-
kirjan siinä kaikki. Lajin 
harrastajat ovat kuin yhtä 
suurta perhettä, mukavaa 
yhdessäoloa harjoituksissa 
ja kisoissa. Janikan Tavoit-

teena on Top Fuel- kiihdy-
tyksen kuninkuusluokka, 
itse haluaisin Pro-Modified 
luokkaan, Tapio lisää 

Tytär Janika 
innostui mukaan
 
 Sunrise Cruisers ry:llä 
on vahva junioritoiminta, 
meillä on oma auto ju-
nioreille, jolla he voivat 
tutustua lajiin ja kilpail-
lakin seuran autolla. Tapio 
Hakan tytär Janika innos-
tui isänsä harrastukseen 

ja halusi kokeilla miltä 
ajaminen tuntui. Vuonna 
2008 hän ajoi ensimmäisen 
kisansa Porissa. Uransa ai-
kana hän on voittanut usei-
ta pokaaleja, kunniakirjoja. 
Janika siirtyy ensi kaudella 
Junior Stock- luokasta Ju-
nior Modified-luokkaan.  
 Siellä nopeudet nousevat 
145 km/h ja reaktiono-
peudet on oltava kuljet-
tajalla kohdillaan. Juniori-
sarjoissa onkin todettu, 
että työillä on paremmat 
reaktioajat, kuin pojilla. 

Janika on innoissaan sillä 
hän saa oman auton mar-
ras- joulukuun vaihteessa. 
Janikan mielestä kiihdy-
tysajaminen on mukavaa 
ja haastavaa yhdessä isän 
kanssa. Meillä on haus-
kaa yhdessäoloa mukavan 
harrastuksen parissa, Jani-
ka toteaa. Lajin voi aloittaa 
seitsemän vuotiaana, edel-
lyttäen, että jalat ulottuvat 
polkimiin. Junior Dragster 
Team kouluttaa nuoria kul-
jettajia, kerholla on oma 
auto ja ajovarusteet. Tapio 
kouluttaa vasta-alkajia. Ju-
nioreiden jäsenmaksu on 
10 euroa ja sillä saa osal-
listua toimintaan.

Turvallinen laji

  Turvasäännöistä ei tingitä, 
auton turvavarustukset on 
oltava niin hyvät, että vaik-
ka se menisi katollaan 270 
km/h, korin on suojattava 
kuljettaja. Sama koskee 
myös juniorisarjan autoja, 
ne on oltava tinkimät-
tömästi sääntöjen mukai-
set.

Lähtövaloja on 
tarkkailtava 
herkeämättä.

Tapio Haka on kisan “burn out”illa lämmittämässä renkaita. Drag Racing on parasta paikan päällä. 
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Naisjaos järjesti 21.-
22.10.2011 Messumat-
kan Helsinkiin. Matka 
järjestettiin seuturyhmän 
naisille, joten muidenkin 
ammattiosastojennaisille 
oli mahdollisuus osallistua 
messumatkalle.
Matkaan lähdettiin lauan-
tai- aamuna klo.7 ja mat-
kalla pysähdyttiin nautti-
maan ravintola Teituvan 
maittava buffet aamiainen 
Ikaalisissa. Olimme mat-
kassa kahden pysähdyk-
sen taktiikalla, joten toi-
sen kerran pysähdyttiin 
jaloittelemaan. Iltapäivällä 
saavuttuamme Helsinkiin, 
menimme Metalliliiton toi-
mistolle, jossa tasa-arvo- 
ja kulttuurisihteeri Kirsti 
Anttila otti meidät vastaan.
Kirstin koulutuksen aihee-
na oli, naiset liittokoko-

28 Naisjaoksen Messureissu

uksessa. Kirstin tilaisuus 
alkoi ihanasti herkuttelulla, 
kun saimme kahvit ja mait-
tavat pullat sekä suklaata. 
Koulutustilaisuus oli tosi 
mielenkiintoinen ja herätti 
naisten keskuudessa poh-

Toukokuun 20 päivänä 
2011  kokoonnuttiin viettä-
mään metalliliiton vastaa-
van aluetoimitsijan Tauno 
Santikon eläkkeelle siir-
tymisjuhlaa. Väkeä riitti 
koko päivän, onnittelioiden 
mukana oli myös ammat-
tiosastomme edustettuna 
puhenjohtajan ja rahas-
tonhoitajan voimin. Myös 
veteraanijaos oli joukolla 
mukana onnittelemassa Ta-
nea.  Metalliliiton terveh-
dyksen toi Matti Mäkelä 

Tauno Santikon eläkejuhla 
Kotirannan työväentalolla

dintaa sekä keskustelua.
Illalla tilaisuuden jälkeen 
kävimme syömässä laiva-
ravintola Väiskissä ja sen 
jälkeen kirjoittauduttiin 
Hakaniemen Cumulukseen 
ja ilta olikin vapaa.

Lauantaina olimme kau-
neusmessuilla ja siellä riit-
tikin nähtävää. Ilta körö-
teltiin Helsingistä Vaasaa 
kohti.
Hauskaa oli!

Ammattiosastomme puheenjohtaja Sauli Mielty (oik.) kiitteli Tanea pit-
käikaisesta ja hyvästä yhteistyöstä vuosien varrelta.
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Viime elokuun puolessa 
välissä sisäsatamaan ko-
koontui viitisenkymmentä 
henkilöä Vaasan sisäsata-
maan risteilläkseen Jannen 
saluunaan. Kauniin sään 
vallitessa ms.Tiira irrotti 
köydet ja matka alkoi kohti 
Jannen saluunaa. Arvaten-
kin suurin osa risteilijöistä 
nautti matkanteosta ulko-
kannella. Reitti kulki kape-
an Strömsön sillan kautta 
kohti Raippaluodon siltaa, 
joka näkyi n. viiden kilo-
metrin päässä. Siitä risteil-
tiin kohti Jannen saluunaa, 
jossa odotti perinteinen 
kuuma lohisoppa a´la Jun-
nu Ahola, joka omistaa 

21.10.2011 klo 06.00 alkoi matellityöläisten lakko. Vasassa lakon piiriin kuuluivat Wärt-
silän ja ABB:n työntekijät ja toimihenkilöt. Vaasan Wärtsilän portilla oli tiivis tunnelma jo aamu- kuudelta.  Haalarit 
vaihtuivat keltaisiin lakkovahdin liiveihin. Lakkovahtivuoronsa aloittivat vas. Ville Vahtera, Rami Rantasalo, Joni 
Heinilä, Mikko Niemelä ja Mika Hautaviita. Yhteistuumin todettiin, että nyt on näytön paikka ja tosissa tässä ollaan. 
Työnantaja on jo monet vuodet kyykyttänyt mielivaltaisesti työntekijöitään vuosikausia. Osa porukasta povasi pitkää 
työtaistelua ensimmäisen lakkoaamun tunnelmissa. 

Metallin Lakko 21.10.2011

Risteilyväki pakkautui menomatkalla yläkannelle 
ihastelemaan Vaasan saaristoa.

Perinteinen saaristoristeily kiinnosti
paikan. Ruokailun jälkeen 
matka jatkui sisäsaaristoa 
myöden takaisin sisäsata-
man laituriin. Aika kului 
nopeasi ja risteilyväki pala-
si tyytyväisenä koteihinsa. 
Vapaa-ajan jaoksen vetäjä 
Tapani Salohovi oli erityi-
sen tyytyväinen risteilyyn, 
sillä mukana oli paljon ih-
misiä eri työpaikoilta. Kun 
olemme tällainen keräävä 
osasto, niin on mukavaa 
nähdä, että tiedotus kulkee 
pieniinkin yrityksiin. Eri-
tyisesti tällä kertaa perheet 
olivat liikkeellä. Muka-
na oli 15 lasta. Näin ollen 
kaikki jäsenemme pääse-
vät nautti maan KaksKasin 

tarjoamista tilaisuuksista. 
Sää suosi risteilyn ajan jos-

kin rantauduttuamme alkoi 
rankka kesäinen vesisade.
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Osastomme toimikunta 
tutustui kesäkuun puolessa 
välissä Vaasan Merimuse-
oon. Museo sijaitsee Pa-
losaaren salmen (Sundin) 
rannalla. Museoalueella 

purjelaivoja rakennettiin 
1930- luvulle asti. Merimu-
seo toimii laivanvarustaja 
Wolffin rakennuttamissa 
makasiineissa ja kertoo sen 
ajan rakennuskulttuurista. 

Toimikunta tutustui Vaasan Merimuseoon

on toiminut kauppasatama 
150 vuoden ajan. Aittarivit 
palvelivat kauppiaita 1800- 
luvulla ja vielä 1900- lu-
vun alussakin. Alueella toi-
mivissa laivaveistämöissä 

Palosaaren salmen (Sun-
din) rinteisiin on sijoitettu 
viisi kiveä, josta voi tode-
ta maan kohoamisen Me-
renkurkussa. Maa kohoaa 
merestä metrin sadassa 
vuodessa, siitä onkin help-
po laskea, koska päästään 
kävellen Uumajaan?

Museossa esillä 
vaasalaisten metal-
limiesten kädentai-
toa

Museossa on esillä paikal-
listen Olympia- ja Wick-
ström tehtaiden erilaisia 
veneen moottoreita. Moot-
toreita tutkittiinkin hieman 
nostalgisissa tunnelmissa. 
Molemmat tehtaat työl-
listivät paljon paikallisia 
metallimiehiä, joita on 
vielä mukana mm. vete-
raanijaoksen toiminnassa. 
Olympia valmisti vene-
moottoreiden lisäksi maa-
talousmoottoreita, pump-
pu- ja ruiskumoottoreita.  

Ylikonemestari Unto Lintala esitteli merimuseon toimintaa KaksKasin toimikunnan jäsenille.

Museon ikkunasta näkyy entisiä Wärtsilän telakan rakennuksia.
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KaksKasin puheenjohtaja Sauli Mielty ojensi Me-
rimuseoon osaston viirin ja 100- vuotishistoriikin. 

Perimätiedon mukaan 74 
vuotta toiminut Wickströ-
min moottoritehdas lo-
pettamisen syy oli se, että 
siellä valmistettiin ”liian 
laadukkaita moottoreita”, 
eli ne olivat kestäviä ja tai-
dolla tehtyjä. 

Museossa on esillä laajasti 

kauppalaivoissa käytettyjä 
esineitä ja henkilöliiken-
teessä käytettyjen laivo-
jen pienoismalleja, kuvia 
ja piirustuksia.  Museo on 
saanut alkunsa ylikone-
mestari Unto Lintalan suk-
ellusharrastuksesta. Lintala 
on aikoinaan ollut myös 
Wärtsilän palveluksessa 

useita eri kertoja.  Illan ai-
kana hän muisteli työssä 
oloaan Wärtsilän palveluk-
sessa.

Tapani Salohovi oli ensim-
mäistä kertaa merimuse-
ossa. – Olin todella yllät-
tynyt, että museo on näin 
monipuolinen, hän sanoo. 

Erityinen mielenkiinnon 
kohde oli veneenmoottorit, 
koska isällänikin oli aikoi-
naan veneessä Olympia- 
moottori. Illan päätteeksi 
KaksKasi  lahjoitti rahaa 
museon toiminnan tukemi-
seksi

Tapani Hirvelä ja Mika Jaskari katselivat mielenkiinnolla entisajan tekniikkaa. 

Katseltavaa riitti.
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Perinteinen lasten pikku-
joulujuhla keräsi Takomon 
täyteen lapsia ja lapsen-
mielisiä nauttimaan joulun 
tunnelmasta. Tunnelma oli 
korkealla, aina kun ovi au-
kesi, lapsilauma oli ovella 
odottamassa joulupukkia.  
 Pukkia odotellessa syntyi 
toinen toistaan hienompia 
piirustuksia.  Jännitys pur-
kautui, kun joulupukki  ja 
–muori  saapui paikalle. 
Pukki tenttasi lapsia men-
neen vuoden tekemisistä 
ja siitä, kuinkas kilttejä he 
olivat olleet. Nelivuotias 
Samu todisteli pukille ol-
leensa kiltti koko vuoden. 
Niinpä hän sai lahjaksi 
mieluisan paketin, joka si-
sälsi erikoisen menopelin.   
 Samu olikin lähtenyt pap-
pansa Ensio Korven kanssa 
joulujuhlan viettoon. Tyttä-
ren poika Samu on ensim-
mäinen lapsenlapsi, Ensio 
sanoo ylpeänä.  Taisi olla 
niin, että Paappa ja Samu 
jännittivät yhtä paljon pu-
kin tuloa.
 Tällä kertaa pukilla oli mu-
kanaan superkiikari, jolla 
hän on tarkkaillut lapsia eri 
puolilla maailmaa. Joulu-
pukki oli myös huolissaan 
kiireistä elämänmenosta ja 
mietti itsekin miten ehtisi 
nopeammin perille joulun 
aikaan.

Takomossa ”jänskätti”

Jokainen lapsi sai pake-
tin vuorollaan.

Joulupukki esitteli lap-
sille uutta superkau-
koputkea, jolla hän on 
tarkkaillut kaikkia maa-
ilman lapsia.

Nelivuotias Samu Joki-
nen istuu turvallisesti 
paappansa Ensio Kor-
ven sylissä tutkimassa 
mieluista lahjaansa.
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Metallin vaalit ja liittokokous
21. liittokokous järjestetään 27.-30.5.2012. 
Kokoukseen valitaan 464 edustajaa.

Postitse tapahtuva ennakkoäänestys on 2.–16.3. 

Varsinaiset vaalipäivät ovat 25.–27.3.2012.

Äänioikeus
Äänioikeutettuja ovat jäsenet, jotka ovat liittyneet viimeistään 2.12.2011 

Metallityöväen Liiton ammattiosaston jäseneksi.

Liittotoimikunnan hyväksymät A-, B- ja C-vapaajäsenet. 

Jäsenet, joille on myönnetty liittomaksuvapautus tai lepäävät jäsenoikeu-

det ja ovat maksaneet sitä ennen liittomaksunsa vähintään 3 kuukaudelta

Ennakkoäänestys 2.–16.3.2012
Ennakkoon äänestetään postitse.
Äänioikeutetuille jäsenille lähetetään äänestysmateriaali (saatekirje + äänestyslippu, eh-
dokaslistojen yhdistelmä, palautuskuori) 28.2.2012. Ennakkoäänen suositeltu 
viimeinen postituspäivä on tiistai 13.3.2012, jotta ääni varmasti 
ehtii perille.
Jos jäsen ei saa materiaalia, voi ammattiosasto hakea hänelle äänioikeutta uurnavaaliin 

Kaikkien metalli 28 
liittokokousvaaleissa 

äänestäneiden kesken 
Arvotaan NOKIA N9 puhelin 

(arvonta suoritetaan, kun äänestäjien luettelo saadaan liitosta)

Huom!
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YHTEISTYÖLLÄ VAHVA LIITTO

Pia Vuoto 
Metalli 28 Naisj. puh.joht.
Wärtsilä Finland OY

17

Mika Jaskari
II varavaltuutettu
Uwira

8
Eija Kiviaho 
Pääluottamusmies
Crimppi OY

9
Janne Koskimäki 
Luottamusmies
Wärtsilä Finland OY

10
Matti Latvakoski 
Pääluottamusmies
Wärtsilä Finland OY

11

Sauli Mielty 
Metalli 28 
Puheenjohtaja

13
Ari Rintala 
Työsuojeluvaltuutettu
Wärtsilä Finland OY

14
Petri Somppi 
Pääluottamusmies
Oy Escarmat LTD

15

Mikko 
Viertokangas 
Työsuojeluvaltuutettu
OY Mapromec AB

16

Niko Manninen 
Pääluottamusmies
OY Laine-tuotanto

12

Vaaliliitto A 
Metallin yhteistyön vaaliliitto
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Metallin vaikuttajien ehdokkaat 
Liittokokousvaaleissa

Tapani Salohovi
Metalli 28 vapaa-ajanjaoston 

vetäjä

Nordhydraulic

Andreas Toppar
Pääluottamusmies

EFC Finland Oy
Sitoutumaton

Erkki Åsvik
Veteraanivastaava

Eläkeläinen

75

Juha Hakala
Luottamusmies

Wärtsilä Finland OY

Arne Mäenpää
Metalli 28 ammattios. varapuh.joht.

Uwira

Pekka Mäenpää
Luottamusmies

Wärtsilä Finland OY

Arto Myllyviita
Metallimies

    Työtön

71 72 73

74 76

77

Vaaliliitto D
Metallin vaikuttajat
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METALLIN LIITTOKOKOUS EDUSTAJIEN VAALIAJAT
ENNAKKOÄÄNESTYS 2.3 – 16.3.2012

UURNAVAALIAJAT WÄRTSILÄSSÄ
KAUPUNKI
Ma 26.3.2012     
klo  06:45 – 07:15    
klo  09:45 – 11.30
klo  14.00 – 15.15

Ti 27.3. 2012
klo 06:45 – 07:30
klo 09:45 – 11.00
klo 14:00 – 15.15

YLEINEN ÄÄNESTYS 

TAKOMO 
Hietasaarenkatu 11

Su 25.3 klo: 15.00 – 17.30
Ma 26.3 klo: 15.00 – 17.30
Ti   27.3 klo: 14.00 – 16.00

Puhelin:  Sauli Mielty       040 7484427
     Kauko Lämsä   040 7484428

RUNSOR
Ma 26.3.2012
klo 08:00 – 09.00
klo 16:00 – 17.00

VASKILUOTO
Ti 27.3.2012
klo 12:15 – 13:00

Puhelin: Matti Latvakoski 040 5365069
Wärtsilän vaalitoimikunta

6.2.-13.3.2012
Ammattiosastot voivat hakea äänioikeutta uurnavaaliin jäsenille, jotka eivät saaneet 

ennakkoäänestysmateriaalia.

28.2.2012
Vaaliaineisto lähetään äänioikeutetuille. TARKKAILE POSTIASI!

2.3.2012
Ennakkoäänestys alkaa.

Tiistai 13.3.2012
Viimeinen päivä postittaa ennakkoääni, jotta se on varmasti 
ajoissa perillä.

Uurnavaali 25.–27.3.2012
Uurnavaalilla tarkoitetaan ammattiosastojen työpaikoilla ja muissa tiloissa järjestämiä 
äänestystilaisuuksia. Ammattiosastot ilmoittavat äänestyspaikoista ja ajoista. Niistä il-
moitetaan myös mm. liiton verkkosivuilla.
Kaikki ne äänioikeutetut jäsenet, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon, saavat uurna-
vaalia varten erillisen todisteen äänioikeudestaan. Uurnavaalissa voi äänestää vain tällä 
todisteella. Todiste postitetaan 21.3.2012.
Vaalit ovat samalla myös Metallityöväen Työttömyyskassan edustajiston kokouksen vaa-
lit.
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Sairauskassan hallitus yhteiskuvassa.

Ari Rintala asioimassa kassanjohtaja Margareta 
Saaren kanssa.

WaasaWärtsilän sairaus-
kassan kotipaikka on Vaa-
sassa ja sen toimisto sijait-
see Wärtsilän kaupungin 
henkilöstötalossa.
Sairauskassalla vuosi 2012 
on juhlavuosi, sillä kassa 
on palvellut jäseniään 60 
vuotta.

 WaasaWärtsilän sairaus-
kassa toimii työpaikkakas-
sana joka myöntää jäsenil-
leen sairausvakuutuslain 
mukaisia etuuksia ja kas-
san sääntöjen mukaisia li-
säetuuksia. Sairausvakuu-
tuslain mukaisia etuuksia 
ovat muun muassa työky-
vyttömyydestä maksettava 
päiväraha, äitiys-, isyys- ja 
vanhempainraha.
 
Lisäetuuksia ovat esimer-
kiksi lääkärinpalkkiot, po-
liklinikkamaksut, sairaalan 
ja terveyskeskuksen hoi-
topäivämaksut, lääkärin 

määräämät lääkkeet, labo-
ratorio- ja patologiatutki-
mukset.
 
Fysioterapiasta korvataan 
80% sekä vuoden kestä-
neen jäsenyyden jälkeen 
korvataan silmälasien han-
kinnasta ja hampaiden hoi-
dosta aiheutuneita kuluja.
Lisäetuuksien piiriin kuu-
luu vielä monta muuta 
korvattavaa tutkimusta tai 

hoitoa eli sairauskassa tu-
kee ja ylläpitää jäsenten 
mahdollisimman hyvää 
työkykyä varsin kattavilla 
etuuksilla. Korvausten kä-
sittelyajat kassassa ovat ly-
hyitä ja jäsen saa korvauk-
sen useimmiten jo viikon 
kuluessa.

Sairauskassan toimintaa 
valvoo yleisesti Finanssi-
valvonta ja sairausvakuu-
tuslain osalta Kansanelä-
kelaitos.

Sairauskassalla on jäse-
niä n.1000 henkilöä ja 
sen toimintapiirin muo-
dostavat Wärtsilä Fin-
land Oy:n, MW Biopower 
Oy:n Kiuruveden tehtaan 
sekä Ruukki Engineering 
Oy:n Mustasaaren tehtaan 
työntekijät.
Lisäksi jäseniä voivat olla 
vähintään 15 vuotta kassan 
jäseninä olleet eläkeläiset.
Sairauskassalla on hallitus 

Sairauskassan hallituksen varsinaiset jäsenet:       Sairauskassan toimihenkilöt:
Juha	Hakola  (Ruukki Engineering Oy)                      Margareta	Saari (Kassanjohtaja)
Erkki	Heikkilä (Wärtsilä Finland OY)   Kati	Jaskari (Etuuskäsittelijä)
Kari	Järviö    (Wärtsilä Finland OY)                           Katja	Kotanen (Etuuskäsittelijä)
Matti	Latvakoski (Wärtsilä Finland OY)
Jukka	Lehtiniemi(Wärtsilä Finland OY)
Juhani	Savola(Wärtsilä Finland OY)  

WaasaWärtsilän sairauskassa esittäytyy

johon kuuluu kuusi varsi-
naista jäsentä sekä heidän 
henkilökohtaiset varajä-
senet.
Sairauskassan hallitus ko-
koontuu noin kerran kuu-
kaudessa käsittelemään 
kassatoimintaan liittyviä 
asioita ja tarvittaessa niissä 
käytetään asiantuntijalää-
kärin neuvoja. Varsinaiset 
kassankokoukset ovat kak-
si kertaa vuodessa, syksyl-
lä ja keväällä.

Sairauskassan hallitus on 
muuttunut viimeisten vuo-
sien aikana merkittävästi, 
koska pitkään toiminnas-
sa mukana olleet henkilöt 
ovat jääneet eläkkeelle.
Onneksi uusia innokkai-
ta asiasta kiinnostuneita 
jäseniä on tullut toimin-
taan mukaan. Sairauskassa 
pystyy jatkossakin kehit-
tymään sekä palvelemaan 
asiakkaitaan mahdollisim-
man hyvin.
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Kylmän ja pitkän talven 
jälkeen saatiin todella läm-
min kesä, joka näkyi myös 
Rautakouran varauksissa.  
 Kaikki viisi vaunupaik-
kaa varattiin keväällä, yksi 
paikka jätettiin koemieles-
sä lyhyempää vuokrausta 
ajatellen mutta se ei kiin-
nostanut jäsenistöä joten 
tulevana kesänä kaikki 
kuusi paikkaa vuokrataan 
kausipaikkoina. Kausi-
paikkalaisten toivoisi lait-
tavan paikalleen jonkun 
ilmoituksen paluupäivästä 
jos lähtee pidemmäksi ai-
kaa pois, silloin joku voisi 
käyttää paikkaa sen aikaa.

Keväällä päätettiin raken-

Rautakoura

nusten ulkomaalauksesta, 
johon pyydettiin ulkopuo-
liselta tarjous. Hinta oli 
kuitenkin sen verran kor-
kea, että ajateltiin josko 
osaston jaoksilla tai työ-
huonekunnilla olisi kiin-
nostusta suorittaa työ ja 
saada pieni rahallinen lisä 
toimintaansa. Näin säästet-
täisiin myös osaston raho-
ja. Halukkaita löytyi ja työt 
suoritti seuraavat porukat:  
 Veteraanijaos maalasi pää-
mökkin ja grillin, Laine-
tuotannon työhuonekunta 
molemmat pikkumökit ja 
Uviran työhuonekunta sau-
nan ja laittoi myös saunan 
kattoon pellit. Huoltora-
kennusta lukuun ottamatta 

kaikki rakennukset saatiin 
maalattua ennen kesäse-
sonkia.

 Kesäksi hankittiin jäsen-
ten toivomuksesta uusi 
vene, joka on Buster XS, 
pituus 4,15m ja leveys 
1,65. Veneeseen käy 6-15 
hv:n moottori, jonka jokai-
nen tuo mukanaan jos ha-
luaa varustaa veneen moot-
torilla.

 Syksyllä oli tarkoitus laa-
jentaa lasten leikkikenttää 
tasaamalla aluetta, mutta 
sateiden takia työt siir-
tyivät niin myöhään, että 
nurmikkoa ei voitu enää 
kylvää. Joten yritetään ke-

väällä uudestaan ja hanki-
taan jotain uutta lapsille.

 Kevät-talvella on tarkoitus 
uusia päämökin ikkunat 
paremmin toimiviksi.  
 Ikkunat valmistaa Petalax 
Snickeri ja vaihtotyön suo-
rittaa Raippaluodon tim-
purit eli Hjort & Erlands. 
Ikkunoiden vaihto on tar-
koitus suorittaa viikolla 19. 
Samaisen viikon lauantai-
na on myöskin kevättal-
koot, joihin toivon runsasta 
osallistumista.

 Vuodenvaihteessa aloitti 
uusi Rautakouravastaava. 
Toimintaa alkoi vetämään 
Pekka Penttinen.

Sammal sai kyytiä Pekan ja Eliisan toimesta.Lapsetkin viihtyivät talkoissa.

Talkoolaisia ruokatauolla.
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Varauspalvelupuhelin 040 7484428, klo 7-18 välisenä aikana. 

Ajo-ohje: Raippaluodon sillalta päätietä pitkin 2 km, josta Leipurintielle (opaskyltti vasemmalle). Tie on suljettu lukitulla puo-
milla. 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 
Pekalle puh. 0400997417
 
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. 2012 voimassa. Lupa oikeuttaa vieheluvan 3 verkkoa. Lisäksi tarvitaan valtionkort-
ti. Kysy lisää oikeuksista alueen vastaavalta. 

Kunnioita mökkinaapurien ja muiden alueella olijoiden yörauhaa. Hiljaisuus ulko-alueella klo 23.00-7.00 
  

Rautakouran talonmiehenä toimii Pekka Penttinen puh. 0400997417
Rautakoura-jaoksessa toimivat myös 
Kauko Lämsä  puh. 040 748 4428, Matti Värri  puh. 0500 563 020. 
Näihin henkilöihin voit ottaa yhteyttä aluetta kehitettäessä tai jos havaitset alueella puutteita. 

Hinnasto:
 Rautakoura perhemökki (viikko)        100 €
 Rautakoura, mökki ( pe,la,su)          30 €
 Rautakoura, mökki ( ma-pe)          50 €
 Kesäpaikka vaunulle  1.5-30.9            100 €
 Vaunupaikka viikoksi           40 €
 Talvikausipaikka vaunulle 1.10-30.4   100 €+ sähkö
Rautakoura alue ulkopuoliset        1.000 € /vrk
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Voi vain kuvitella, min-
kälaisin ajatuksin Georges 
Kalala pakkasi perheensä 
ja suunnitteli Suomeen tu-
loaan. Aluksi pelotti tulla 
tänne, mutta kun sain lisä-
tietoa Suomesta, kulttuu-
rista ja lakiasioista sekä 
käytännön elämästä. Tie-
topaketin jälkeen muutto 
tänne tuntui turvalliselta. 
Hänen perheensä tuli Suo-
meen kiintiöpakolaisena 
sodan runtelemasta Kon-
gosta. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kuusi lasta, viisi 
tyttöä ja yksi poika. Lapset 
ovat sopeutuneet nopeasti 
ja he ovat oppineet Suo-
men kielen niin hyvin, että 
he toimivat minulle tulkki-
na, hän sanoo. 

Kongon demokraattisesta 
tasavallasta Vaasaan

Georges Kalala on iloinen ja ahkera työkaveri. Joskus pitää ihan ”toppuutella” hänen työtah-
tiaan, Veli-Matti Rantanen, Pasi Hakkarainen ja Veijo Nygren toteavat yhteen ääneen. 

Työ Nordhydraulicin valimossa on mielenkiintoista ja haastavaa. Olen kasvanut tähän työpii-
riin hyvin. Työkaverit opastavat käytännön asioissa, Georges Kalala sanoo iloisena.
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Kielikursseja ja 
koulutusta ammat-
tiin 

Georges Kalala  on koulut-
tautunut Kongossa auton-
asentajaksi ja Suomeen tul-
lessaan hän on ollut muun 
muassa Jupiterissa pereh-
tymässä suomalaiseen työ-
elämään.  Aikuiskoulutus-
keskuksessa hän on käynyt 
putki-, ja ilmastointikurs-
sin. Suomenkielen opiske-
lun lisäksi hän opiskelee 
koneistajan ammattia. 
 Päivätyön hän tekee Nord-
hydraulicin valimossa 

Sepänkylässä ja vapaa-aika 
menee opiskelussa. Hän on 
ahkera, energinen ja eteen-
päin suuntautuva. Nautin 
työstäni ja olen innokas ot-
tamaan uusia haasteita vas-
taan elämässäni. Georges 
on tyytyväinen palkkaansa 
ja työoloihin. Kuvittelin 
työni olevan raskaampaa, 
kuin se on. Autonasentajan 
ammattini ansiostani pe-
rehdyin työhöni nopeasti.  
 Työviikot sujuvat nopeaan 
tahtiin, viikonloput halu-
an olla lasteni ja perheeni 
kanssa yhdessä ja käymme 
myös säännöllisesti kirkos-
sa.   

Vappu 
2011 
Vapun vietto aloitettiin pe-
rinteisellä vappumarssil-
la. Osaston puheenjohtaja 
Sauli Mielty kantoi lippua 
aurinkoisessa ja tuulises-
sa säässä.  Takomossa oli 
perinteisesti tarjolla kahvia 
simaa ja tippaleipiä. Tar-
joilusta huolehtivat ahke-
rat veteraanijaoksen tytöt 
ja pojat. He olivat pystyt-
täneet valokuvanäyttelyn 
omasta toiminnastaan vap-
puvieraiden mieliksi. 

Vappukahvien lomassa lap-
silla oli mahdollisuus osal-
listua alkaneeseen piirus-
tuskilpailuun. Niin tekivät 
myös Ale Kähtävän lapset, 
joka perinteiseen tapaan 
oli saapunut vappukahville 
Takomoon. kolmevuotias 
Veeti teki tarkkaa työtä ja 
hänen teoksensa nimi oli 
meidän perhe. Kuusi vuo-
tias Joona oli valinnut ai-
heekseen Muumitalon joka 
muotoutui hetkessä. 13 
vuotias Roosa taiteili kau-
niin koiran. Kaikki lapset 
ovat innokkaita piirtäjiä ja 
laittoivat innolla teoksensa 
kilpailuun.

Minulla on mukavat työka-
verit, jotka auttavat minua 
käytännön asioissa. Työ-
kaverit antavat täyden tun-
nustuksen Georgekselle. 
Hän on niin ahkera työn-
tekijä, että välillä joutuu 
ihan ”toppuuttelemaan” 
Veli-Matti Rantanen tote-
aa. Tähän sanontaan yhtyy 
kaikki muutkin työkaverit 
valimossa. 

Kotona puhutaan 
Suomea

Perheen kesken kotona 
puhutaan pääsääntöisesti 

Suomea. Vanhin lapsista 
on seitsemän vuotta ja hän 
toimii jopa tulkkina arki-
sissa asioissa. Kolme ja 
puolivuotiaat kaksoset har-
joittelevat ahkerasti Suo-
menkieltä.   Kongossa pu-
hutaan useita kieliä ja me 
puhuimme siellä Lingalan 
kieltä. Sen verran Lingalaa 
puhutaan, ettei se unohtuisi 
lapsiltamme, mutta jo nyt 
tunnemme itsemme suo-
malaisiksi ja olemme so-
peutuneet hyvin. Vaimoni 
opiskeli lähihoitajaksi ja 
viihtyy työssään.

Osaston puheenjohtaja Sauli Miel-
ty lipunkantotehtävässä.

Männistön Heikki esitteli valokuva-
näyttelyä veteraanien toiminnasta.

Veteraanijaos vastasi jälleen kiitet-
tävästi vapputarjoilusta.

Ale Kähtävä oli tullut lastensa kanssa 
perinteisesti vappusimalle Takomoon.  
Veeti ,Joona ja Roosa Leppänen osallis-
tuivat innolla lasten piirustuskilpailuun. 
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Metsästykseen innostu-
neet ihmiset hiovat am-
pumatarkkuuttaan myös 
ampumaradoilla lentävien 
kiekkojen parissa. Näin te-
kevät myös reilut kymme-
nen KaksKasin aktiivista 
ampujaa, jotka harjoitte-
levat kesäaikaan kolme 
kertaa viikossa Skeet- ja 
Trap- ammuntaa Lintuvuo-
ren radalla. Wärtsilässä Pi-
lot generaattoriasentajana 
työskentelevä Pasi Kytölä 
kuuluu niihin innokkai-
siin, jotka viettävät vapaa-
aikaansa ampumaharras-
tuksen parissa. Työuransa 
hän on aloittanut Wärtsilän 
konepajakoulun toiseksi 
viimeisellä kurssilla vuon-

Metallimiehet haulikon varressa
na 1997. 
  Ampumaharrastuksen hän 
aloitti jo viisitoista vuoti-
aana kummisedän innos-
tamana. Kaksikymmentä 
vuotta olen säännöllisesti 
harrastanut lajia, ja innos-
tus jatkuu edelleen. Voin-
kin hyvällä sydämellä suo-
sitella lajia kaikille, sillä 
tässä saa raitista ilmaa ja 
mielekästä keskittymistä 
omaan suoritukseensa.           
Tämä on sopivaa vastapai-
noa työrutiineille. Kilpai-
lullisia tavoitteita Kytölä ei 
ole suuremmin asettanut, 
vaan tarkoitus on pitää am-
pumataitoa yllä mukavassa 
seurassa. Harjoittelu- kil-
pailukauden jälkeen siirry-

tään metsästyksen pariin. 
Lintu- ja hirvijahdit pitävät 
miehen liikkeellä lumen-
tuloon asti ja vielä sen jäl-
keenkin.

Skeet ja Trap 
pähkinänkuoressa

Skeet- ammunnassa, am-
mutaan haulikolla lentäviä 
savikiekkoja. Suurin ero 
Trap ja Skeet-ammunnan 
välillä on kiekkojen lento-
suunta. Trapissa ammutaan 
viideltä paikalta ampujasta 
poispäin lentäviä kiekkoja. 
Skeetissä ampumapaik-
kaa ja kiekkojen määrää 
ja lentosuuntaa ampujasta 
nähden vaihdellaan. Kil-

pailuaseena käytetään pää-
sääntöisesti päällekkäis-
piippuista haulikkoa. Osa 
harrastajista käyttää myös 
pumpputoimista, rinnak-
kaispiippuista tai itselataa-
vaa haulikkoa. - Ammun-
tatilanteessa simuloidaan 
linnun metsästystä, Pasi 
Kytölä sanoo.
  Skeetissä ampumarata on 
puoliympyrän muotoinen. 
Puoliympyrän kaaren mo-
lemmissa päissä on heitin-
tornit: oikeassa päässä ma-
tala ja vasemmassa päässä 
korkea.. Ampumapaikkoja 
on kahdeksan. Korkeasta 
tornista kiekot heitetään 
kolmen metrin korkeudelta 
vinosti matalaa tornia kohti 

Ammuntatilanteessa simuloidaan linnun metsästystä  SM- tasolla kilpailevat ampuvat noin 10.000 laukausta 
kesässä.
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ja päinvastoin, Kiekot len-
tävät noin 140 kilometrin 
tuntinopeudella, ja lentopi-
tuus on noin 65-67 metriä. 
Kilpailun aikana ampuja 
ampuu 125 kiekkoa.  
 Kiekko lähtee liikkeelle 
ampujan äänimerkistä 0-3 
sekunnin kuluessa. - Laji 
vaatiikin vankkaa keskitty-
mistä, Kytölä toteaa. SM- 
tasolla kilpailevat ampuvat 
noin 10.000 laukausta ke-
sässä. Kun lähdetään kan-
sainväliselle tasolle, niin 
silloin harjoitusmäärät ovat 
ihan jotakin muuta. 

Harrastuksen hinta

Kaikki harrastaminen mak-
saa, niin myös tämäkin. 
Kuitenkin ampumaharras-
tukseen pääsee suhteel-
lisen edullisesti mukaan. 
Luvat maksavat tällä het-
kellä 75 euroa, käyttökel-
poisen haulikon saa noin 
500 eurolla. Ampumalasit, 
kuulosuojaimet, ampuma-
liiveihin kuluu noin 100 
euroa.  
Patruunat maksavat 4,5 
euroa rasia. Radalla kier-
rosmaksu on 3,5 euroa/25 

kiekkoa. Alkuun siis tarvi-
taan noin 700 euroa, jolla 
ampumaharrastus lähtee 
käyntiin. -Me opastamme 
uusia harrastajia alkuun, 
Kytölä lupaa. Aikaisem-
min olemme järjestäneet ” 
avointen ovien iltaa Lin-
tuvuoren ampumaradalla.  
 Tuolloin on ollut mahdol-
lisuus tutustua lajiin. Jos 
kiinnostuneita ihmisiä on, 
niin voimme järjestää niitä 
jatkossakin, hän lupaa.  
 Wärtsilä tukee ampuma-
harrastusta, joten me saam-
me avustusta kierrosmak-
suihin.

KaksKasi vastaan 
ABB:n 
haulikkomiehet

KaksKasin ja ABB:n hau-
likkomiehet ottavat mittaa 
toisistaan kerran vuodessa. 
Niin myös nytkin. Kilpailu 
käytiin 23.8.2011 Kivijär-
ven ampumaradalla. Siellä 
ammuttiin 25 kiekkoa sekä 
Trapissa että Skeetissä 
aseena metsästyshaulikko. 
Kaunis sää suosi kilpaili-
joita ja tuloksiakin syntyi.

Tulokset
1 Koivulahti Seppo ABB 43+9
2 Raimo Pada ABB 43+8
3 Pasi Kytölä KaksKasi 39
4 Sami Vesavuori ABB 39
5 Markku Santanen KaksKasi 38
6 Juhana Virtanen KaksKasi 34
7 Janne Vesavuori ABB 34
8 Marko Kukkamaa ABB 34
9 Juha Murtonen ABB 32
10 Juhani Vesavuori ABB 30
11 Antti Mäkelä KaksKasi 30
12 Matti Leinola KaksKasi 28
13 Juha Saukko KaksKasi 25
14 Markus Nokua 24

ABB 193
Seppo Koivulahti 43
Raimo Pada 43
Vesavuori Sami 39
Vesavuori Janne 34
Kukkamaa Marko 34

KaksKasi 169
Pasi Kytölä 39
Markku Santanen 38
Juhana Virtanen 34
Mäkelä Antti 30
Leinola Matti 28

Kilpailun aikana ampuja ampuu 125 kiekkoa, 

 SM- tasolla kilpailevat ampuvat noin 10.000 laukausta 
kesässä.
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Kaunis syyskuinen sää 
helli mukavaa perhetapah-
tumaa Alahärmän Power 
Parkissa, jonne suuntasi-
vat ammattiosastomme jä-
senperheet. Osasto tarjosi 
rannekkeet, sisäänpääsyn 
ja ruokaliput, jotka täyden-
sivät päivän. Ennakkoon 
varattavat liput noudettiin 
Takomosta ennen päivän 
alkua. Tällä kertaa lunasta-
matta jäi nelisenkymmentä 
lippupakettia, kun jäsenet 
eivät olleet peruuttaneet 
niitä. Jatkossa toivotaan, 
että mikäli tulee este, niin 
pitää muistaa peruuttaa en-
nakkoon varatut liput. Nyt 
osasto joutui maksamaan 
turhaan varatut liput, pu-
heenjohtaja Sauli Mielty 
sanoo. Rannekkeen hinta 
oli 32 euroa, joten odotam-
me vastuuntuntoa, hy-
vät osastomme jäsenet.  
  Nelisensataa kakska-
silaista nauttivat täysin 
rinnoin eri laitteista. 

Power Park Rules…

Hurjalta meno välillä vai-
kutti. 

Niemelän perhe 
mukana menossa

Ismo ja Anne Niemelä sekä 

lapset Leena, Jenny, Maria, 
Susanne olivat jo keväällä 
päättäneet tehdä retken Po-
wer Parkkiin. Tämä osas-
ton järjestämä päivä sopi 
meille ihan nappiin. Jo 
taloudellisestikin ajatellen 

voi vain sanoa, että meille 
tämä on jäsenetu parhaim-
millaan, Ismo toteaa. Hän 
on ollut Wärtsilän palve-
luksessa 22 vuotta.      
Tytöt viihtyivät ja kierte-
livät yhdessä eri laitteissa. 

Nelivuotias Aapo Ponsiluoma oli mukana hakemassa isänsä Pasin kanssa lip-
pupakettia. Aapo oli innoissaan ja jännittyneenä tulevasta matkasta Power 
Parkkiin.

Leevi ja Lenni Tolonen olivat ehtineet olla jo nel-
jässä eri laitteessa.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti hurjissa lait-
teissa.
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Power Park Rules…

Päätimme heti, että heidän 
on turvallista kulkea yh-
dessä täällä, äiti Anne tote-
aa. Meillä on tänään myös 
synttärisankari mukana, 
Jenny vietti 10- vuotis- 
synttäreitään iloisena.

Ahkerasti mukana

Niemelän perhe osallistuu 
ahkerasti osaston järjestä-
miin tilaisuuksiin. Kaikki 
lapset osallistuivat vapun 

aikana Takomossa piirus-
tuskilpailuun. Lapsille on 
erityisesti jäänyt mieleen 
viime vuonna järjestetty 
grillaustapahtuma Rauta-
kourassa, sitä on muisteltu 

Niemelän perhe oli lähtenyt mukaan viettämään osaston järjestämää Power Park- päivää. Perhe ryh-
mittäytyneenä synttärisankari Jennyn ympärille. Vasemmalta, Leena, äiti Anne, Susanne, isä Ismo, 
Jenny, sekä Saku ja Mika Penttilä ja Maria Niemelä.  

 Nelisensataa kakskasilaista nauttivat täysin rinnoin eri laitteista.

paljon, Ismo toteaa. Osasto 
järjestää sopivasti eri ta-
pahtumia ja on mukavaa, 
että suurin osa tapahtumis-
ta järjestetään koko per-
heelle.
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wartsila.com

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamark-

kinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä 

tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja 

voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskit-

tymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Taiteiden yössä
oli esillä piirustus-
kilpailun työt.
Yleisöllä oli mah-
dollisuus äänestää 
suosikkiaan.
  Näyttely kiinnosti 
vierailijoita ja ää-
nestyslappuja täy-
tettiin ahkerasti
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Rautakoura, mahdollisuuksien vapaa-ajanviettopaikka

Rautakoura, ”Osastomme helmi” on hyvässä hoidossa. Vuosittain suoritettavien huolto-, ja laajennus-
töiden ansiosta alue on loistava alue viettää vapaa-aikaa. Päärakennuksen keittiö on uusittu. Huol-
torakennus palvelee sekä mökissä yöpyjiä, että asuntovaunussa, tai asuntoautossa yöpyjiä. Upeat 
suihku- ja keittiötilat ovat kaikkien käytössä. Sauna, Grilli-katos ja veneet ovat lomailijoiden käytössä. 
Alue tarjoaa omatoimista lomailua perheen kanssa. 
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Pääluottamusmies ja va-
rastonhoitaja Andreas Top-
parin mielestä talossa työn-
tekijöiden keskuudessa on 
hyvä henki. Se johtuu siitä, 
että yritys on keskisuuri ja 
näin ollen kaikki työnteki-
jät tuntevat toisensa. Tii-
viimpi yhteisö ”kuin suuri 
perhe”, jossa nelisenkym-
mentä henkilöä työsken-
telee yhdessä vuorossa. 
Sorminäppäryys on valttia 
johdinsarjojen valmistuk-
sessa ja näin ollen yritys 
onkin naisvaltainen.  
 Työntekijöistä naisia on 
kolmisenkymmentä ja mie-
hiä kymmenkunta. Työ-
hön ei vaadita varsinaista 
ammattikoulutusta, mutta 
yritys kouluttaa ja pereh-
dyttää uudet työntekijät eri 
työpisteisiin. - Työntekijöi-
den ydinjoukko on pitkä-
aikaista, joskin kesätyön-
tekijöitä vaihtuu, myös 
ruuhkahuiput tasoitetaan 
vuokratyöntekijöillä, pää-
luottamusmies Andreas 
Toppar toteaa. Työnantaja 
tukee vapaa-ajantoimin-
taa, kun vain halua riittää. 

EFC Finland Oy:ssä hyvä henki

Viimeksi on tehty Ikean 
matka työporukalla ja pi-
detty perinteiset joulujuh-
lat. Enemmänkin saisi olla 
yhteistä toimintaa, mutta 
varsinaista vetäjää ei ole. 

Toisaalta taas ihmisillä on 
paljon omia harrastuksia, 
ehkä yhteiset riennot ovat 
senkin vuoksi jääneet vä-
hiin, Toppar miettii. Am-
mattiosaston toiminnan 

tarjontaan hän on tyytyväi-
nen. Osasto järjestää pal-
jon erilaisia tapahtumia, ja 
vapaa-ajan alue Rautakou-
ra mahdollistaa myös per-
heille lomailua ja retkeilyä. 
Itse en ole ollut aktiivisesti 
osaston toiminnassa, mut-
ta seuraan tarkoin osaston 
tarjoamia mahdollisuuksia.
Alihankintayrityksen luon-
ne verkostossa on sellai-
nen, välillä toimitukset 
ovat nopeat ja tavara pitää 
saada nopeasti asiakkaalle. 
Näin ollen välillä on kii-
reellisiä toimituksia jotka 
on saatava nopeasti toimi-
tettua”. Työntekijät ovat 
kasvaneet tämän tyyppi-
seen työskentelytapaan. 
Metallialan paikallinen 
sopiminen toimii meillä 
ainakin tällä hetkellä. Niin 
rahastahan aina keskustel-
laan, Toppar muistuttaa. 
Tällä hetkellä meillä on 
hyvät työllisyysnäkymät. 
Pitää muistaa, että olemme 
sidoksissa päämiehiim-
me. Niin kauan kun heillä 
kauppa käy, mekin voim-
me hyvin, Toppar päättää.

EFC Finland Oy:n pääluottamusmies Andreas Top-
par on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2007 
lähtien.

EFC Finland Oy syntyi, 
kun Enkom ja Finn-Crimp 
fuusioituivat. Tästä muo-
dostui yritys, jolla on yli 50 
vuoden kokemus johdin-
sarjojen valmistuksessa. 
Kokonaisuutta täydentää 
komponenttien ja sähkö- ja 
elektroniikka-alan työkalu-
jen maahantuonti sisaryh-
tiö Acte Oy:n kautta, joka 
toimii samoissa tiloissa. 
Vankan kokemuksen ja 

EFC Finland yrityksenä
osaamisen lisäksi meillä 
on laaja tuotevalikoima ja 
hyvä toimitusvalmius asi-
akkaillemme. Kotimarkki-
namme ovat Pohjoismaissa 
ja Baltian maissa, Tuotan-
topäällikkö Sami Kuntola 
luettelee. Vientiä menee 
myös muualle Euroop-
paan, USA:han ja Aasiaan. 
Pääsääntöisesti suunnit-
telemme ja valmistamme 
johdinsarjat Mustasaaren 
tehtaassa Vikbyssä. Tarjo-

amme johdinsarjojen val-
mistusta myös Liettuassa 
ja Kiinassa, Kuntola lisää. 
Olemme puhtaasti alihan-
kintayritys, joten omia 
tuotteita ei ole. 5 miljoonan 
budjetoidusta liikevaihdos-
ta vientiin menee n. 20 %. 
Tuotanto on pitkälti auto-
matisoitua, mutta valtaosa 
tuotteista vaatii jatkokäsit-
telyä käsityönä. Suhdanteet 
vaikuttavat toimintaamme 
ja osin tasapainotellaan 

vuokratyöntekijöitä käyt-
täen. Yleensä käy niin, että 
heidän vakinaistetaan jouk-
koomme, Kuntola sanoo. 
Vaikka tulevaisuus näyttää 
haasteelliselta, me toteu-
tamme suunnitellut ko-
neinvestoinnit, koska us-
komme markkinatilanteen 
parantumiseen ja vankkaan 
osaamiseemme. Tätä kaut-
ta myös uusia työpaikkoja 
syntyy. Olemme kokonaan 
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ruotsalaisen Lagercrantz 
Group AB:n omistuksessa 
oleva itsenäinen tytäryhtiö. 
Konsernin yksiköt toimi-
vat Pohjoismaiden lisäksi 
mm. Saksassa, Puolassa 
ja Kiinassa. Tällä hetkellä 
teemme laajaa yhteistyötä 
mm. ATK:n ja ostotoimin-
nan saralla.

Inga-Lill Sjöman-Rönn 
on ollut vuodesta 1999 
töissä ja viihtynyt erit-
täin hyvin työssään. 
Tuotantopäällikkö Sami 
Kuntola on luottavai-
nen tulevaisuuden nä-
kymiin.

Viime vuonna järjestet-
tiin piirustuskilpailu lapsil-
le ja lastenlapsille. Piirus-
tustyyli ja tekniikka olivat 
vapaat ja sarjoja oli kolme 
eri ikäluokkaa; 0-5, 6-10, 
ja 11-15 vuotta.  Pääpal-
kintona oli tietokonepeli 
ja sarjavoittajille annettiin 
taiteilijasalkut, joka sisäl-
tää tarvikkeita eri piirus-
tustekniikoiden harjoittele-
miseen. 
 Työt olivat esillä taiteiden 
yössä ja siellä yleisö sai ää-
nestää omaa suosikkiaan. 
Illan aikana ääniä annettiin 
yhteensä 208 ja näin saatiin 
sarjojen voittajat esille. 0-5 
vuotiaiden sarjan voitti Eli-
na Sihvonen (4v.). Hän oli 
valinnut aiheeksi kaverit. 
Hän sai 26 ääntä. Värittä-
minen in Elinan mielipuu-
haa ja uinti on harrastukse-
na piirtämisen lisäksi. 6-10 
vuotiaiden sarjan voitti 
Mirella Aalto 23:lla äänel-
lä. Hänen työnsä nimi oli 
”Chili-tyylillä”.  Neljäs-
luokkalaisen Mirellan yksi 
tulevaisuuden haaveista on 
tulla taiteilijaksi. 
Noora Kojonen sai eniten 

Piirustuskilpailun palkinnot jaettiin

ääniä.
 11-15 vuotiaiden sarjan 
ja koko piirustuskilpaillun 
voittajaksi selviytyi Va-
riskan yhdeksättä luokkaa 
käyvä Noora Kojonen. 
Hän on harrastanut piir-

tämistä jo pienestä pitä-
en.  Mieluisimmat aiheet 
koostuvat ihmisistä. Niitä 
olen aina tykännyt piirtää. 
Lyijykynä- luonnoksia 
teen mielelläni. Olen erit-
täin tyytyväinen voittoo-

ni ja palkintoihin. Kyllä 
tämä kannustaa jatkamaan 
piirustusharrastusta, Noo-
ra toteaa. Koulunkäynnin 
ohella hän harrastaa myös 
kilpauintia ja pianonsoit-
toa.

Kuvassa palkitut, vasemmalta:  Noora Kojonen, Mirella Aalto ja Elina Sihvo-
nen. 
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TEOLLISUUSPALVELU
Teollisuuspalvelun pääkohderyhminä ovat 
metallialan yritykset sekä paperi- ja vene-
teollisuus. Asiakas- ja tuotetuntemus, toimiva 
logistiikka ja yrityskohtaiset ratkaisut ovat 
toimintamme johtotähtiä. Markkinoimme ja 
varastoimme laajan valikoiman tunnettuja 
tuotteita teollisuuden tarpeisiin kuten esi-
merkiksi käsityökaluja, koneita, työsuojelu-
tuotteita, nostolaitteita ja muita teollisuus-
tarvikkeita.
Tarjoamiamme palveluita ovat mm. hyllytys-
palvelu, asiakaskohtaisten tuotteiden varas-
tointi, työvaatepalvelu, räätälöity laskutus ja 
menekkiraportointi. Yhdessä asiakkaan kanssa 
räätälöimme parhaat ratkaisut hänen yri-
tykselleen.

TEOLLISUUSMAALIMYYNTI
Kuulumme Tikkurilan ja Teknoksen maata 
kattavaan verkostoon teollisuusmaaleissa ja 
tarjoamme teollisille maalinkäyttäjille laajan 
teollisuusmaalien valikoiman, johon kuuluvat 
korroosionestomaalit, tuotemaalaustuotteet, 
lattiapinnoitteet, puuteollisuustuotteet ja 
ohenteet.
Paikallinen palvelu sekä nopeat ja luotettavat 
toimitukset teollisille maalinkäyttäjille ovat 
toimintamme perusta. 

TERÄSMYYNTI
Tarjoamme jatkuvasti kehittyvän valikoiman 
terästuotteita suoraan kauppapaikkojemme 
teräsvarastoista. Vakiovarastotuotteemme 
ovat: levyt, muovipinnoitetut teräskelat, put-
kipalkit, teräsputket, L-, U- ja oviprofiilit, laatat, 
pyörät, kulma- ja neliöteräkset, UNP-, INP- ja 
IPE-palkit, askelmat ja ritilät, RST- ja HST- tuot-
teet, alumiinit. Välitämme myös esikäsiteltyjä 
tuotteita.

SIIVOUS JA HYGIENIATUOTTEET
Olemme puhtausalan osaaja joka yhteistyössä 
alan tunnetuimpien valmistajien kanssa 
tarjoaa parhaat tuotteet ja ratkaisut asiakkaan 
tarpeisiin. Laajan ja monipuolisen tuotevalikoi-
man ansiosta voimme palvella asiakkaitamme 
kokonaisvaltaisesti. Valikoimaamme kuulu-
vat puhtausalan aineet, välineet, koneet, 
paperit sekä henkilöhygieniatuotteet. Lähellä 
asiakasta oleminen ja paikallisuus ovat meille 
tärkeitä. 015

150 vuotta kaupankäyntiä

www.hartman.fi


