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Puheenjohtajan Palsta
Uusi puheenjohtaja esittäytyy!
Vaasan Metallityöväen ammattiosasto 28:n
syyskokous valitsi minut osastomme puheenjohtajaksi kaudelle 2013. Toimin Wärtsilän työntekijöiden pääluottamusmiehenä ja työhistoriassa on ollut sopivassa suhteessa isoa ja pientä
metallialan yritystä. Kiitän tästä luottamuksen
osoituksesta ja tulen puheenjohtajana toimimaan jäsenistön parhaaksi kuten edeltäjänikin
Sauli ja Veijo.
Tämä tuleva vuosi tulee olemaan haasteellinen monellakin tapaa. EU:n talouskriisi ei vain
näytä kääntyvän parempaan suuntaan. Kriisimaita yritetään elvyttää meidän verorahoilla,
vaikka meillä olisi kyllä niille käyttöä työttömyyslukujen lisääntyessä. Kunnissa uudet valtuutetut ovat ison haasteen edessä. Palveluja ja uusia työpaikkoja tulisi taikoa lisää tai ainakin
säilyttää ennallaan jos uusia veronmaksajia aiotaan kosiskella kuntiin. Tämä on välttämätöntä, koska valtion apuja tullaan karsimaan rajusti. Pakkoliitoksia on väistämättä tulossa.
Vuosi 2012 oli myös liittokokousvuosi. Metallin 21. liittokokous löi lukkoon tavoitteet seuraavaksi neljäksi vuodeksi Tampereella toukokuussa.
Työmarkkinajärjestöt saivat sovittua raamisopimuksen 2011, mutta ei kunnolla muste sopimuksessa ehtinyt kuivumaan, kun EK alkoi keikuttaa raamivenettä ja sitä on jatkunut pitkin
vuotta. Nyt veneestä on keikahtanut Mikko Pukkinen ja Ole Johanssonkin sai jättää pestinsä. Tilalle naarattiin kokoomusjohdosta Jyri Häkämies ja EK:n hallituksen puheenjohtajaksi
vuorineuvos Ilpo Kokkilan. Tämä uusi duo laulaa yhteen ääneen että ”raamiin emme palaa
ja palkankorotuksiin ei ole varaa”. Toiveena on kuitenkin että tämä pari olisi luotettavampi
neuvottelukumppani kuin aikaisemmat. Pukkisen aikana ei kuitenkaan ollut lakkoja ja tänä
aikana Suomea oli mahdollista kutsua sopimusyhteiskunnaksi, ilman että puhujaa olisi pidetty
häirikkönä. Siksi kai Vuorineuvokset uhrasivat Pukkisen ja hän sai lähteä.
Tämä vuosi tulee olemaan varmasti vaikea monessa mielessä ja jos työllisyystilanne jatkuu
näin huonona on syksyn sopimusneuvotteluista tulossa todella haastavat. Viime vuoden
EMCC-tietokannan mukaan meillä oli yt-neuvottelujen kautta irtisanomisuhan alle joutuneita
neljä kertaa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. EK on viimeaikoina myös hokenut suu
vaahdossa, että olisimme menettäneet kilpailukyvyn kohtuuttomien palkankorotusten takia.
Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Suomi on kuitenkin Euroopassa kolmanneksi kilpailukykyisin maa.
Elämä kuitenkin jatkuu ja niin jatkuu myös tämä meidän osaston toiminta aktiivisena tänäkin
vuonna. Ammattiosastomme jaokset järjestävät erillaista toimintaa ja tapahtumia.Toivon että
myös nuoret lähtisivät mukaan osaston tapahtumiin ja sitä kautta osaston toimintaan mukaan.
Toivotan toimikunnalle, jäsenille ja heidän perheilleen rauhallista ja työntäyteistä alkanutta
vuotta 2013.
Matti Latvakoski
Ammattiosaston puheenjohtaja
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2013
Toimikunta:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Varapuheenjohtaja
Varasihteeri
Kirjeenvaihtaja

Matti Latvakoski
Ari Rintala
Kauko Lämsä
Arne Mäenpää
Tea Hietamäki
Matti Latvakoski

040 0674628  jmlatvakoski@gmail.com
040 5914953  ari.rintala.vaasanmetalli@anvia.fi
040 7484428  kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
050 3220186  arnemaenpaa@hotmail.com
040 5243690  teahietamaki@gmail.com
Lukkarimäentie 11. 61500 Isokyrö

Edellä luetellut henkilöt muodostavat ammattiosaston työjaoston, joka valmistelee
asioita toimikunnalle ja tekee päätöksiä kokousten välisenä aikana.
Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet:
Nina Back, Juha Hakala, Tapani Hirvelä, Jarmo Kohtala, Janne Koskimäki, Sauli
Mielty, Veijo Nygren, Pekka Penttinen, Keijo Rauhala, Markku Rintamäki, Tapani
Salohovi, Andreas Toppar, Mikko Viertokangas, Reijo Viita, Pia Vuoto ja Matti Värri.
Muut yleisvarajäsenet:
Esa Blom, Kari Granö, Juha Hakola, Eija Kiviaho, Terho Kivineva, Heidi Laine,
Niko Manninen,Arto Myllyviita, Jarkko Nyholm, Sami Olmari, Jouko Passi, Merja
Rautonen, Markku Tekoniemi ja Erkki Åsvik.
Kulttuurijaosto:
Toiminnan vetäjä Sauli Mielty Metsänhakkaajankatu 7. 65370 Vaasa 040 7484427
sauli.mielty@netikka.fi
Naisjaosto:
Toiminnan vetäjä Pia Vuoto Kotimetsäntie 8B5 65610 Mustasaari 040 7238686
pia.vuoto@gmail.com
Nuorisojaosto:
Toiminnan vetäjä Jarkko Nyholm Pursimiehenkatu 35 as.4 65200 Vaasa 050
5370163 Jarkko.nyholm@saunalahti.fi
Opintosihteeri:
Tea Hietamäki Varpusenkuja 4. 65230 Vaasa 040 5243690 teahietamaki@gmail.com
Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä Pekka Penttinen Jäkälätie 10. 65320 Vaasa 040 0997417
pekkapa55@gmail.com
Vapaa-ajan jaosto:
Toiminnan vetäjä Tapani Salohovi Sala-ampujankatu 7B5 65370 Vaasa 050 5414400
t.salohovi@gmail.com
Veteraanijaosto:
Toiminnan vetäjä Erkki Åsvik Valhallantie 10 as.2, 65200 Vaasa 040 7020318
Ammattiosaston kotisivujen päivitys:
Janne Koskimäki Hiirihaukankatu 3 as.1, 65320 Vaasa 040 5540824
janne.koskimäki@netikka.fi
Arvoisat jäsenet, tämän sivun henkilöt joiden yhteystiedot on julkaistu, ovat valmiit
vastaamaan kysymyksiinne, heille voitte myös antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia
tulevasta toiminnasta. Sillä vain yhdessä voimme kehittää ammattiosaston
toimintaa siihen suuntaan, että se parhaiten palvelisi jäsenistön tarpeita. Toimikunta
toivottaa teille ja perheillenne hyvää ja onnellista vuotta 2013.
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MIKÄ MIELTÄ ASKARRUTTAA?

- POIKKEA PUHEILLE!
Wärtsilässä on jo viitisen vuotta liikuskellut pappi:
aluksi yritykseen tutustuen haalarit päällä ja
sittemmin turvakengät jalassa ja papinpaidassa.
Aloite työpaikkapapin toiminnasta tuli
työsuojeluväeltä. He ottivat yhteyttä Vaasan
suomalaisen seurakunnan työpaikkapappi Eija
Kasariin ja tiedustelivat yhteistyön mahdollisuutta.
Yrityksen johto ja henkilöstöhallinto antoivat luvan
läsnäoloon työpaikalla yhtenä päivänä viikossa.

Toiminta on osa henkistä työsuojelua yhdessä työsuojelun, luottamusmiesten ja työterveyden kanssa. Pappi ei tule
käännyttämään tai julistamaan, vaan lähinnä kysymään: ”Mitä sinulle kuuluu?”. Pappi ei myöskään pidä vastaanottoa, vaan kiertelee tehtailla ja toimistoissa. Lyhyet keskustelut sujuvat työn lomassa taustamelun suojaamina.

Mistä papin kanssa sitten puhutaan? Työstä ja elämästä, voisi tiivistää. Usein keskustelun aiheena on työtilanne,

meneillään tai odotettavissa olevat muutokset tai muut työyhteisön kuviot. Vielä useammin jutellaan elämäntilanteista: perheestä, lapsista, iäkkäistä vanhemmista, osa-aikaeläkeläisen arjesta, parisuhteesta, harrastuksista tai
vaikkapa koirista. Tavallisista asioista puhuessa, esiin saattaa tulla jotain, mikä on askarruttanut mieltä jo pitkään.
On ehkä ajatellut, että pitäisi hakea apua johonkin ongelmaan, mutta ei ole saanut aikaiseksi.

Papille voi soittaa, lähettää tekstarin tai sähköpostia ja sopia tapaamisen myös erikseen. Käytössä on neuvottelutiloja tai seurakunnan tiloja myös työpaikan ulkopuolella.
Kuluneen vuoden aikana olen käynyt työporukoiden kanssa paljon keskustelua perhetragedioiden tiimoilta. Aihe
on noussut työntekijöiden keskuudesta. On pohdittu, että mitä asialle voisi tehdä ja miten tällaiseen umpikujaan
joutuneen lähimmäisen voisi havaita ja mitä sitten pitäisi tehdä.

Työpaikkapappina olen tehnyt sen havainnon, että suomalaisten naisten ja miesten kynnys hakea apua ongelmiinsa on turhan korkea. Vasta kun koossa on oikein ongelmavyyhti, ollaan valmiit kääntymään ulkopuolisen auttajatahon puoleen. Ja joskus on myös vaikea tietää, keneen pitäisi ottaa yhteyttä. Tärkeintä on, että ottaa asian puheeksi
jonkun vaitiolovelvollisen osapuolen kanssa – vaikkapa työterveyshoitajan tai työpaikkapapin. Yhdessä voidaan
sitten tuumata, löytyisikö jostain täsmäapua. Ja sitä paitsi usein asioiden läpikäyminen keskustellen jo auttaa. Mielen kaaokseen tulee jokin järjestys, kun puhuu toisen kanssa ja ongelmien mittasuhteet asettuvat kohdilleen. Lisäksi voi havaita, että en taida olla ainoa, joka painii tällaisen tilanteen keskellä.
Työpaikkapapin työ on antoisaa. Saa olla mukana työyhteisöissä kirkon seinien ulkopuolellakin, siellä, missä ihmiset arkea elävät. Wärtsilän lisäksi käyn säännöllisesti sovituissa ABB:n yksiköissä ja Pohjanmaan poliisilaitoksella.
Yt-tilanteissa työpaikkapappia ovat hälyttäneet paikalle muutkin yritykset. Silloin seurakunnan auttajatahona on
käytettävissä myös diakoniatyöntekijät, jotka hallitsevat sosiaalisen tuen verkoston. Irtisanomis- tai lomautustilanteessa voidaan seurakunnasta tarjota tilapäisesti myös taloudellista apua. Ja perheen ja parisuhteen kysymyksiin
erikoistuneita auttajia löytyy Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta.
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Työpaikkapappi Eija Kasari

Wärtsilän työsuojelun
pyynnöstä vuonna 2007
aloitettu työpaikkapappitoiminta on saanut hyvän
vastaanoton työntekijöiden keskuudessa.
Tämän päivän kiireinen ja
stressaava työrytmi, sekä
jatkuva yt- neuvottelujen
viidakko tuovat työpaikalle
epävarmuutta ja epätietoisuutta työntekijän henkilökohtaiseen elämään,
työpaikkapappi Eija Kasari
luettelee. Lomautusten ja
lopputilien pelossa tämä

tilanne ajaa ihmisen henkiseen ja taloudelliseen ahdinkoon, josta ulospääsyä
ei ole näkyvissä.
Erityinen huoli kasvaa
nuorten asuntovelallisten
perheiden joukossa, joilla
elämäntilanne on laskettu taloudellisesti liian tiukalle. Asioista ei voi tai ei
haluta puhua työnantajan
kanssa, vaan niitä pyöritellään omassa päässä ja
tuska vain kasvaa. Nämä
asiat Wärtsilän työsuojeluhenkilöstö on oivaltanut ja

Työpaikkapappi on ev.lut.kirkon pappi, jonka tehtävänä on toimia kuuntelijana ja tukijana työyhteisöissä tarjoaa yritysten henkilöstölle luottamuksellisen keskustelumahdollisuuden.
Työssä jaksaminen, työyhteisön ihmissuhteet,
oman henkilökohtaisen elämän kysymykset voi
toimia yhteistyökumppanina henkilöstön kehittämis- ja hyvinvointiprojekteissa

nyt työpaikkapappitoiminta on täydessä vauhdissa
koko talossa.

”Inhimillisyys kaikessa”, on työpaikkapappi Eija Kasarin motto
Kun kirkon väki jalkautuu
työpaikoille, turuille ja toreille, niin usein mielessä
syntyy ajatus, että siinäpä
he tulevat tyrkyttämään
oppejaan kansalle. - Näin
ei ole kohdallani, Eija toteaa. Inhimillisyys tässä ajassa on se tärkein asia. Lähtökohtaisesti olen samalla
viivalla työtä tekevien ihmisten kanssa. Jutustelen
työpisteissä olevien ihmisten kanssa ajankohtaisista asioista. - Joskus itsestäni tuntuukin, että olen
häiriöksi kesken kiireisen
työn, mutta juttutuokion
jälkeen huomaankin miten
se piristi työporukkaa, hän
miettii .
Olen vuosien varrella pannut ilolla merkille sen, että
Wärtsilän työntekijät ovat
oivaltaneet työpaikkapappitoiminnan mahdollisuudet.
Ihmiset ottavat hihasta
kiinni ja pyytävät minulta aikaa keskustelemaan
omista henkilökohtaisista

asioistaan. Haluan kuunnella ihmisiä, heidän ongelmatilanteitaan. Näihin
asioihin ei ole olemassa
mitään valmiiksi painettua
ohjekirjaa, vaan avoimesti yhdessä pohdiskellen,
pääsääntöisesti löydetään
usein ratkaisut eri elämäntilanteissa.

Ilmoitus Ytneuvotteluista tuli
kuin puskasta
Jutuntekohetkellä marraskuun alussa Wärtsilä ilmoitti koko taloa koskevasta ytneuvottelujen alkamisesta.
Se veti vakavaksi loppukokoonpanon työpisteen
porukan. Tieto tuli kuin
puskista, luottamusmies
Martti Potka lataa. Meillä
on kova työkuorma ja silti
Yt:t päällä, se on nurinkurinen tilanne. Pahimmillaan
meiltä menee vielä joulun
pyhäkorvauksetkin. Tässä
vaiheessa työantajan puolelta ilmoitettu, että lomautuksilla selvitään, eikä
irtisanomisia tule. Mitä jos
sittenkin henkilövähennyksiä tulee?
Nyt on liian aikaista miettiä
sitä. Keskustelu aiheesta
etenee ja työpaikkapappi

Työpaikkapappi Eija Kasari haluaa kuunnella ihmisiä työpaikoilla.

KaksKasi

7

on jalkautunut työsaleihin

Eija Kasari kuuntelee ja tuo
myös näkemyksiään keskusteluun.
Omasta
näkövinkkelistä
jokainen Yt: neuvottelu
on hengeltään erilainen ja
koskettaa työntekijää yksilöllisesti ja se heijastuu
myös perhe-elämään. Tämän vuoksi haluan korostaa sitä, että vaikka kuinka
tuntuu siltä, että tie nousee pystyyn ja tunnelin
päässä ei näy valoa, niin
asioilla on tapa järjestyä,
Eija sanoo. Yt- neuvottelujen viidakossa haluan olla
mukana
kuuntelemassa
ja auttamassa uuden elämäntilanteen
tuomissa
ratkaisuissa.

”Normaali ” pappistyö ulottuu myös
koteihin
Työpaikkapapin rooli on
minulle tärkeä, ja sen lisäksi työntekijät haluavat minut toimittamaan erilaisia
perhejuhlia, kuten kaste-,
hääseremonioita, sekä siunaustilaisuuksia. Se tuntuu
mukavalta huomata, että
työyhteisöllisyys ulottuu
myös perheiden juhlatilaisuuksiin asti. Kun on tottunut kohtaamaan ihmiset
työpaikoillaan haalareissa,
niin joskus on kieltämättä
vaikea tunnistaa juhlapuvussa seisovaa asentajaa,
hän päättää.

Työpaikkapappi Eija Kasari käy viikoittain jutustelemassa eri työpisteissä Wärtsilässä. Tällä kertaa juttuseurana
olivat Martti Potka, Jesse Alatalo, Aki Loukasmäki, Jukka
Holm, Juha Hietanen, ja Jonas Antell.

TYÖPAIKKAPAPIN PERIAATTEET
Pappi, joka on työntekijöiden, työyhteisöjen ja työelämän käytettävissä osa
henkistä työsuojelua - työhyvinvointia
yhteistyökumppanina, koko työyhteisö.
Ehdoton vaitiolovelvollisuus, seurakunnan rahoittama, ei harjoita uskonnollista
julistusta työpaikoilla
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Edustajien mietteitä ennen liitto

Janne Koskimäki toivoo, että työttömyyskassan toiminnot
saataisiin nettipalveluna.

Janne Koskimäki lähtee liittokokoukseen oppilaan roolissa
Valinta liittokokousedustajaksi tuntuu hyvältä ja
ensikertalaisena menen
sinne oppilaan roolissa.
Olemme kyllä saaneet
valmennusta ennakkoon,
mutta uskon, että vasta
liittokokouksessa
asioiden eteneminen selviää.
Tärkeimpiä asioita, johon
pyrin vaikuttamaan, ovat
vuorolisien nostaminen ja
työttömyyskassan toiminnat nettiin. Nykyinen työttömyyskassajärjestelmä
on jäykkä. Ennakkoon tiedetään, että samoja ehdotuksia eri puolelta Suomen
käsitellään. Mikäli omat
tavoitteeni ei tule tarpeek-

si selvästi esille isossa salissa, niin käyn kyllä ”pöntössä” puhumassa asiani
eteen. Wärtsilässä oli neljä
ehdokasta ja entinen pääluottamusmies, se aiheutti
mielestäni kilpailutilannetta. Onneksi kaikki menivät läpi. Itsekin tein kyllä
vaalityötä ja se kannatti.
Äänestäjäni tulivat omalta
osastoltani, jossa toimin
luottamusmiehenä. Jonkun verran tuli myös muilta osastoilta. Uskon, että
nuorten piirissä kiinnostus
ay- toimintaan on lisääntymään päin. Ainakin se
näkyy naisjaoston toiminnassa.

Matti Latvakosken mielestä paikallinen sopiminen tarkoittaa palkkojen jäädyttämistä.

Matti Latvakoski tietää Tampereen kokouksen työskentelymenetelmät

Wärtsilän pääluottamusmies Matti Latvakoski valittiin edustajaksi 182 äänen
voimin. Hän oli edustajana ensimmäistä kertaa
2008, joka oli eräänlainen
opintomatka. Äänestysprosentti oli tällä kertaa
huolestuttavan alhainen.
Huolimatta siitä, Wärtsilän neljä ehdokasta pääsi
edustajaksi,se oli hieno
saavutus. Saamani äänet
kertyivät pääasiassa Wärtsilästä . Valiokuntatyöskentelyyn olen valmis, esimerkiksi TES- valiokunta olisi
mieluinen. Liittovaltuustopaikka kiinnostaa kuitenkin eniten, koska siellä ne
Ensikertalaisen silmin liittokokous oli mielenkiintoinen päätökset tehdään. Isoon
kokemus. Neljänsadan ihmisen joukossa alkuun tuntui, saliin valmistaudun siten,
miten päätöksiä pystytään tekemään.
Puheenjohtajan jämäkällä otteella asiat käsiteltiin joustavasti ja aikataulussa pysyttiin hyvin. Omat ajamani
asiat käsiteltiin monissa puheissa, joten itse en mennyt
pönttöön puhumaan. Vuorolisien nostaminen ei tainnut
edetä toivomallani tavalla, mutta liiton toimintaa on liEdellisen liittokokouksen
sätty internet- sivuille, se on hyvä asia.
uuden liiton vääntö muis-

Liittokokousorganisaatio raskas,
mutta toimii hyvin

että kun liittokokous alkaa,
niin minulla on puheenvuoro varattuna .
Muutosturva- asiat ja
senttimääräiset palkankorotukset ja olosuhdelisät
ovat asioita joita haluan
ajaa tulevassa liittokokouksessa. Kiinaan muuttaville yrityksille on saatava
jarrua aikaan ja paikallinen sopiminen on rajattava, eikä sitä saa laajentaa,
Latvakoski luettelee tavoitteistaan. Metalliliitto
voisi huomioida jäseniään
enemmän, kuin nyt ; kerran vuodessa jäsenkortti
ja kalenteri. Työvuoden
aikana se voisi antaa infoa
ja tietoa liiton tarjoamista
eduista jäsenistölle, Latvakoski päättää.

Sopuisampi liittokokous, kuin
vuonna 2008
tui mieliin, kun Tampereelle tultiin. Tämänkertainen
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okokousta ja sen jälkeen
tajaksi.
Edustajapaikka tuli vähän
niin kuin puun takaa ja
näin ollen valmistautuminen jäi hieman lyhyeksi.
Edustuspaikka oli positiivinen yllätys, sillä en ole
aktiivisesti ollut mukana
osaston toiminnasta.
Suurimman äänimäärän
sain omalta työpaikaltani,
joskin ääniä tuli muiltakin
työpaikoilta. Sitten kun
lapset kasvavat, niin jää
enemmän aikaa yhteisten
asioiden hoitamiseen aytoiminnassa.
Etukäteen ajatellen mielestäni liittokokous on rasNiko Manninen on huolissaan mm. vuokratyövoiman
kas koneisto, mutta nyt
käytöstä

Niko Manninen nousi
liittokokousedustajaksi
ensimmäisenä varajäsenenä
Varsinaisessa
äänestyksessä puuttui kolme

ääntä, jolla Manninen jäi
ensimmäiseksi varaedus-

kokous oli sopuisampi ja
sujui mukavasti. Minut valittiin TES- valiokuntaan,
jossa pykäliä ja linjauksia
väännettiin yömyöhään.
Senttimääräiset palkankorotukset, kanneoikeudet ja
muut pitivät ajankohtaiset
asiat valiokuntalaiset hyvin
hereillä.
Puhujapöntöstä tuli TES- valiokunnalle
materiaalia, joita yhdessä
pohdittiin. Käytin vuokratyöntekijöistä puheenvuoron ja oma esitys oli
että, maksimiaika heidän
käytöstä olisi 3 kk, josta
sovittaisiin aina erikseen
pääluottamusmiehen
kanssa. Olen myös huolissani siitä, että metalliala

siirtää tuotantoaan halvan
työvoiman maihin laadun
huononemisen kustannuksella. On hyvä asia, että
metalliliitto nostaa profiiliaan palkkaamalla henkilön, joka tekee tutuksi
metalliliittoa, toteaa Matti. Liitto on paljon muutakin kuin työttömyyskassa.
Monipuoliset jäsenedut
tarjoavat paljon lisäetuja.
- Katsotaan vaikkapa oman
KaksKasin tarjoamia tapahtumia ympäri vuoden.
Tuleva syksy on monella
tapaa haasteellinen ,sopimusneuvottelut edessä ja
EK.ssa pakka sekaisin, toteaa Matti.

kun sinne itse menee, niin
sitten näkee, miten siellä
toimitaan. Olen huolestunut vuokratyövoimakysymyksestä. Tähän on saatava takaraja, esimerkiksi ½
vuotta, jonka jälkeen työ
on vakinaistettava. Paikalliseen sopimiseen on saatava perälautaa.
Ongelmia aiheutuu pienemmissä yrityksissä. Metallityöväen liiton toimintaa on kehitettävä nuorten
suuntaan ja saada heidät
kiinnostumaan omasta tulevaisuudestaan
.

Olihan se isohko tapahtuma
Onhan se vähän jännittävää, kun keltanokkana osallistuu ensimmäistä kertaa metallityöväen liiton liittokokoukseen, jossa päätetään omien ammattilaisten työasioista. Seitsemän KaksKasilaisen kanssa oli mukava
matkustaa yhdessä. Ennen liittokokouksen alkua puolueryhmät pitivät oman kokouksen. Tämän jälkeen avattiin liitokokous, ja porukalla yhdessä miettien koetetaan
saada tämä iso laiva muuttamaan kurssia parempaan
suuntaan. Valiokuntapaikkaa en saanut, joten vaikuttamiseen yksittäisenä edustajana on vaikeaa. Kävin puhumassa suuressa salissa vuokratyövoiman käytöstä ja niihin liittyvistä ongelmista. Viikon aikana huomasi, kuinka
pitkäjänteistä ay- asioiden hoito on. Monet muutosesitykset ovat olleet jo edellisten vuosien liittokokouksissa
mukana. Eläkeläisten liittokokouskelpoisuutta yritettiin
poistaa ja se aiheutti paljon keskustelua. Ymmärrän
molempien mielipiteiden merkityksen. Olen sitä mieltä, että ensiksi valitaan työssä olevat edustajat, ja sen
jälkeen eläkeläisiä. Eri puolilla Suomea on tosin osastoja, joissa ei ole aktiivisesti toimivia työssäkäyviä jäseniä.
Tuolloin edustus on luonnollinen asia varttuneimmille
edustajille. ”Hieno homma, kun pääsin katsomaan paikan päälle”, Niko toteaa. Mikäli olen metallialalla vielä
neljän vuoden kuluttua, niin olen mukana ehdokasasettelussa. Ay-toiminta on pitkäjänteistä toimintaa. Sitten
kun lapset varttuvat, niin olen valmis toimimaan yhteisten asioiden puolesta.
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Edustajien mietteitä ennen liitto
Työn ja perheen yhteensovittaminen Ari Rintalan huolenaiheena

Sauli Mielty toivoo, että valiokuntiin valittaisiin
mahdollisimman paljon nuoria kokousedustajia.

Sauli Mielty
ennakkotunnelmia
liittokokouksesta
Ammattiosaston puheenjohtaja Sauli Mielty pakkaa laukkunsa jo neljättä
kertaa liittokokousedustajaksi, joten kokousrutiinit
ovat jo tulleet tutuksi.
Huoli äänestys- innokkuudesta painaa erityisesti
mieltä varsinkin nuorten
keskuudessa. Edellisissä
vaaleissa nuorten äänestysprosentti oli vain 29,1%
ja näissä vaaleissa se heikkeni entisestään. Kokonaisäänestysprosentti nyt
käydyissä vaaleissa oli vain
44%, joten on tutkimisen
paikka, millä näitä lukuja
parannellaan. Saamani äänet kertyivät oletettavasti
Wärtsilän ”vanhalta jengiltä”, ja joitakin ääniä tuli
hajanaisesti eri yrityksistä
ja eläkeläisiltä. Wärtsilästä valittiin neljä ehdokasta
kokousedustajaksi, tämä
on historiallinen tulos.
Muistaakseni koskaan ennen ei näin ole tapahtunut.
Tulevassa
liittokokouk-

sessa on tarjolla paikkoja
11 eri valiokuntaan. Itse
toivon, että näihin valittaisiin nuoria ihmisiä kartuttamaan kokemustaan
yhteisten asioiden hoidossa. Olen aikaisemmin ollut
TES- valiokunnassa ja jos
sinne halutaan pitkäaikaista kokemusta, niin olen
valmis työskentelemää kyseisessä valiokunnassa.
Liittokokousaloitteet on jo
tehty, ja niitä käydään läpi
eri valiokunnissa, jonka jälkeen ne esitellään isossa
salissa. Siellä voi vielä herätellä kokousedustajia eri
aloitteiden käsittelyssä.
Onkin tärkeää, että puhe
on valmisteltu huolella
ja että se erottuu muista puheista ja näin olleen
herättää huomion. - Itse
paneudun edunvalvonta-,
työaika-, palkkaus-, ja vuosiloma-asioihin, sillä näitä
työnantaja pyrkii koko ajan
kiristämään Mielty luettelee.

Junalippu on taskussa… Tampereen junaa odotellessa.
Ari Rintala lähtee innolla liittokokoukseen.

Nuorten otettava vastuuta
ammattiosastoissa
Metalliliiton liittokokous
on liiton suurin työväline,
jossa rakennetaan TESneuvottelijoille
paketti,
jolla lähdetään neuvottelukierrokselle. Sauli on jo
rutinoitunut liittokokousedustaja. Nyt jo neljättä
kertaa mukana olleena
liittokokous sujui rutiininomaisesti. Liiton sääntöjen
muutosesityksistä äänestettiin paljon kokouksessa.
Omat ajamani asiat, kuten
lauantai pois lomalaskemisesta, senttimääräiset palkankorotukset ja sairaan
lapsen iän nostaminen
kahdella vuodella kirjattiin
tavoitteiksi tuleviin tesneuvotteluihin. Neuvotteluissa sitten nähdään mikä

on tulos. Liittotoimikunnan sääntömuutosesitys
että eläkeläisten osallistuminen liiton päätöksentekoon
lakkautettaisiin,
puhutti kokousedustajia
kovaan sävyyn. Itse olin
esitystä vastaan, mutta äänestin ryhmän mukana.
Paikalla oli 464 liittokokousedustajaa, joista 54
eläkeläistä, joista vanhin
on 84 vuotta. Ollaanko me
eläkeläiset oikeita ihmisiä
päättämään liiton asioista?
Ammattiosaston veteraanijaoksessa riittää tekemistä meille. Nuorten on
otettava vastuu ja päätäntävalta ja pidettävä kiinni
taistelemistamme oikeuksista ja eduista työpaikoillamme.
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kokousta ja sen jälkeen
Vaasan Wärtsilässä työsuojeluvaltuutettuna toimiva Ari Rintala on myös
ensikertalainen
liittokokousedustajana.
Valmennuskoulutus jäi
minulta väliin, mutta olen
itse ottanut liittokokousmenettelyistä selvää. Vähän on hajua, miten siellä
työskennellään. Työpaikkojen nuorille liittokokous on vieras asia ja onkin
hyvä kertoa, kuinka tärkeä
päättävä elin se on metalliliitossa.
Työsuojeluun vihkiytyneenä tärkeimmiksi asioiksi
mielessäni nousee työssä
jaksaminen ja perheen ja
työn yhteensovittaminen.

Wärtsilässä työajan liukumat on kohtalaisen hyvin
järjestetty, mutta koskaan
näihin asioihin ei puututa
tarpeeksi.
Muutosturva on Suomessa
surkeassa jamassa ja se varmasti nousee myös tälläkin
kertaa yhdeksi suurimmista puheenaiheista. Puhujapönttöön mennään, jos
tavoittelemani asiat eivät
tule voimakkaasti muiden
puheissa esille. Tavoittelen
työsuojelua käsittelevään
valiokuntaan, jossa vaikuttamismahdollisuudet ovat
parhaat. - Mutta kaikki
paikat otan vastaan, vaikka
Riku Aaltoa tuuraamaan,
jos on tarpeen, Rintala sanoo.

Turvallisuudesta ei tingitä
Ensikertalaisen silmin liittokokous vastasi odotuksia, joskin se yllätti kuinka
monta päivää siellä istuttiin aamusta iltaan asti. Liittokokous
sävähdytti
koko komeudellaan minut
Tampere- talossa, Ari toteaa.
Kokousviikon aikana puhuttiin paljon ja vaikka puheaika oli rajattu kolmeen
minuuttiin, aikaa kului kun
puhujia oli runsaasti. Puhujat käsittelivät aika paljon samoja asioita vähän
eri kantilta. Itse marssin
pönttöön puhumaan aiheesta;
Turvallisuuden
vieminen eteenpäin pienissä yrityksissä. Minulla oli kyllä puhe valmiina
aiheesta työn ja perheen
yhteensovittaminen, mutta siitä aiheesta tuli aika
paljon keskustelua, joten

vaihdoin ”lennosta” juttuaihetta. Kyllä siinä ensikertalaisena perhosia oli
vatsassa, kun kuulijoita oli
reilut 450. Osastomme sai
hyviä valiokuntapaikkoja,
itse tavoittelin työsuojeluvaliokuntaa, mutta sitä ei
tullut. Yllätys yllätys, minut
valittiin liittovaltuustoon,
jossa on 56 edustajaa eri
puolilta Suomea. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa
vuodessa tai tarpeen mukaan.
Liittovaltuusto käyttää liiton korkeinta päätäntävaltaa liittokokousten välillä.
Olen todella tyytyväinen
valintaani ja kiitollinen
äänestäjilleni, Ari sanoo.
Onhan se niin, että vahva
liitto syntyy järjestäytymisestä oman alan ammattiliittoon.

Pia Vuoto haluaa uskoa, että nuoret ottavat vastuuta enemmän ay-politiikan hoidossa.

Pia Vuoto tarttuu tositoimiin
ensikertalaisena
Pia Vuodon mielenkiinto ay-politiikkaan ja yhteisten asioiden hoitoon
heräsi kahdeksan vuotta
sitten, kun hän aloitti työt
Wärtsilässä. Tällä hetkellä
olen naisjaoston vetäjä ja
edustajana Vaasa-KeskiSuomi
aluejärjestössä.
Vuosien kuluessa kiinnostus on jatkunut ja asetuin
liittokokousehdokkaaksi, ja
edustajapaikka tuli. Olen
tyytyväinen tulokseeni ja
nyt odotan innolla liittokokousta. Aloitteista tärkeimpinä pidän sitä, että lauantaipäivien laskeminen
lomapäiväksi on poistettava. Tällä tavoin saataisiin
viikko lisää lomaa. Pienten
lasten äitejä on kannustettava töihin, järjestämällä heille yksivuorotyö, eli
työskentelymahdollisuus
päivätyössä. - Ja tietysti ”lisää liksaa”, hän lisää.
Näiden asioiden ympärille

tulen valmistelamaan puheen, jonka käytän isossa
salissa.
Olen valmis valiokuntatyöskentelyyn, jos siihen
annetaan mahdollisuus.
Tässä vaiheessa minulla ei
oikein ole käsitystä siitä,
miten kokousrutiinit sujuvat. - Uskon, että ennen
liittokokousta saan jostakin
tietopaketin, jotta voin tutustua kokouksen kulkuun
etukäteen, Vuoto toteaa.
Nykymenossa huolestuttaa se, että nuoret työntekijät eivät piittaa, vaan
ajattelevat, että ”muut
päättäköön”.
Käytävillä sitten kuitenkin
”marmatetaan”
omista
työoloista ja muusta. Haluankin nyt esimerkillisesti
päästä vaikuttamaan asioihin. Toivottavasti muutkin
nuoret rupeaisivat ajattelemaan samalla tavalla,
hän päättää.
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Edustajien mietteitä ennen liittokokousta ja sen jälkeen
Pia Vuodon
Liittokokouksen jälkeisiä tunteita
Ensivaikutelma liittokokouksen alkumetreistä asti
oli demokraattinen, byrokraattinen ja raskassoutuinen.
Kävin kerran puhujapöntössä esittämässä tärkeäksi
katsomiani asioita, kuten
lomapäivien laskentaperiaate ja yksivuorotyö nuorten perheiden äideille.
Nämä asiat nousivat useissa puheenvuoroissa esille.
Saa sitten nähdä, miten
onnistutaan varsinaisissa
työehtosopimusneuvotteluissa, Pia toteaa. Kokouksen järjestelyt toimivat hyvin, joskin välillä olin huuli
pyöreänäkin päivien aika-

na. Pia valittiin koulutusvaliokuntaan. Se oli positiivinen yllätys, että minut
naisena valittiin sinne, hän
lisää. Työskentely pienessä porukassa toimi hyvin
ja ainakin koulutuspäiviä
pyritään saamaan lisää.
Nyt ollaan yhtä kokemusta viisaampana yhteisten
asioiden hoidosta. Nuoria
olisi saanut olla enemmän,
sillä vastuunkantajia pitäisi
saada mukaan ay- toimintaan.
Omien yhteisten asioiden
hoitaminen on mielenkiintoista ja olen menossa
ehdokkaaksi 2012 kunnallisvaaleissa.

Erkki Åsvik
kolmatta kertaa mukana
Nyt valitut isojen ammattiosastojen
eläkeläisten
liittokokousedustajat menevät Tampereelle valtakunnallisesti yhteisrintamana, Erkki Åsvik sanoo.
Meillä on selkeästi kaksi
tavoitetta. Ensimmäisenä
tavoitteena on saada oma
eläkeläisten asioita hoitava henkilö liiton palvelukseen. Toinen yhtä tärkeä
tavoite on taitetun indeksin korjaaminen 50/50.
Jo etukäteen on sellainen
tuntuma, että näiden läpi
meneminen on vaikeaa.
Minulla on jo etukäteen
valmisteltu ”palopuhe” tavoitteiden puolesta, jonka
käytän isossa salissa. Itse
en tavoittele valiokunta
paikkaa, siinäkin asiassa

olemme sopineet isojen
ammattiosastojen eläkeläisten kesken, että Turusta tulee edustaja, joka on
meidän yhteinen edustajakandidaatti, Åsvik toteaa.
Huolestuttavaa on se, että
äänestysprosentti vähenee
koko ajan. Tällä hetkellä
osastossamme on reilut
2.300 jäsentä, joista vain
40,05 % käyttää äänioikeutta. Tuntuukin siltä, että
ihmiset eivät piittaa omista
työoloistaan, palkkatasosta ja muusta, jotka koskettavat suoranaisesti jokaista
henkilöä ja heidän perheitään. Oma äänestäjäkuntani muodostui pääasiassa
eläkeläisistä, jotka valitsivat minut edustamaan yhä
suurenevaa määrää eläkeläisiä.

Eläkeläiset menevät valtakunnallisesti yhtenä rintamana Tampereelle liittokokoukseen, Erkki Åsvik hehkuttaa.

Kaikki meni nappiin, mutta…
Vanhana liittokokouskonkarina voin juuri todeta kuten otsikossa, kaikki meni
nappiin, mutta nyt tuntui
siltä, että Metalliliitto haluaa eläkeläiset , A, B, C,
jäsenet pois liiton päätöksenteosta.
Molemmissa puolueryhmissä oltiin puolesta
ja vastaan. Äänestyksien
jälkeen ehdotus kaatui ja
eläkeläiset saavat jatkaa.
- Harmittavaa tällainen
vastakkainasettelu, Erkki
sanoo.
Emme onnistuneet saamaan liiton toimistoon
omaa ”eläkeläisasiainhoitajaa”. Siellä on henkilö,
joka hoitaa eläkeläisten

asioita oman toimensa
ohella, toteaa hän. Valiokuntatyöskentelyyn
en
osallistunut. Se on nuorempien ja työssäkäyvien
jäsenten homma, hän lisää. Toinen kummallisuus
toteutui, kun liittosihteeriä
valittiin.
Ryhmäkokouksen äänestyksen tuloksen mukaisesti
Turja Lehtonen voitti Matti
Mäkelän. Valituksen kautta
saatiin sitten kompromissi
aikaan, jonka mukaan Matti Mäkelä jatkaa liittosihteerinä, ja Turja Lehtonen
on työehtosihteeri.
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Henri Mattila voitti Nokian N 9 puhelimen
Ammattiosaston järjestämässä liittokokousäänestyksen arvonnassa onni
suosi Wärtsilän Vaskiluodon laboratoriossa työskentelevää Henri Mattilaa.
Wärtsilän
palvelukseen
hän on tullut vuonna
1990.
Äänestäminen oli itsestään selvää, äänestin ennakkoon ja näin ollen puhelinarvonta ei vaikuttanut
äänestyspäätökseen. Tieto
voitosta tuli Lappiin, jossa
vietin talvilomaviikkoa. Se
oli iloinen yllätys, Mattila
sanoo. Nuorempana ayasiat eivät oikein tahtoneet
kiinnostaa, mutta nykyisin
seuraan mielenkiinnolla.
Tällä kertaa valituksi tulleilla ehdokkailla oli hyviä
tavoitteita, mutta voi olla
vaikeaa niiden eteenpäin-

Ammattiosaston puheenjohtaja Sauli Mielty ojentaa Nokia N 9 puhelimen Henri Mattilalle, joka oli iloisesti yllättynyt arpaonnestaan.

Markku Mattila voitti polkupyörän liittokokous- arvonnassa
Wärtsilässä kolme ehdokasta Matti Latvakoski, Ari
Rintala ja Janne Koskimäki
päättivät vauhdittaa äänestysintoa lahjoittamalla
polkupyörän arvottavaksi
kaikkien liittokokous- äänestyksessä äänensä antaneiden kesken. Olimme
huolissamme äänestysaktiivisuudesta ja halusimme
antaa osamme äänestysinnon kohottamiseksi.
Wärtsilässä 37 vuotta työskennellyt Markku Mattila
ei ollut uskoa korviaan,
kun hänelle ilmoitettiin
arpavoitosta. Mattila on
aina äänestänyt ja myös
seurannut valittujen edesottamuksia yhteisten asioiden hoitamisessa. Hän
harrastaa pyöräilyä oman
kuntonsa kohottamiseksi.

Pyöräilykauden aikana ajo- pareissuille, kun siinä on
kilometrejä kertyy reilut kunnon lukko, hän lisää.
1500. -Voittamani polkupyörä sopii mainiosti kaup-

Kuvassa vasemmalta: Ari
Rintala, Matti Latvakoski,
arvonnan voittaja Markku
Mattila, sekä Janne Koskimäki, polkupyörän luovutustilaisuudessa.
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Lippu ja nuppi yhteen
Ammattiosaston lippu ja
nuppi ovat seikkailleet
eri teillä vuosikymmeniä,
mutta nyt ne komeilevat
yhdessä Takomon seinällä.
Nyt seinää koristava lippu
on valmistettu ammattiosaston viisikymmenvuotisjuhlaa varten. Vuonna
1949 punaista kangasta
ei ollut saatavilla, joten F.
Kosken kaupasta ostettiin
valkoista lippukangasta,
joka värjättiin punaiseksi. Lippu valmistui rouva
Hildénin toimesta Palo- Veteraanit muistelemassa osaston vanhan lipun historiaa. Kuvassa vasemmalta Jouni
saarella Kapernaumin kau- Kuusisto, Erkki Åsvik, Heikki Männistö, Olavi Lyttinen, Dix Huhtamaa, Terho Kivineva,
Tapani Hirvelä ja Osmo Sandvik.
punginosassa.
Kaikki tekstit ja lipun reunukset on kirjailtu käsin vappumarsseilla ja erilai- Vastatuuli ja sade piiskasi vitriiniin, jossa se nykyisin
kullanhohtoisella langalla. sissa muistotilaisuuksissa. lippua ja kasvojani, lippu koristaa seinää.
Arvata saattaa, että siihen Osaston lipun käyttö on heilui ja huojutti kantajaaVuosikymmeniä piilossa
on kulunut monia työtun- ollut vähäistä. Dix Huhta- kin. Juhlapuheen aikana ollut alkuperäinen lipputeja. Lippu on Standard- maalle muistui mieleen tuli mieleen, että eiköhän tangon nuppi on entisöity
tyylinen, eli lippu ja lipun erityisesti kerta kun hän se kevyempikin lippu voisi Osmo Metsälän toimesta
yläosassa on vaakatuki, lippua kantoi. Se tapahtui olla ja toisella lailla tangos- ja se on sijoitettu Takomon
josta se on kiinnitetty tan- punaisten muistomerkil- sa kiinni. Vuonna 1989 sit- seinälle lippuvitriinin viekoon keskeltä lippua.
lä; oli tuulinen ja sateinen ten valmistui uusi kevyem- reen.
Lippua käytettiin lähinnä päivä kun sinne mentiin.
pi lippu, joka on nykyisin
käytössä.

Vanha lippu ja nuppi
seikkailivat erikseen

Lipun tekstit ja reunukset ovat käsin kirjailtu kullanhohtoisella langalla.

Vuosikymmenien saatossa
lippua säilytettiin Palosaaren Järjestötalolla olleessa
Metalli 28:n varastossa.
Vapaa-ajan alue Rautakouran valmistuessa vanha
lippu siirrettiin päärakennuksen kattoon vitriinissä.
Osaston hankittua kerhohuone Takomon, lippu siirrettiin sinne ja asetettiin

Ammattiosaston lipun
nuppi on entisöity Osmo
Metsälän toimesta.
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Lasten joulujuhlaa...

Osaston naisjaosto huolehti lasten joulujuhlien valmisteluista ja ohjelmasta. Takomo tarjosi lapsille askartelua ,
yhteislaulua sekä makeaa suuhunpantavaa. Lapset viihtyivätkin jouluisessa tunnelmassa hyvin pukkia odotellessa.
Tällä kertaa joulupukilla oli mukanaan Pukin muori ja haitaritonttu, joka soitteli jouluisia lauluja ja laulatti myös lapsia. Lahjojen jaon jälkeen kokoonnuttiin yhteiskuvaan joulupukin kanssa.

Daniel Järvensivu 8 v.
uskaltautui halaamaan
joulupukkia.

Neljävuotias Vilma Vuoto askarteli komean joulupukkikortin, Tea Hietamäen opastuksella.
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Merkittävä jäsenetu

Teatterilippuja saa tänäkin vuonna
Ammattiosasto 28 jäsenet
saavat lipuista 50% alennuksen max. 2 lippua/
näytös Vaasan kaupunginteatteriin, esittämällä
voimassa olevan jäsenkortin lippuja lunastettaessa.
Alennus ei koske musikaaleja tai oopperoita.

Teatteri tutuksi
Kun istahtaa seuraamaan
tulevaa teatteri-esitystä,
niin harvoin tulee miettineeksi mitä siellä kulissien
takan oikein onkaan. Kuinka teatteriesitys valmistuu?, montako eri osastoa
taustalla on? Periaatteessa teatteriorganisaatiossa
valmistetaan kaikki, mitä
näytelmissä tarvitaan, puvustot, lavasteet, ja muut
materiaalit. Näyttelijöiden
lisäksi mukana häärii laaja
joukko eri alojen ihmisiä.
Sieltä löytyy muun muassa
puuseppää, artesaania pukusuunnittelijaa, ompelijoita, maalareita, kampaajia, maskeeraajia

Mitä isompi esitys,
sen suurempi
varustus
Hyvä esimerkki on
15.3.2013 ensi-iltansa saava Oliver musikaali.
Se on pienen orpopojan
koskettava
kasvutarina
1800 luvun Lontoossa.
Musikaalissa on mukana
lähes koko näyttelijäkunta
ja 20 lapsiavustajaa, joita
täydentää joukko aikuisavustajia. Kokonaisuuden
täydentää 9 miehinen orkesteri.
Musikaaliin tarvitaan 120
erilaista pukua miehille ja

Puvustonhoitaja Kati Ala-Hiiro esittelee tulevien roolipukujen piirroksia.
naisille. Kaikki nämä valmistetaan näyttelijöille mittatyönä. Pukusuunnittelijat
perehtyvät tarkemmin kulloisenkin näytelmän ajankohdan historiaan. Näin
tehdään myös musikaali
Oliverin kohdalla.
Tällä tavoin pyritään saamaa pienetkin pukujen
yksityiskohdat esille. Sama
koskee myös lavasteita.
Näyttelijöiden työturvallisuus taataan erikoisvalmisteisilla rakennelmilla.
Mikäli näytelmässä on
kohtia jossa hypitään pöydille tai muille huonekaluilla, ne vaativat erityisen
turvasuunnittelun. Ruoka-,

ja juomarekvisiitta valmistetaan mitä erilaisimmista
materiaaleista. Tarpeiston
valmistajat antavat mielikuvituksen lentää, lavastemaalari Minna Broman
sanoo. Esimerkiksi sideharsosta valmistuu maukkaan näköinen paistettu
kalkkuna. Näyttävässä täytekakussa saattaa styroxi
olla pohjana ja kuorrutus
vaikkapa uretaania.

Tule teatteriin
sellaisena kuin olet
Usein törmätään kysymykseen; miten pukeudun teatteriin? Markkinointijohtaja

Miikka Korkiakosken mukaan tänä päivänä ei ole
mitään pukeutumiskoodia,
vaan jokainen ihminen on
tervetullut nauttimaan teatterista mieleisensä vaatetuksen kanssa. Teatteri
tarjoaa kulttuuria kaikille
ihmisille. Meillä Vaasassa
tarjotaan yhteisöille ja yrityksille laajempia lippupaketteja. Me räätälöimme
paketit toiveiden mukaan.
Teatteriin voi tulla aikaisemmin ja tehdä kierros
kulisseissa, esityksen väliaikatarjoilu, kokous-, tai
muu juhla voidaan järjestää kattavana teatteritapahtumana.

Kaatuvan kakun ja kalkkunan on valmistanut tarpeistonvalmistaja Jaana Ala-Lähdesmäki.
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Kiipeily on laji, jossa on helppo ylittää itsensä
Voisi kuvitella, että keskellä Pohjanmaan lakeuksia
kiipeily ei olisi kovinkaan
otollinen harrastusvaihtoehto, mutta kuinka ollakaan, Vaasasta löytyy runsaasti aktiivista seura- ja
kurssitoimintaa.
Vaasan
ympäristössä on paljon
suuria kiviä, joilla voi harrastaa boulderointia eli
kiipeämistä matalalla ilman köyttä. Putoamisen
varalta käytetään kiven
juurella tarkoitukseen kehitettyä paksua patjaa
”pädiä”. Lähin kiivettävä
kallio löytyy Ylistarosta,
mutta jos kaipaa pitempiä
kiivettäviä reittejä, täytyy auton nokka suunnata
etelä-suomeen tai Tampereen seudulle. Talvella voi
harjoitella sisäseinillä Vaasan vesitornilla tai kokeilla
jääkiipeilyä.
Highsportin aktiivi Sami
Järvimäki treenaa kiipeilyä
2-3 kertaa viikossa Vaasan
vesitornilla. Lisäksi miehen
viikonloput kuluvat usein
jää- tai kalliokiipeilyreissuilla ympäri Suomen tai
ulkomailla aina Alpeilla
asti. Vesitornin seinälle
Samin haastoi aikoinaan
kaveri - nyt Sami on harrastanut kiipeilyä jo kohta

Teksti: Siru Lämsä
Kuvat: Sami Järvimäki

Sami ja vuoristomaisemaa Alpeilta.
kolmentoista vuoden ajan,
mutta kyseistä kaveria ei
ole vielä kiipeämässä näkynyt.
Kiipeily on laji, jossa on
helppo ylittää itsensä. Lisäksi oman kehityksensä
huomaa nopeasti. Etenkin
nämä asiat ruokkivat Samin mukaan kiinnostusta
lajiin, jossa voimistetaan
kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti. Sisäkiipeily sopii lähes kaikille, mutta kun
lähdetään kiipeilyreissuille
telttailemaan keskelle metsää, vaaditaan jo joustavaa
asennetta. Vessa ei ole
aina lähellä, ja taivaalta voi
ennustuksista huolimatta
ropista vettä. Luonnos-

Senna-koira nauttii ulkoilmaelämästä isäntänsä tavoin.

sa oleskelusta nauttiville
kiipeily on kuitenkin mitä
sopivin harrastus. Kiipeily
on myös hyvin sosiaalinen
laji, jossa harrastetaan porukassa ja vaalitaan luottamusta kanssakiipeäjiin.
Korkeanpaikankammokin
lähtee Samin mukaan kiipeämällä!
Seikkailulliset kiipeilyreitit ovat Samin mieleen:
Kesällä vuorikiipeilyä ja
varmistusta luonnollisilla
varmistusvälineillä (kallion koloihin työnnettävien
kiilojen avulla), talvella
vuorostaan
jääkiipeilyä.
Kiipeily on aina elämyksellistä, mutta etenkin talvella kiivetessä vastaan tulee
erilaisia haasteita ja yllätyksiä. Vai miltä kuulostaisi
telttailu kolmenkymmenen asteen pakkasessa?
Jääputouksen huipulla fiilis
on kuitenkin mahtava ja
reissu vaivannäön arvoinen, Sami vannoo.
Yksi miehen tavoitteista
on juuri saavutettu, nimittäin
valmistuminen
kalliokiipeilykouluttajaksi.
Tulevaisuuden
haasteet
ilmenevät sitten taas yksi
kerrallaan, kuten esimer-

Sami kiipeää Ruskeaa virtaa Korouman jääputouksilla.
kiksi päätös kiivetä jollekin
vuorelle, jota varten sitten
treenataan. Tärkeintä on
Samin mukaan kuitenkin
lajista nauttiminen. Vaasan kiipeilykoulutuksista
vastaava mies kehottaakin
kokeilemaan kiipeilyä vesitornille, mutta varoittaa
pilke
silmäkulmassaan,
että lajiin on helppo jäädä
koukkuun.
Lisää tietoa kiipeilystä Vaasan seudulla:
www.highsport.fi
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Osaston pitkäaikainen taloudenhoitaja Kauko Lämsä 60 v
Kauko Lämsän metallimiehen työura on kestänyt 45
vuotta mitä erilaisimmissa työtehtävissä ja jatkuu
edelleen samaan tahtiin
nykyisin Wärtsilän palveluksessa. Hän syntyi työläisperheeseen, jossa on
elämän
alkuadrenaliinit
saatu.
Kansakoulun jälkeen koitti ammattikoulun autonasentajalinja, josta valmistuttuaan,
ensimmäinen
työpaikka oli Konelan autohuolto/korjaamo. Siellä tuli tutuksi Volga ja ja
Mosse, sekä muut itäautomallit. Tuolloin Konelan
pääluottamusmiehenä
toimi edesmennyt Veikko Suorsa. - Se oli kesän
työrupeama, jonka jälkeen aloitin syksyllä 1970
Strömbergin liesitehtaalla.
Siellä työskentelin kahdeksan naisen kanssa, Lämsä
muistelee.

Metallin lakko 1971
Metallin lakon aikana olin
ollut liian vähän aikaa liiton
jäsenenä, joten lakkoavustuksia en saanut, mutta solidaarisuutta löytyi nuorille
työntekijöille vanhempien
työkavereiden joukosta.
Muistan kun ”Rauta Jussi”
kutsui syömään soppatykille Bingohallille ja se oli
nuorelle miehelle mukava
huomionosoitus. Lakon aikana vanhemmat työkaverit pyörivät toimettomana,

Pitkäaikainen osaston taloudenhoitaja Kauko Lämsä uskoo, että ammattiosastossa löytyy vastuunkantajia tulevaisuudessakin.
kävivät pilkillä hankkien
syötävää perheelle ja työkavereillekin siitä riitti. Lak-

koavustukselle löytyi muutakin käyttöä, kun leivän
osto. ”Jäältä löydettyyn”

pontikkaan löytyi aina rahaa.
Vuoden kuluttua palasin

KaksKasi
uudelleen silloisen Hankkijan palvelukseen autonasentajaksi. Armeijakin tuli
suoritettua siinä välissä.
Mieleenpainuva palkankorotuspyyntö Hankkijalla oli
se kun me neljä henkilöä
päätimme yhdessä palkankorotuspyynnöstä. Ehdoksi
laitettiin lopputili, ei tullut
korotusta, otettiin lopputili. Kolme meni takaisin,
Lämsää ei edes pyydetty.

1.4.1974 Wärtsilään
Kauko Lämsä on toiminut
Wärtsilässä useissa eri tuotantotehtävissä. Hän aloitti
kokoamalla hammaspyörävaihteistoja ja laiva- ja satamanostureita.
Niin kuin muissakin yrityksissä, jo tuolloin eri
osastojen ulkoistaminen
aloitettiin myös Wärtsilässä ja ihmisten toimenkuvat
muuttuivat mukana.
Kuusi vuotta meni reissuhommissa työskennellessä. Useita vuosia meni
laivan moottorien kokoonpanossa. Muun muassa
Wärtsilän TS 24 malli tuli
tutuksi.
Tuolloin moottorin kokoaminen kesti kuusi viikkoa ja
työ oli urakkaluontoista.

liittokokousvaalissa. Osaston taloudenhoitajan tehtävät tuli kylkiäsinä vuonna 1989, kun Jussi Eteläpää
lopetti tehtävän. Työsuojeluvaltuutettuna työskentelin 14 vuotta, jonka jälkeen
hän siirtyi Wärtsilän työyhteisön kehittäjäksi.

Suunnaton määrä
luottamustehtäviä
Kauko Lämsä luottamustehtävälista on pitkä. Ammattiyhdistys- kunnallinen
ja kansainvälinen toiminta
on aina kiinnostanut. Asioista kiinnostuneena ja
uteliaana edustajana olen
aina saanut olla ”näköalapaikalla” kaikissa edustamissani tehtävissä. Kunnalliset lautakunnat ovat
avanneet silmäni moneen
kertaan kunnallisia päätöksiä tehtäessä. Samoin on
asian laita myös ammattiyhdistysliikkeen yhteisten

asioiden hoidon kanssa.
Metallin valtuustossa neljä
vuotta ja SAK:n edustajana
Vaasan työsuojelupiirissä
olivat mielenkiintoista aikaa. Sieltä saatua tietoa
olen voinut hyödyntää paljon eri sektoreilla, Lämsä
muistelee.

Urheilu lähellä
sydäntä
Jalkapalloa mestaruussarja- tasolla ja lentopalloa
viitossarjassa ovat suurimmat saavutukset urheilussa. Pelaajauran lisäksi
Lämsä on toiminut seuratoiminnassa aktiivisesti eri
tehtävissä. Taskussa on
mm. SPL: B- valmentajapaperit. Nykyään hän on
vankka penkkiurheilija ja
kaikki jalka- ja lentopalloottelut seurataan mahdollisuuksien mukaan.
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Ihmisen elämänkaari
on kuin 400 metrin
juoksu
Näin itse ajattelen omaa
elettyä elämääni. Elämän
alkuvuosina
mietitään,
että vedetäänkö täysillä
vai säästelläänkö? Jossakin
kohtaa tuntuu, että lähtötelineestä on vaikea lähteä
vauhtiin. Pysyykö omalla
radalla? Kaarteissa hankaluuksia, ja huojumista? Miten selviän loppusuorasta?
Miettiessäni menneisyyttäni tämä vertaus sopii minuun. Kaikista luottamusja harrastustoiminnassa,
jossa olen ollut mukana
vuosikymmenien aikana
minulle on jäänyt paljon
hyviä ystäviä, joiden kanssa mennään yhdessä ”loppusuoraa”, Lämsä iloitsee.

Ammattiyhdistystoiminta kiinnosti
Ammattiyhdistysura alkoi
laajamittaisemmin vuonna
1985, jolloin Lämsä valittiin työsuojeluasiamieheksi.
Hän kävi kaikki Metalliliiton järjestämät kurssit
työsuojelusta edunvalvontaan, ottaen näin jäsenmaksuilleen vastinetta.
Vuoden 1987 Nuorisovaalin menestyksen imussa
hän meni ryminällä läpi

Osaston puhenjohtaja Sauli Mielty ja sihteeri Tapani Hirvelä ojensivat Kauko Lämsälle
syntymäpäiväkukat ja muistolahjan.

KaksKasi
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Rautakouran kuulumisia
Vuoden alusta 2012 vaihtui
talonmies Rautakourassa.
Pitkän työsaran tehneenä
Matti Värri siirsi tehtävät
Pekka Penttiselle. Kiitokset
Matille ja Kaijalle monista
vuosista, uurastaessanne
Rautakouran hyväksi.

Tehtyjä parannuksia
ja korjauksia
Kevättalkoissa veteraanijaosto hoiti huoltorakennuksen maalauksen ja kevätharavoinnin, jäsenistön
kevättalkoissa
siirrettiin
syksyllä tehdyt klapit puuliiterin suojiin, joista riitti
saunapuita pitkälle kesään.
Naiset haravoivat ja siivosivat mökkejä kesäkautta
varten. Syksyllä 2011 rikkoutuneen veneen tilalle
hankittiin uusi Suvi-soutuvene.
Toukokuun puolivälissä uusittiin päämökkiin ikkunat.
Kesäkuussa maan kuivumisen jälkeen saatiin alkuun
nurmikkoalueen
laajentaminen ja pohjustustyö
leikkimökkiä varten.
Vähän käytetty, hyväkuntoinen leikkimökki löydet-

Vas. Rautakouran talonmies Pekka Penttinen ja osaston taloudenhoitaja Kauko
Lämsä suunnittelevat tulevan kesäsesongin tarpeita.
tiin alueelle ja asennettiin
paikalleen. Lasten leikkialue alkaa hahmottua kokonaisuudessaan uuteen
paikkaan. Syksyllä saatiin
uusi peltikate päämökkiin
ja saunaan ja kosteat villat
päämökin katossa vaihdettiin uusiin. Päämökki on
nyt hyvässä kunnossa.

Käyttöasteesta
Päämökki oli varattu kaikki viikot toukokuun alusta

Erkki Åsvik (vas.) ja Tapani Hirvelä kiinnittämässä osoitekilpeä huotorakennuksen maalauksen jälkeen.

lokakuun loppuun saakka.
Pikkumökkien käyttöaste
oli vähäisempää, vaikka
niiden viihtyvyydestä saatiin hyvää palautetta.
Vaunupaikkoja oli vapaana
läpi kesän. Vaunuilijoista
löytyi erittäin aktiivisia talonmiehen työn tukijoita
koko kesäkauden ajan. Kiitos heille! Juhlia pidettiin
Rautakourassa. Mm. veteraanit kutsuivat ABB:n
veteraanit vastavuoroisesti
viettämään päivää Rauta-

kourassa. Osallistujia oli
noin 100 henkilöä. Onnekseen oli sateeton, kaunis
päivä, sisätiloihin eivät olisi kaikki mahtuneetkaan.
Tervetuloa, rentoutumaan
ja nauttimaan Rautakouran kauniiseen luontoon.
Hyvää vuotta 2013 kaikille!
Pekka Penttinen
Rautakouran talonmies

Ulkoalueet siistittiin talven jäljiltä.
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Hinnasto:
Rautakoura perhemökki (viikko)
100 €
Rautakoura, mökki ( pe,la,su)
30 €
Rautakoura, mökki ( ma-pe)
30 €
Rautakoura, mökki viikko		
50 €
Kesäpaikka vaunulle 1.5-30.9
100 €
Vaunupaikka viikoksi		
40 €
Talvikausipaikka vaunulle 1.10-30.4 100 €+ sähkö
Päätuvan, mökkien ja asuntovaunujen vuokra-avaimet saat taloudenhoitajalta:
Kauko Lämsältä puhelin 040 - 748 4428 arkisin kello 07.00 - 18.00 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.

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 päätuvasta, 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 ostettu ja se on v. 2013 voimassa. Lupa oikeuttaa vieheluvan ja 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 Pekka Penttinen puh. 0400997417
Rautakoura-jaoksessa toimii myös
Kauko Lämsä puh. 040 748 4428,
Näihin henkilöihin voit ottaa yhteyttä aluetta kehitettäessä tai jos havaitset alueella puutteita.
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Monipuolinen työ kiinnostaa
Dan Berglundia
Österberg Plastic Oy:n
pääluottamusmies
Dan
Berglund on työskennellyt
yrityksessä viisitoista vuotta tehden kaksivuorotyötä.
Hän toimii asentajana, eli
vaihtaa muotteja eri työpisteisiin. Alihankintayrityksen luonteeseen kuuluu
se, että työt kulkevat aaltomaisesti eri vuodenaikoi-

na. Kiireisimpinä aikoina
työtä tehdään viikonloppuisinkin. Vaikka työ on
rutiininomaista niin työntekijöiden kierto eri työpisteissä antaa mielekkyyttä
työntekoon.
38 ihmisen työpaikkana
yrityksessämme sovitaan
asioita myös paikallisesti

työnantajan kanssa. Käytännössä paikallinen sopiminen on sujunut meillä
hyvin, Berglund toteaa.
Tähän mennessä töitä on
riittänyt hyvin, eikä lomautuksiin ole ollut tarvetta.
Tulevaisuus hieman mietityttää, kun tieto merkit-

tävän asiakkaamme Scott
Healt &Safetyn lopettamispäätös Vaasassa tuli
tietoon. Siitä huolimatta
katson luottavaisin mielin
tulevaisuuteen ja toivon,
että korvaavaa työtä löydetään tilalle.

Suurin osa työntekijöistä on Metalli 28:in
jäseniä
Ammattiosaston toimintaan Berglund on tyytyväinen. Se järjestää paljon
erilaisia perhetapahtumia
jäsenilleen. Voi hyvin sanoa, että ne ovat hyviä
jäsenetuja, Suurin osa
työpaikkamme henkilöistä
kuuluukin KaksKasiin. Itse
en ole osallistunut aktiivisesti osastomme toimintaan, mutta seuraan kyllä
asioita.

Maj-Len Karlsson aloitti työt yrityksessä vuonna 1998 ja jäi eläkkeelle
63 vuotiaana. Puolitoista
vuotta sen jälkeen hän jäi
leskeksi. Yksin jäädessään
hän päätti jatkaa työntekoa osa-aikaisesti. Halusin ihmisiä ympärilleni ja
täällä minä viihdyn, hän
sanoo.
.
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Pääluottamusmies Dan Berglund toimii asentajana vaihtaen muotteja eri työpisteissä

Österberg Palstic Oy yrityksenä
Österberg Palstic Oy on osa
konsernia, johon kuuluu
Oy Wel-Mach Ab, Oy Petsmo Products Ab Oy Manor
Ab Oy KGN Tool Ab, Hepmet Oü (Eesti). Muovialan
yritykset, Oy Österberg Ab,
Österberg Baltic Oü (Eesti).
60 vuotta sitten Knut Österbergin
perustaman
perheyrityksen kasvu on
ollut hallittua ja vakaata
Perheyhtiötä hoitaa kolme sisarusta omilla tuotantoaloillaan. Yhteinen
liikevaihtomme on n. 30
milj. euroa, toimitusjohtaja Rolf Österberg sanoo.
Perheyhtiönä haluamme
kehittää yritystä ja pitää
se toimintakykyisenä vai-

keinakin aikoina. Yrityksen
johtamisessa on tärkeää
pitää työntekijöistä kiinni
ja tarjota heille turvalliset
työolosuhteet. 90-luvulla
yrityksessä oli kriisi, josta selvittiin ja lähdettiin
uuteen nousuun. Tulevaisuuden ennuste tuo
uusia haasteita, kun tieto
merkittävän asiakkaamme
Scott Healt & Safetyn lopettamispäätös Vaasassa
tuli tietoomme. Tämä työmäärän paikkaaminen on
haastava, mutta ei mahdoton, Österberg miettii.
Muoviosien tuotekehitys
ja valmistus vaativat koko
ajan oman tuotannon kehittämistä, Tällä hetkellä

Suunnittelemme asiakkaillemme uusia tuotteita koko
ajan, toimitusjohtaja Rolf Österberg sanoo.
konekantamme muodostuu yli 40:stä ruiskupuristuskoneesta, jotka ovat
sulkuvoimaltaan 30-1250
tn. Valmistamamme kesto-

ja kertamuoviosat kappalepainot 1-4000 gramman
kokoisina, Österberg päättää.
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Muksukurssilla mukavaa
Murikkaopistossa järjestettävät Muksukurssit ovat
hyvä vaihtoehto, lapsiperheiden vanhemmille, jotka
haluavat kurssittaa itseään.
Koneistaja Rami Merisaari
huomasi kurssitarjonnasta työsuojelukurssin, joka
oli tarjolla Muksukurssin

muodossa.
Viisilapsisen perheen isänä
on aika vaikea irrottautua
kurssille, mutta tällä kertaa
se onnistui. Muksukurssille
matkaan pakattiin yhdessä
viisivuotiaan Sakarin kanssa ja nokka suunnattiin
kohti Murikkaa.

Muksu työsuojelukurssille oli ilmoittautunut 22 aikuista ja
36 lasta.
Paikalla lapset jaettiin
pienryhmiin ja aamuisin
he kerääntyivät kokoon-

tumispaikkaan, josta alkoi
päivän askareet. Tällä välin
vanhemmat toimivat kurssirutiinien parissa. Kaikki
ruokailut suoritettiin yhdessä lasten kanssa. Lapset olivat osaavien vetäjien
käsissä. Heidän päivärytmi
muodostui muun muassa
askarteluista, uimisesta,
aarteen etsinnästä, sekä
peleistä ja leikeistä. Sakari
sopeutui hyvin porukkaan
ja viikko sujui uusien kavereiden kanssa joutuisasti.
- Illat kuluivat vapaamuotoisen yhdessäolon merkeissä ja hauskaa riitti,
Rami sanoo. Vielä jälkeenpäinkin Sakari muistelee
kurssiviikkoa hyvällä mielellä, ja sanoo; ”Muistatko isi, kun oltiin siellä lomalla…” Samoin ohjaajat
palautuvat mieliin, jotka
touhusivat lasten kanssa
innokkaasti. - Niin ei voi
olla unohtamatta sitä, että
viisi kertaa päivässä sai astella valmiiseen ruokapöytään, Rami iloitsee.

Muksukurssi antoi
kimmokkeen
Muksukurssi antoi positiivisen kimmokkeen ajatellen tulevaisuuden kursseille osallistumista.
Tämänkertainen kurssiohjelma työsuojelusta oli
rakennettu mielekkääksi
opiskella. Parhaimmillaan
lakiteksteihin tutustuttiin
Näsijärven rannan laiturilla ammattitaitoisten opet-

Sakari ja Rami Merisaarelle jäi paljon mukavia muistoja Muksukurssilta.
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yhdessäoloa

Sakari ja Rami Merisaari nauttivat Murikan tarjonnasta.
tajien johdolla.
Työsuojelukurssin antia lisäsi se, että kurssilaiset olivat tulleet eri puolilta Suomea pienistä, keskisuurista
ja suurista yrityksistä.
Kurssiviikon aikana vaih-

dettiin mielipiteitä ja kokemuksia työsuojelun tasosta. Oli mukava todeta,
miten Wärtsilässä ollaan
edelläkävijöitä työsuojeluasioissa.

Veneily kuului viikon harrastuksiin.				

II- kurssi ilman lapsia
Keväällä järjestetyn muksukurssin jälkeen syksyllä
kokoonnuttiin kakkosjaksolle. Koulutuksen lisäksi

purettiin kesätehtäväksi
annettu välitehtävä. Tälläkin jaksolla saatiin tuhti
tietopaketti viiden opettajan ja liiton lakimiehen
toimesta.

Viikon aikana oli paljon yhteisleikkejä.
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Strömbergin ao 272 veteraanit
Osastomme veteraanijaos
kutsuivat Strömbergin ammattiosaston 272 veteraanit vastavierailulle Rautakouraan.
Näin viime vuotinen ensitapaaminen os. 272 vapaa
ajan viettoalueella sai jatkoa.
Elokuun lopussa Rautakouraan kokoontui yhteensä

Os. 272 Helvi Heinänen
osallistui innolla kaikkiin
lajeihin. Nyt vuorossa kettingin heitto, joka oli uusi
laji hänelle. On mukavaa,
kun tällaista yhteistoimintaa harrastetaan, hän sanoo.

reilut sata eläkeläistä viettämään toiminnallista päivää hyvän ruoan ja juomien lomassa.
Vierailupäivää edeltävä iltapäivä ei sään puolesta
luvannut hyvää.
- Järjestellessämme ulkona
heittopaikkoja sekä ruokailupöytiä, vettä satoi kaatamalla, KaksKasin veteraanien puheenjohtaja Erkki
Åsvik sanoo. Silloin kyllä oli
vähän perhosia vatsassa.
Varsinaisen vierailupäivän
sää suosi meitä, vettä ei
satanut, oli pilvipoutainen
sää, jossa väki viihtyi
Urheilullinen ohjelma oli
rakennettu mitä erilaisimmista
heittolajeista,
kaikille sopiviksi. lajeina
olivat; puntin-, kettingin-,
hevosenkengän, ja nuolen
heittoa. Jokaisessa heittopisteessä riitti kuhinaa ja
pientä kilpailumieltäkin oli
ilmassa. Puntti lensi niin
naisten kuin miestenkin
toimesta, kisa oli kovaa,
mutta leikkimieli oli mukana. Kettinki l rapsahti eri
lokerikkoihin, jotka olivat
pisteytetty jokainen erikseen. Tutuimmissa lajeis-

Eeva-Liisa Heikkilä, Marjatta Åsvik, Kalervo Kaatikko ja
Raija Viljanmaa nauttivat Arre Järven soittaessa suomalaista haitarimusiikkia.

Heljä Järviö (os.272) Osallistui kaikkiin lajeihin. Erityisesti
Kahvakuula ”koukutti” ja yrittämään täysillä. 35 vuotta
vierähti ABB:llä, ja nyt kokoonnutaan omassa porukassa
joka toinen viikko. Rautakourassa oli mukava tutustua
KaksKasin toimintaan rennossa meiningissä.
sa, kuten nuolen ja hevosenkengän heittopisteissä
nähtiin laaja kirjo erilaisia
tyylejä.
Kilpailun jury oli järkeillyt
oivallisesti kilpailun säännöt, heittolajit ja palkitsemisen. Heittolajeissa sai
monipuolista liikuntaa.
Ylä-, ja alakautta heitoissa
hartiat saatiin liikkeelle,

ja liikerataa lisäsi sivuheitot.
Liikuttaessa heittopisteestä toiseen, koko keho sai
pientä liikuntaa. Palkintojärjestelmä rakentui siten,
että jokaisessa heittopisteessä osallistuja sai arvan,
jolla osallistuttiin tavarapalkintojen arvontaa.
Tällä tavoin jokaisella oli
mahdollisuus voittaa. Mikä

Kahvikeskusteluissa vaihdettiin kalapitoisia ruokareseptejä. KaksKasin Christer Håkans ja os. 272 Else Maija Ristimäki vertailivat savolaisia ja saaristolaisia makutottumuksia. Else-Maija on työskennellyt ABB:llä 38 vuotta
ja on tyytyväinen oman eläkeläisporukan toimintaan.
Tämä päivä oli jälleen osoitus, miten hauskaa on olla
yhdessä suuressa joukossa.
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vierailulla Rautakourassa

Rautakourassa säpinää.
parasta jokainen osallistuja voitti itsenä, sanoo KaksKasin veteraanien puheenjohtaja Erkki Åsvik.

Uskomattoman
hauska päivä
Nälissäänkään ei päivän
aikana tarvinnut olla, keit-

tiössä oli täysi kuhina heti
aamusta saakka. Tutut ja
turvalliset
Marja-Leena
Saarinen ja Assi Männistö
pitivät huolen siitä, että
kahvia ja suolapalaa, sekä
hillomunkkeja riitti pitkin
päivää. Makkaran grillauksesta vastasivat Matti Ilkka
ja Leo Hämäläinen. Vielä

Keittiössä kaikki sujui mallikkaasti. Marja-Leena Saarinen ja Assi Männistö toimivat rutinoidusti ja vaistonvaraisesti. Molemmat ovat olleet jo vuosia mukana ”köksähommissa”. Teemme tätä niin kauan kun se tuntuu
mukavalta, Marja-Leena sanoo.

kun tähän lisätään yli 40 kiloa tuoretta savuahventa,
jotka olivat pyydystäneet
ja savustaneet Christer ja
Maire Håkans, niin tarjoilut olivat täydelliset. Päivän aikana Aarre Järvi viihdytti haitarinsoitollaan ja
säesti yhteislaulujakin.

Päivän päätteeksi Strömbergin ao 272 veteraanien
puheenjohtaja kiitti mukavasta yhdessäolosta. Tämä
vierailupäivä asettaa meille paineita seuraavaa tapaamistamme varten, hän
totesi kiitospuheessaan.

Makkaramestarit Matti Ilkka ja Leo Hämäläinen huolehtivat, että makkaraa riitti kaikille.
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Luokkakaveri innosti
Janne Koskimäki innostui
luokkakaverin kautta sukellusharrastuksen pariin
vuonna 1994.
Päätin ilmoittautua vaasalaisen urheilusukellusseura Delfinien järjestämälle
peruskurssille, josta sain
kipinän lajiin. Siitä lähtien
olen ollut mukana seuran
toiminnassa.
Vedenalainen elämä kiehtoo ja itse olen lisännyt
valokuvauksen
mukaan
sukeltamiseen. Alkuun kuvasin videota, mutta nyt
olen hankkinut uuden kamerakotelon, jolla olen
jo kuvannut erilaisissa tilanteissa. Pääsääntöisesti
sukellamme kesäkaudella
5- 7 viikonloppuna Merenkurkussa.

Uusi kamerakotelo laajentaa vedenalaista kuvaamista, Janne Koskimäki toteaa.

Meillä on parikymmentä
haaksirikkoutuneiden laivojen hylkyjä, joita käymme tutkiskelemassa. Mitään suurempia aarteita
niistä ei ole löytynyt, joitakin kuppeja ja veitsiä sieltä
on tuotu ylös.
Seuralla on myös mökki

Rönnskärissä, joka on yksi
tukikohdistamme kesäisin,
jonne ajetaan seuran veneellä viettämään sukellusviikonloppuja.

Tällaisen peruspaketin saa parilla tonnilla, Janne Koskimäki esittelee.

Sukellusharrastus on
turvallinen laji
Pääsääntöisesti voidaan
sanoa, että sukeltaminen

on turvallista. Oma huolellisuus on se tärkein asia,
ensiksi tarkistetaan sukelluslaitteisto ja sen jälkeen
on hyvä miettiä etukäteen,

Merisiili on tuttu näky kirkkaissa vesissä.
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sukelluskurssille
mitä aikoo sukelluksen aikana tehdä. Me sukellamme aina pareittain ja kommentoinnit
suoritetaan
käsimerkein. Kertasukellus
kestää normaalisti 40 minuuttia, riippuen kohteesta. Parhaimmillaan Merenkurkussa näkyvyyttä on
kymmenisen metriä, mitä
syvemmälle mennään niin
näkyvyys heikkenee sen
mukaan.
Louhokset ovat paikkoja,
johon kurssilaiset usein
viedään. Kuortaneella sijaitsevalta Kaatialan louhokselta löytyy syvyyttä
40 metriä ja siellä on hyvä
näkyvyys ja näin ollen siellä on hyvät harjoitusmahdollisuudet. Toimin myös
itse yhtenä kouluttajana ja
pidän Kaatialaa hyvänä ja
turvallisena paikkana aloittelijoille. Itä- Suomessa sijaitseva Hossan louhos on
toinen paikka missä hyvät
sukellusolosuhteet.
Sukellusharrastuksessa ei
ole yläikärajaa, vanhin tapaamani sukeltaja on ollut
lähes seitsemänkymmentävuotias.
Tärkeintä on hyvä kunto,
jos aikoo vanhempana ruveta sukeltamaan. Alaikäraja on 15 vuotta, mutta
seuralla on norppa- nuorisokoulutusta, josta voi
aloittaa lajin harrastuksen.

Kerran vuodessa Norjaan kirkkaiden vesien ääreen
Norjan kirkkaista vesistä
käymme nauttimassa kerran vuodessa. Norjan vesillä syvyyttä ja kirkkautta
riittää.
Normaalihapella
maksimisyvyys on 50 metriä, johon voidaan sukel-

Vedenalainen kuvaaminen
antaa lisäarvoa sukeltajalle.

Viimeinen tarkistus, ennen
sukelluksen alkua.

taa. - Itse olen käynyt 56
metrissä, olihan se elämys,
Janne muistaa. Kirkkaissa
vesissä kohtaa usein myös
muita mereneläviä.
Kampela ja pelottavan näköinen kissakala ovat tuttuja näkyjä. Näiden lisäksi
erilaiset äyriäiset antavat
väriloistoa pinnan alla. Atrainkalastustakin olen ko-

keillut, mutta se on jäänyt
vähemmälle. Norjan vesien lisäksi olen käynyt sukeltamassa muun muassa
Egyptissä ja Thaimaassa,
joissa näkyvyyttä riittää.

Parilla tonnilla saa
sukeltamisen perusvarustuksen

Lajin harrastamiseen pääsee alkuun parin tonnin
paketilla jonka jälkeen kustannuksia on vain seuran
jäsenmaksun verran. Toki
tarjolla on sitten kalliimpia
varusteita puukoista kameroihin, oman lompakon
mukaan, Janne toteaa.

KaksKasi

30

Wärtsilän valokuvakerho taiteiden
Taiteiden yössä Takomo
tarjosi monipuolisen ja
tasokkaan valokuvanäyttelyn. Wärtsilän valokuvakerho oli ripustanut 80 eri
aiheista valokuvaa, luonnosta, ihmisistä, eläimistä
ja hyönteisistä. Kuvien taso
ja monipuolisuus yllätti
katsojat, valoja ja varjoja
oli hyödynnetty. Pieniin yksityiskohtiin oli kiinnitetty
paljon huomiota. Rajaukset ja kohteen sijoittelussa
oli käytetty mielikuvitusta.
Vaikka kuvissa oli monia
eri aiheita, niin näyttelyn
pystytyksessä oli onnistuttu hyvin. Takomo sopii
mainiosti valokuvanäyttelypaikaksi, kun käytössä on
seinä-, ja pöytätilaa.
Näiden lisäksi irtoseinät
voidaan sijoittaa joustavasti. Koskaan aikaisemmin
Wärtsilän valokuvakerho
ei ole järjestänyt valokuvanäyttelyä Wärtsilän
ulkopuolella. Nyt koetun
perusteella harkitsemme
jatkossakin
esiintymistä
suurelle yleisölle. Illan aikana Takomossa valokuvanäyttelyyn kävi tutustumassa reilut 130 innokasta
vierasta. Illan aikana palaute oli positiivista ja vierailijat kyselivät valokuvista
ja niiden taustoista, Paula
Ahlsved luettelee. Hän oli
näyttelyn valvontavuorossa Takomossa.

Valokuvakerho
järjestää kuvausretkiä
Kaikki mukana olevat kuvat
ovat aikaisemmin osallistuneet Wärtsilän sisäiseen
valokuvauskilpailuun, joka
järjestetään kerran vuodessa. Siihen saavat osal-

Paula Ahlsvedin kuvaama hellyyttävä siili kuuluu monen kävijän mielestä Näyttelyn
parhaimmistoon. Osasto osti taulun ja nyt se komeilee Rautakouran seinällä.
listua kaikki Wärtsilässä
työskentelevät
kahdella
kuvalla henkilö, valokuvakerhon hallituksen jäsen
Paula Ahlsved, toteaa. Nimettyjen
kilpailukuvien
suurennukset osallistuja

maksaa itse, mutta kerho lahjoittaa paspatuurit
kuviin. Näyttely on esillä
Wärtsilässä ja koko henkilökunta toimii Jurynä, äänestäen mieleisensä kuvat
paremmuusjärjestykseen.

Vakioaiheena kilpailussa
on luonto, toinen aihe laaditaan hallituksen toimesta.
Digitaaliseen kuvausaikaan
siirryttäessä valokuvausinto on noussut koko ajan.

KaksKasi

yössä
Osa harrastajista kuvaa
ihan pokkareilla, mutta
joukossa on myös laajan
putkiarsenaalin omaavia
kuvaajia. - Vaikka aktiivijoukko on n. 10-15, niin
kilpailuun osallistuu 40-50
kuvaa. Kerho järjestää kaksi kertaa vuodessa kuvausretken ja koulutustakin
on harrastettu. Hallitus
kokoontuu tarpeen mukaan ja tällä hetkellä siihen kuuluvat, Timo Kyttä,
puheenjohtaja, Erkki Huhtala, Timo Huttunen, Matti Metsikkö, Sören Finne,
Paula Ahlsved. Timo Kyttä
aloitti
puheenjohtajana
tammikuussa 2009 edeltäjänsä Osmo Metsälän jäädessä eläkkeelle.
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Takomossa tunnelmaa
Perinteinen kahvi/sima ja
tippaleipätarjoilu keräsivät
väkeä Takomoon. Sieltä
oli esillä myös veteraanien toiminnasta kertova
valokuvanäyttely. Valokuvanäyttely kiinnosti myös
Christer Gustafssonia, joka
löysi kuvista monen monta
tuttua. Gustafsson on ollut

osaston jäsenenä 45 vuotta ja nykyisin hän nauttii
vapaajäsenyydestä. Veteraanijaos toimii ahkerasti
ja järjestää monenlaista
toimintaa. Jorma ja Raija
Mielty käyvät perinteisesti joka vappu Takomossa.
Jorma on työskennellyt 30

vuotta Wärtsilässä. Vaimo
Raija on tehnyt elämäntyönsä Sotilasläänin esikunnassa.
Molemmat nauttivat eläkepäivistä osallistumalla
mm. veteraanijaoksen retkille.

Christer Gustafsson tutustui veteraanijaoksen valokuvanäyttelyyn kahvin ja
tippaleivän lomassa.

Jorma ja Raija Mielty pistäytyivät perinteisesti Takomossa

Takomossa oli vilskettä

Arne Mäenpää ja Tea Hautamäki pitävät
vappumarssille osallistumista luonnollisena asiana.

Timo ja Heidi
kierroksella
Timo Moberg ja Heidi Mäkelä olivat lähteneet taiteiden yöhön tutustumaan
eri valokuvanäyttelyihin.
Näyttely kiinnosti kovasti ja
molemmat tutkivat näyttelyn tarjontaa innolla. Heidi
harrastaa valokuvaamista
ja näin eri aiheiset kuvat
olivat mieleen. Molempien
mielestä majakka-aiheinen
merikuva nousi päällimmäiseksi. Muutoinkin he
pitivät näyttelystä. Täältä
jatkamme seuraavaan valokuvanäyttelyyn, he totesivat tyytyväisinä.

Merimaisema oli Heidi
Mäkelä ja Timo Mobergin
mielestä mieleenpainuvin
kuva Takomossa.

Vappuna marssittiin
Tuulinen ja kylmä vappusää siivitti vapunviettoa,
ilmeisesti se verotti myös
tämän vapun marssirivistöä. Marssirivistön peräpäässäkin oli mukana
muutamia osaston jäseniä.
Osaston varapuheenjohtaja Arne Mäenpää ja opintossihteeri Tea Hietamäki
osallistuivat perinteiseen
vappumarssiin tuulisessa
ja koleassa säässä.

Vappumarssin pituus lyhenee vuosi
vuodelta.
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Lehtityöryhmä odottaa
jäsenistöltä
juttuvinkkejä
vuoden 2014 lehteen!

EHDOTA JUTTUAIHEITA

SUOJAA KÄTESI
VIILTOVAMMOILTA
Ejendalsin valikoimista löydät käsineet
erilaisiin tarkoituksiin kun tarvitset
suojaa kemikaaleita, kylmältä, kuumalta,
kosteudelta, tärinältä ja viilloilta.
TEgEra® 990 on elastinen Dyneema®kuidusta tehty viillonkestävä käsine,
jossa on hyvä pito. Se suojaa hyvin
myös öljyilta ja rasvoilta. Sormituntuma
on niin hyvä, että voit työskennellä jopa
näppäimistön kanssa.

Vinkkejä ottaa vastaan
työpaikkojen
luottamushenkilöt

info@ejendals.fi
www.ejendals.com

