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Arvoisat metalli 
28:n jäsenet!

Vuosi 2013 on takanamme. Vuoden alku oli synk-
kä työllisyysmielessä koko Suomessa. Lehtien 
palstoilla kerrottiin lomautuksista ja irtisanomisista 
aivan liian usein. Pohjanmaallakaan ei vältytty näil-
tä takaiskuilta. Kuitenkin Pohjanmaan työttömyys-
aste oli pienempi kuin muualla manner- Suomessa.
Myöskin pitkäaikaistyöttömiä oli reippaasti vähem-
män kuin muualla Suomessa. Pohjanmaalaisten 
maine työmarkkinoilla on ollut aina hyvä ja tuntuu 
vain jatkuvan tilastojenkin valossa.

Telakkateollisuudessa tapahtui jotain anteeksi-
antamatonta. STX Finland pyysi hallitukselta 50 
miljoonan euron lainaa paikatakseen rahoitukses-
saan olevia puutteita. Kysymys oli lainasta joka olisi 
maksettu takaisin. Hallitus ei lähtenyt tukemaan 
työllisyyttä, eli toimi tässä juuri vastoin kun puhuu. 
Työpaikkoja olisi tarkoitus synnyttää lisää mutta 
nyt tapetaan vanhatkin. Parhaimmillaan kauppa 
olisi ollut kahden miljardin arvoinen ja olisi tuonut 
Suomeen jopa 40 000 henkilötyövuotta. Markki-
noilla ei juurikaan liiku vastaavanlaisia tilauksia.
Kuinka suuret verotulot tämän kaupan myötä val-
tiolta jäi saamatta. Katainen ja Vapaavuori voisivat 
kyllä tuijottaa peiliin pitkään. Risteilijä rakennetaan 
nyt Ranskassa Saint Nazaressa. Tämä valtiovallan 
katkera päätös aiheutti uuden suru-uutisen. Rau-
man telakka suljetaan työt siirretään Turkuun työ-
vajeen takia ja 670 telakkatyöntekijää irtisanotaan.

Viime vuosi oli myös jännittävää aikaa sopimus-
puolella. Työmarkkinakeskusjärjestöt allekirjoitti-
vat kolmevuotisen sopimuksen. Kun Tupo on koet-
tu EK.n suunnalta aivan hirvittäväksi kirosanaksi 
nimettiin tämä sopimus Työllisyys ja kasvusopi-
mukseksi.

Tämä oli historiallisen maltillinen palkkaratkaisu. 
Sopimus alentaa palkakansaajan ostovoimaa 1.1% 
2015 mennessä. Palkankorotus on niin pieni,että 
kuntien veronkiristykset,työeläkemaksun korotus 

ja hintakehitys syövät palkannousun vaikutuksen.
Reaalipalkkakehitys jää ensi vuonna pakkaselle.

Hallitus kuitenkin lupaili  tällä sopimuksella 20 000 
uutta työpaikkaa. Toivottavasti edes tämä lupaus 
pidetään. Kaikesta huolimatta vuosi oli aluellisesti 
ihan kohtalainen. Tehdään vyöhön lisää reikiä ja 
mennään eteenpäin kohti uusia haasteita. Pide-
tään Pohjanmaan lippu korkealla jatkossakin.

Kiitos toimikunnalle kuluneesta vuodesta. Osaston 
toiminta oli hyvää ja uusiakin asioita kehitettiin 
viime vuonna. Nuorten innostuminen osaston toi-
minnasta on edelleenkin meille iso haaste mutta 
toivotaan että tämä vuosi toisi muutosta tuohon 
seikkaan.

Kiitän myös kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta 
2013 ja toivotan kaikille hyvää ja rikasta vuotta 
2014.

         

PUHEENJOHTAJAN PALSTA!           

Matti	Latvakoski
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Tänä vuonna kevät oli vä-
hän myöhässä, mutta kevät-
talkoot pidettiin kuitenkin 
tavan mukaisesti toukokuus-
sa. Veteraanien talkoissa oli 
jälleen runsas osanotto, noin 
30 henkilöä.
Kaiken kaikkiaan oli talkois-
sa hyvä osanotto. Leikki-
kenttä sai lopullisen sijain-
tinsa vaunualueen takaa.
A-Lattiat aloitti saunare-
montin, joka valmistui hy-

RAUTAKOURAN 
KUULUMISET

vissä ajoin ennen juhannus-
ta. Myöhäisen kevään takia 
remontin aikana jouduttiin 
saunaa lämmittämään pu-
haltimien avulla, että lattia-
pinnat saatiin valmiiksi.  
Remontin työjälki oli hyvä ja 
saunan käyttäjiltä on tullut 
paljon positiivista palautet-
ta. Kesä oli säiden puolesta 
suhteellisen lämmin ja käyt-
täjiä alueella oli runsaasti, 
Vaunupaikat 6 kpl oli ke-

säkauden kaikki varattuja. 
Kausi on näin ollen mennyt 
ihan mukavasti. Heikkilän 
Eila ja Reijo ovat tapoihinsa 
uskollisina pitäneet alueen 
risukosta puhtaana, joka vä-
hentää huomattavasti sääs-
kikantaa.
Elokuun lopulla veteraanit 
ja Wärtsilän eläkeläiset viet-
tivät syysriehaa Rautakou-
rassa kauniissa säässä.
Ensi vuoden suunnitelmissa 

olisi laajentaa nurmikenttää 
alueen pohjoispuolelle sekä 
hankkia sinne toinen grilli-
kota. Puhe on ollut hankkia 
pikkumökkeihin taulutele-
visiot viihtyvyyden lisäämi-
seksi.
Kiitokset jäsenistölle kulu-
neesta kaudesta ja tervetuloa 
tutustumaan Rautakouraan!

Terveisin
Talkkari Pekka

Kuva:	Pekka	Penttinen
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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	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.

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.	
Telttailu	alueella	on	kielletty	(jos	mökkejä	on	vapaana).
Kalastuslupa	on	alueelle	ostettu	ja	se	on	v.	2014	voimassa.	Lupa	oikeuttaa	vieheluvan	ja	3	verkkoa.	Lisäksi	tarvitaan	valtion-
kortti.	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.	

	Rautakoura	perhemökki	(viikko)	 							100	€
	Rautakoura,	mökki	(	pe,la,su)	 									30	€
	Rautakoura,	mökki	(	ma-pe)	 									30	€
	Kesäpaikka	vaunulle		1.5-30.9												100	€
Talvikausipaikka	vaunulle	1.10-30.4			100	€+	sähkö
Rautakoura	alue	ulkopuoliset	 							1.000	€	/vrk

Hinnasto:

Osaston kotisivuilla www.vaasanmetalli28.fi on Rautakoura ESITE jossa kuvia alueesta ja rakennuksista.
Teksti:	Kauko	Lämsä

Kuva:	Reijo	Einola		
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METALLINPÄIVÄ TYÖPAIKALLA
Wärtsilä Vaasan tehtaiden 
henkilöstötalossa näki päi-
vänvalon tapahtuma jota ei 
ihan heti osannut yhdistää 
mitenkään Wärtsilän valmis-
tamiin isoihin moottoreihin.  
Oli hyvää musiikkia, pöytiä 
kuin markkinoilla, ilmapal-
loja, kahvia, karkkia, pikku 
purtavaa ja paljon ihmisiä. 
Mistä oikein onkaan kyse??
Metalliliitto järjestää am-
mattiosastojen kehittämisa-
katemian joka jakaantuu 
neljään jaksoon. Ensim-
mäinen jakso oli 19.2.2013 
ja viimeinen tulee olemaan 
25.–26.10.2013. Vaasan toi-
mintapiiristä tähän osallis-
tuu 7 ammattiosastoa mu-
kaan lukien ammattiosasto 
28.  Keski-Suomen alueelta 
osallistuu 6 ammattiosas-
toa. Neljäs jakso on murikka 
opistolla jossa nämä eri am-
mattiosastot tapaavatkin toi-
sensa. Ja kun ammattiosas-
ton kehittämisestä on kyse, 
ajattelimme että sitähän 
pitää kysyä jäsenistöltä. Ei 
muuta kuin Metallinpäivät 
pystyyn. Ammattiosaston 
puheenjohtaja Matti Latva-
koski päätti kysyä Wärtsilän 
henkilöstöpäälliköltä lupaa 
jos pääsisimme lähelle jäse-
niä isoon työpaikkaan, mis-
sä jäseniä on lähes 800. Jos 
sieltä saataisiin niitä tärkeitä 

kehittämisehdotuk-
sia. Lupa saatiin.
Ammattiosasto lu-
pautui avustamaan 
palkintojen kus-
tannuksissa jotka 
hankittiin Metalli 
Storen valikoimasta. 
Palkinnot arvottiin 
kaikkien ehdotuksia 
tehneiden kesken. 
Pääpalkintona oli 
tabletti tietokone ja 
sen voitti omakseen 
Topi Tuominen.
Metallin päivillä am-
mattiosasto 28 eri jaokset 
esittelivät toimintaansa. Va-
paa-ajanosasto, naisjaosto, 
nuorisojaosto, opintojaos ja 
veteraanit olivat edustettui-
na omilla pöydillään. Mu-
kana oli myös työttömyys-
kassasta viestintävastaava 
Tiina Kytömäki. Hän vastai-
li mahdollisiin kysymyksiin 
jotka liittyivät työttömyys-
turvaan. Vakuutusyhtiö 
Turva oli myös tilaisuudessa 
mukana omalla pöydällään 
kilpailuttaen vakuutuksia 
halukkaille.
Kai Tala kertoi olevan hyvä 
että saa antaa omia ajatuksia 
esille, näitä saisi olla enem-
mänkin. Ari Jouppi puoles-
taan kertoi että työpaikalla 
oli tästä päivästä hyvin in-
formoitu. Tapahtuma on 

mahtava joka imee jengiä 
mukavasti. Jukka Lehtiniemi 
jatkaa että Internetistä kyl-
lä näkee jotenkuten mutta 
tämä tapa on parempi, toi-
minta tulee hyvin esille.
Ehdotuksia jätettiin yh-
teensä 167 kpl jotka sitten 
päätyvät työn alle toimikun-
taan. Osa ehdotuksista oli 
samanlaisia. Näistä 45 kpl 
kohdistui metalliliiton toi-
mintaan ja 51 liittyy osaston 
kehittämiseen. Muutamista 
saadaan hyvä liittovaltuusto 
aloite, eli ne lähetetään me-
talliliittoon. 
Päivä oli erittäin onnistunut, 
myös keskustelua osaston 
kehittämisestä tuli mukavas-
ti sekä nämä 167 ehdotusta. 

Kaikesta huokui että tätä 
oli odotettu. Jäsenet toivoi-
vat että tästä tapahtumasta 
saataisiin perinne. Tapaam-
mekin varmasti samoissa 
merkeissä myös ensivuon-
na. Eikä tiedä vaikka tästä-
kin tapahtumasta joku olisi 
jättänyt kehitysehdotuksen, 
saisimme vietyä Metallin-
päivää jäsenten toivomaan 
suuntaan. Näistä saamme 
myös mukavan paketin ke-
hittämisakatemiaan. Eli 
voimme todeta että kenttä 
on puhunut. 

 
Teksti	ja	kuvat:

Ari	Rintala
Ammattiosasto	28,	sihteeri

Metallistoren	palkinnot	olivat	näyttävästi	esillä 	Tunnelma	oli	kuin	markkinatorilla

Topi	Tuomista	arpa	suosi
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Yksi meistä on poissa
Saimme kuulla suruviestin 
Tampereelta 7.11.2013. Ter-
ho Kivineva on nukkunut 
pois vaikean sairauden mur-
tamana. Terho oli syntynyt 
Kurikassa 5.3.1945. Yksi 
Metalli 28 vahvoista AY- 
vaikuttajista on poissa.

Terho vietti suurimman 
osan työelämästään Wärt-
silässä, aloittaen 6.2. 1963. 
Hän työskenteli aluksi avar-
ruskone Votanilla apuko-
neistajana. Armeijan jälkeen 
1965 oli vuorossa Wentsel 
manuaalinen avarruskone. 
Ammatiksi tuli aarporaaja. 
Tuosta ammattinimikkees-
tä Terho oli erittäin ylpeä. 
Hän toi monesti esille että 
ensin on Jumala sitten pit-
kä väli ja heti tämän jälkeen 
tulee aarporaaja ja taas on 
pitkä väli seuraavaan. Terho 
työskenteli moottorilohko-
jen koneistajana 1970-1997 
Waldrich Coburg koneilla, 
NC-koneistajan ammatissa. 
Moottorilohkojen asennus 
koneistusta varten 1998 - 
2001 oli Terhon viimeinen 
työmaa ”verstaalla” ennen 
päätoimiseksi työsuojeluval-
tuutetuksi valintaa. 
Työsuojeluvaltuutetun pes-
ti oli vuorossa 2002-2006. 
Elokuussa 2007 hän jäi työ-
kyvyttömyyseläkkeelle.
 Työhistoria Wärtsilässä oli 
kunnioitettavat 44 vuotta 
joista 30 vuotta 3-vuoro-
työssä.

AY- toiminnan parasta vai-
kuttamista oli työsuojelu. 
Terho pääsikin siihen hy-
vin vaikuttamaan toimies-
saan 3-vuorotyössä isoilla 
moottorinlohkojen työstö-
koneilla. Terho valittiinkin 
osastonsa työsuojeluasia-
mieheksi sekä samalla Wärt-
silän työsuojelutoimikun-
taan, jossa hän toimi yli 40 

-vuotta. Oltuaan useamman 
vuoden varavaltuutettuna.
Työsuojeluvaltuutettuna 
hän kävi vapaaehtoisesti 
luennoimassa nuorille me-
tallialan opiskelijoille työ-
turvallisuudesta ja henkilö-
kohtaisista suojavälineistä.
Terho sai mm:ssa sovittua 
työnantajan kanssa että kai-
kille kuulosuojaimia tarvit-
seville voidaan hankkia kor-
vakäytävän mukaan valetut 
kuulosuojaimet suojaamaan 
kuuloa meluhaitoilta.Hänen 
tinkimätön ja rauhallinen 
asioiden eteenpäinvieminen 
auttoi parantamaan Wärtsi-
lässä lukuisia muitakin työ-
turvallisuuteen ja työkykyyn 
liittyviä asioita. Hänen aloit-
tama työ turvallisuuden pa-
rantamiseen jatkuu edelleen. 
Metallin liittokokoukset tuli-
vat myös tutuiksi, niissä hän 
edusti os. 28:a 
kolmeen eri ker-
taan.

Metalli 28 toi-
mikunnan jäse-
nen Terho oli jo 
70-luvulla. Vuon-
na 1993 hänestä 
tuli osaston sih-
teeri ja todella 
hyvä sellainen. 
Oli ilo kuunnella 
hänen tekemiään 
pöytäkirjoja ja 
muistiinpanoja. 
Niissä ei mikään 

jäänyt epäselväksi. Eläkkeel-
le siirtymisen jälkeen hän 
jätti sihteerin toimet ja siirtyi 
Veteraani toiminnan sihtee-
riksi. Tarkaksi kirjoittajaksi 
Terho tuli kantapään kautta. 

Terhon valmistamista pöy-
täkirjoista ei kukaan voinut 
kyseenalaistaa mitä on pää-
tetty tai mistä on kokouk-
sissa puhuttu. Loistavana 
kirjoittajana Terho oli myös 
osaston lehtityöryhmässä 
mukana, osallistuen viiden-
toista ensimmäisen lehden 
tekemiseen. Hän kirjoitti 
lehteen useita artikkeleita 
myös työsuojelusta.  

Hän toimi myös ammatti-
osaston SDP-ryhmän pu-
heenjohtajana useita vuosia. 
Terho avusti myös metallin 
liittokokousehdokkaita liit-
tokokousvaalien alla laatien 
yhdessä ehdokkaitten kans-
sa mainoslauseita mainos-
lehtisiin joita jaettiin ennen 
liittokokousvaaleja jäsenille.

Kun osaston 100- vuotista 
historiikkia alettiin kirjoittaa, 
Terho valittiin itseoikeute-
tusti kyseiseen työryhmään, 
yhtenä jäsenenä kirjaa teke-
mään. Metalli 28:n, Suopon 
ja kansallisarkiston vanhoi-
hin pöytäkirjoihin tutustu-
essaan hän huomasi niiden 
olevan puutteellisia. Kirja 
valmistui jäsenille 1999. 

Historia työryhmän muisti-
oita selattaessa, oli muistiot 
huolella laadittu ja laatijana 
oli useasti tietenkin Terho.
Tässäkin työryhmässä hä-
nen työpanos oli merkittävä.

Terho oli myös yksi osas-
to 28 uuden lipun naulaaja. 
Tämä tapahtuma näki päi-
vänvalon vuonna 1989, yh-
dessä metalliliiton ja osaston 
28 johtohenkilöiden kanssa. 
 
Nyt kun Terho on pysyväs-
ti poissa hän elää muistois-
samme vahvoilla ajatuksilla 
ja mielipiteillään. Niistä voi-
si myös tulevat AY- nuoret 
ottaa mallia tinkimättömästä 
vapaaehtoisesta työstä työ-
läisten puolesta.
Vapaa-ajallakin Terho oli 
hyvä ja harkitsevainen 
keskustelija,hänellä oli hyvä 
huumoritaju ja hänellä oli 
myös hyvä yleistieto histo-
riasta ja yhteiskunnallisista 
asioista.

Terho Kivinevaa jäivät kai-
paamaan lapset ja lasten lap-
set perheineen,Helena per-
heineen sukulaiset, ystävät ja 
työtoverit joiden kanssa hän 
vuosikymmenet toimi.

Muistokirjoituksen laati Terhon 
monivuotiset työtoverit.

   

Kuva:	Reijo	Einola

Kuva:	metalli	28	arkisto

	Tunnelma	oli	kuin	markkinatorilla
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Osasto 28:sta osallistui 
Veijo Nygren ja Osmo 
Metsälä elokuussa 2013 vii-
kon pituiselle liittomme ve-
teraanikurssille Murikassa. 
Kurssi sisälsi ikäihmisille 
luentoja, liikuntaa ja vapaa-
ajantoimintaa. Osallistujia 
oli yhteensä 64 veteraa-
nia puolisoineen. Vanhin 
osallistuja oli 90 vuotias. 
Kurssin vetäjinä toimivat 
Murikan opettajat Heli 
Hokkanen ja Jorma Lehto-
nen.
Kurssi alkoi maanantai-
na tutustumalla opistoon 

ja ympäristöön, joka olikin 
usealle jo tuttu entuudes-
taan. Iltapäivä kului ravinto-
tieteen luentoa kuunnellessa 
ja illalla tutustumisillanviet-
to.
Tiistai-aamupäivä kului leik-
kimielisissä: Molympialaisis-
sa palloiluhallissa. Iltapäiväl-
lä tutustuimme Tampereen 
eri nähtävyyksiin ja tulimme 
laivalla Näsijärven yli takai-
sin Murikkaan.
Keskiviikko oli liikunnan 
päivä. Alan ihmiset kertoi-
vat meille liikunnan tärke-
ydestä. Iltapäivällä oli vuo-

VETERAANIKURSSI 
MURIKASSA

rossa uinti, vesivoimistelu 
ja rentoutusharjoituksia ja 
illalla kurssilaisten järjestä-
mä illanvietto. Ohjelmassa 
mm. Osmo Metsälä soitti 
huuliharppua.
Torstaina luennon aiheena 
oli muisti ja sen tärkeys van-
hetessa. Iltapäivällä puuhail-
tiin talkoissa, punottiin hel-
miä ja opiskeltiin internettiä. 
Illalla oli päätöspäivällinen 
ja tanssiaiset. 
Perjantaina liikuttiin luon-
nossa, kurssin arviointi ja 
tuli kotiinlähdön aika. 
Kiitokset kurssilaisille ja 

teksti:
Veijo	Nygren
kuvat:		
Osmo	Metsälä

Murikan henkilökunnalle 
hienosta viikosta!

Liiton Veteraanilomalle voi 
hakea osaston jäsenet, jot-
ka ovat liiton/tai osaston 
luottamustoimissa mukana 
olleet, eläkkeellä olevat lii-
ton vapaajäsenet ja heidän 
puolisonsa. Jäsen voidaan 
hyväksyä veteraanilomalle 
vain kerran.
Hakemus käsitellään am-
mattiosaston toimikunnas-
sa, josta se lähetetään liit-
toon.

Liikuntasalissa	oli	Molympialaiset,	heittämässä	Osmo	Metsälä.
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Kurssilla	olleet.				

	Vanhin	kurssilainen	90	vuotias	Eino	Pajunen	
Äänekoskelta	.

	Osmo	Metsälä	ja	Veijo	Nygren.
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Tänä vuonna päätimme 
kulttuurijaoksessa järjestää 
karaoke-lauluillan takomos-
sa.
Laulattajina toimivat Matti, 
Ari ja Sauli.
Takomon sijainnin vuoksi 
lauluaika rajattiin klo 18:00 - 
21:00 välille.
Virittelimme laitteita ennen 
lauluajan alkamista ja kuinka 

ollakaan yksi talon asukas 
tuli valittamaan metelistä, 
hän ei kertomansa mukaan 
pystynyt keskittymään uu-
tisten kuunteluun huoneis-
tossaan.
Matti fiksuna miehenä tie-
tenkin pienensi volyymiä ja 
niin lisävalituksilta vältyttiin 
jatkossa.

Vierailijoita vieraskirjan mu-
kaan kävi 23. Kaikki kävijät 
eivät kuitenkaan kirjoit-
taneet nimeään vieraskir-
jaan joten kävijöitä oli kyllä 
enemmän.
Laulajia ei kuitenkaan käy-
nyt ihan niin paljon kuin 
olisimme toivoneet, mutta 
koko 3 tuntia kuitenkin lau-
lettiin ja jopa tanssittiinkin.
Kirsi Paularanta tuli ystä-
vänsä kanssa illan alussa ja 
Kirsin ystävä lauloi hienos-
ti muutaman kappaleen ja 
ainakin yhden kappaleen  
Englanniksi  joten tunnelma 
oli välillä ihan kansainväli-
nen.
Duo Jaajo ja kumppani viih-
dytti yleisöä vauhdikkailla 
tulkinnoilla illan aikana use-
aan otteeseen.
Duo Arja ja Tuija kävivät 
viihdyttämässä yleisöä kap-
paleella kotiviini.
Ari. Matti ja Sauli saivat lau-
lella vuorotellen omia pra-

vuurikappaleitaan illan mit-
taan kun vierailevia solisteita 
ei ollut paikalla, muutamia 
kuulijoita kylläkin poikkesi 
kuuntelemaan esityksiä.

Vuonna 2014 varmaankin 
perinne jatkuu kaupungis-
samme ja pyrimme Metal-
li 28:ssa olemaan mukana 
pienellä panoksella taiteiden 
yön tapahtumassa.
Toivonkin että jäsenistös-
tämme löytyy eri taiteen-
alojen harrastajia joille 
tarjoamme toimistoamme 
näyttelytiloiksi taiteiden yön 
aikana.
Toimistomme Hietasaaren-
kadulla sijaitsee kerrostalon 
kellarissa joten tilassa täytyy 
tilaisuudet päättyä viimeis-
tään klo 22:oo.
Ilmoitukset kiinnostuksesta 
allekirjoittaneelle.

Kulttuurijaos.
Sauli	Mielty

Kuvat:	Reijo	Einola

Taiteidenyö takomossa 2013

Tanssin	pyörteissäkin	oltiin.

Kappalevalinta	käynnissä...
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RC- autoilu on Suomes-
sa AKK- Motorsport (Au-
tourheilun Kansallisen 
Keskusliiton)ry:n alainen 
laji. USA:sta  ja Japanista 
löytyvät suurimman harras-
tajamäärät, koska siellä ovat 
myös suurimmat RC-auto-
jen valmistajat. Euroopassa 
on suuri joukko lajin har-
rastajia. Suomessakin laji on 
nousussa ja Vaasan Urheilu-
autoilijoilla on oma RC jaos, 
jossa lajiin pääsee mukaan, 
Petri Somppi sanoo.

RC- autot kootaan 
rakennussarjasta

Somppi on harrastanut la-
jia jo useita vuosia kaveri-
porukassa. Laji on paljon 
muutakin kuin vain ajamis-
ta. Oman kalustoni olen ra-
kentanut rakennussarjoista, 
jotka tilaan yleensä netin 
kautta. Aloittelijan raken-
nusssarjalla pääsee hyvin 
vauhtiin ja kun kokemusta 
tulee, niin silloin siirrytään 
vaativampaan kalustoon, 
hän sanoo. RC-autojen ylei-
simmät kokoluokat ovat 

1:12, 1:10 ja 1:18 (RC on 
lyhennys englannin kieles-
tä ”radio control). Autojen 
säätöjen määrä on lähes 
yhtä suuri kuin normaa-
leissa autoissa. Esimerkiksi 
pyöränkulmat iskunvaimen-

Petri Somppi innostui 
RC- autoiluun

timet ja viritetyssä luokissa 
moottoritkin ovat säädet-
tävissä, Somppi luettelee. 
Myös renkaissa löytyy eri 
kovuuksia, jotka vaikutta-
vat ajamiseen eri radoilla. 
Teknisillä puolen millin pri-

koilla tehdään hienosäädöt, 
Iskunvaimentimiin laitetaan 
rataan sopivaa öljyä, jotta 
iskunvaimennus tulee par-
haaksi mahdolliseksi, hän 
lisää. Kaikkia näitä asioita 
opetetaan uusille harrastajil-
le VUA:n kerhoilloissa joita 
on kerran viikossa.

Ajamisen iloa

Edullisimmillaan lajiin pää-
see mukaan alle 300 euron 
paketilla. 4-vetoinen auto 
maksaa n. 750-900 euroa. 
Harrastuksen voi aloittaa 
7- vuotiaana ja yläikärajaa ei 
ole, muistuttaa Somppi. Kil-
pailutoimintaa on säännöl-
lisesti ja taitojen karttuessa 
tässäkin lajissa ajetaan seu-
ran viikkokilpailuissa,  SM-, 
EM-, ja MM- tasolla, joten 
haastetta riittää, kun taidot 
karttuvat.                     

Teksti	ja	kuvat	
Reijo	EinolaAutojen	rakentaminen	kuuluu	oleenaisesti	menopelien	rakentaminen.		

Petri	Somppi	esittelee	eri	automalleja.
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Erilaisiin ammatteihin val-
mistuvien opiskelijoiden 
haaveena on saada oman 
alan kesätyöpaikka. Levy-
seppähitsaajaksi opiskeleva 
Toni Harsunen on tyytyväi-
nen, sillä hän sai kesätyöpai-
kan Laine Tuotanto Oy:ltä. 
Vaasan ammattiopistossa 
jo kaksi vuotta opiskellut 
Harsunen innostui levysep-
pähitsaajan ammatista jo 
yläasteelta saakka. Jotenkin 
ammatinvalinta oli selkeä 
juttu, halu tehdä käsillä töi-
tä on se minun juttu, sanoo 
hän. Ehkä sekin vaikutti 
ammatinvalintaan jonkin 
verran, että isäni työskente-
lee Wärtsilässä asentajana. 
Oman alan kesätyö on hyvä 
juttu, työkokemus karttuu 
ihan oikeissa töissä ja siitä 
saa palkkaakin, Toni luet-
telee. Kokemusta tuo lisää 
sekin, että saan työskennel-
lä eri työpisteissä kokemus-
ta hankkien. Tällä hetkellä 
hitsaaminen tuntuu mielek-

käimmältä työltä. Vanhem-
mat ammattimiehet opas-
tavat kiitettävästi ja näin 
ollen on helppo omaksua 
uusia asioita. Itse toivon, 
että valmistuttuani ammat-

tiin, saisin täältä vakituisen 
työpaikan. Ainakin tällä het-
kellä töitä riittää ja näkymät 
ovat valoisat. Viime keväänä 
valmistuneet levyseppähit-
saajat työllistyivät hyvin, jo-
ten uskoa riittää. Suosittelen 
lämpimästi ammattiopistoa 
yhtenä valintana ammattia 
valittaessa. Samalla kannus-
tan nuoria hakemaan työ-
paikkoja. Työnantaja ei niitä 
kotiin tule tarjoamaan.

Nykymeno huolestuttaa

Nykyinen yhteiskunnallinen 
epävarmuus huolestuttaa, 
kun vero- ja elinkustan-
nukset nousevat koko ajan. 
Sitä kautta se voi mahdolli-
sesti vaikuttaa myös työlli-
syyteen. Usko metallialaan 
minulla on hyvä, palkkaus 
on mielestäni kohtuullisen 
hyvä, joskin sen olisi kehi-
tyttävä tulevaisuudessakin. 

Kesätyöpaikassa tositoimiin

	Hitsaaminen	on	mielekästä	työtä,	
Toni	Harsunen	sanoo.

Ammattiin valmistumisen 
jälkeen edessä on armeija, 
sen jälkeen pääsee suun-
nittelemaan elämää eteen-
päin vakituisen tyttöystävän 
kanssa. Oma asunto on se 
ensisijainen suurempi haave. 

Ammattiosasto tutuksi

Opiskelu- ja työharjoittelu-
aikana myös ammattiliiton ja 
ammattiosaston toiminnas-
ta olen saanut tietoa, Toni 
sanoo. Lähinnä paikallisen 
osasto KaksKasin toimin-
ta on tullut tutuksi jonkin 
verran. Metalliliiton toimin-
nastakin on vähän tietoa. 
Hän pitääkin selvänä liittyä 
ammattiliittoon, kun siirtyy 
työelämään. Kovin paljoa en 
kuitenkaan ole vielä asioihin 
perehtynyt, mutta kyllä ne 
asiat myös kiinnostavat.  

Teksti	ja	kuvat	
Reijo	Einola

Toni	Harsusen	mielestä	on	hyvä,	että	saa	työskennellä	eri	työpisteissä.
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 Allekirjoittanut sai mielui-
san tehtävän etsiä metallialaa 
opiskeleva nuori kesätyönte-
kijä, ja tehdä hänestä juttua 
KaksKasi-lehteen. Onneksi 
sellainen löytyi omalta työ-
paikalta.  Esimiehen kans-
sa sovittiin järjestelystä ja 
kuvauksista. Tein alustavat 
kysymykset, jotta niihin sai 
ajatuksella paneutua. Pienen 
alkukankeuden jälkeen, alkoi 
juttu luistaa…

Haastateltava, Vaasan am-
mattiopistossa levyseppä-
hitsaajaksi opiskeleva, Mar-
kus Kuusisto on iloinen ja 
tyytyväinen nuori. Hänelle 
oli onni saada koulutuksen-
sa mukainen kesätyöpaikka 
Uwiralta. Markus on yksi 
yrityksen kuudesta nuores-
ta kesätyöntekijästä. Työtä 
on luvassa koko kesäloman 
ajaksi. Haastattelun teko-
hetkellä sitä on takana vasta 
kolmisen viikkoa.

Seitsemäntoistavuotias Mar-
kus on kotoisin Laihialta. 
Hänen perheeseensä kuuluu 
isän ja äidin lisäksi muuta-
man vuoden vanhempi sis-
ko. Työmatkat sujuvat mu-
kavasti isäukon matkassa, 
jonka työt on myös Vaasas-
sa. 

Markuksen pääasiallisiin teh-
täviin kuuluu erikokoisten 
putkien sahausta, hitsausta 
ja niiden koneellista taivut-
tamista. Tietokonetoimisen 
taivutuskoneen käytössä 
tarvitaan myös ohjelmointi-
osaamista. Monet näitä työ-
vaiheista ovat sellaisia mitä 
ei voi oppia koulussa, vaan 
vasta työpaikalla ammat-
timiesten opastamana. Ja 
vaikka kyseessä on koneel-
lisesta työprosessista, niin 

se on suhteellisen raskasta, 
eikä niin siistiäkään. Ras-
kaimpien putkien siirtelyssä 
tarvitaan siltanosturin apua. 
Haalarit ja turvakengät ovat 
työssä myös välttämättömiä, 
vaikka verstaalla on kesähel-
le. Markus on kuitenkin ty-
kännyt työstään.

Markuksen syy lähteä levy-
seppähitsaajan opintoihin, 
on yksinkertaisesti kiinnos-
tus ammattialaa kohtaan.  
Tie kesätyöpaikkaan löytyi 
myös koulutukseen liittyvän 
työharjoittelujakson kautta. 
Oli helppo tulla, kun talo 
ja ihmiset oli entuudestaan 
tuttuja. 

Markuksen vapaa-aikaan ei 
kuulu sosiaalisessa medias-
sa, eikä facebookeissa roik-
kuminen. Hänen  vapaa-ajan 
harrastuksensa suuntautu-
vat enemmän kalastukseen 
ja moottoripyöräilyyn.

Metalliliitosta kysyttäessä 
Markus toteaa sen olevan 
jossain määrin tuttu. Kou-
lussa siitä on jonkin verran 
puhuttu.

Opiskelun lisäksi Markuk-
sen jatkosuunnitelmiin kuu-

luu kesätyöpaikan saaminen 
myös tulevana kesänä. Hän 
olisi ”todellakin” silloin val-
mis jatkamaan Uwiralla. 

Uwira Oy:n tuotantopääl-
likkö Otto Lammi kertoo, 
että yrityksen pyrkimyksenä 
on täyttää kesätyöpaikat, jo 
kouluvuoden aikana harjoit-
telussa olleilla opiskelijoilla. 
Tällöin saadaan myös pa-
kollisen harjoittelun oppeja 
hyödynnettyä palkkatöissä, 
uskomme siitä olevan etua 
myös opintoihin. Yhteistyö-

tä harjoittelun ja työpaikko-
jen merkeissä on kaikkien 
seudun oppilaitosten kans-
sa. Pääroolissa ovat kuiten-
kin ammattikoulu ja aikuis-
koulutuskeskus. 
Nyt Uwiralla on yhteensä 
kuusi nuorta kesätyönteki-
jää, joista neljä on ensikerta-
laisia ja kaksi sellaista, jotka 
olivat työssä jo edellisenä 
kesänä. Kukin heistä on ol-
lut keväällä myös harjoitte-
lujaksolla. Kokemukset ovat 
olleet yleisesti positiivisia, ja 
siitä Otto Lammin mielestä-
ni kertoo myös se, että hen-
kilöt ovat saaneet töitä myös 
seuraavina kesinä. Lisätietoa 
Uwirasta löytyy yrityksen 
verkkosivuilta: 
http://www.uwira.fi/  

Toimitti:	Arne	Mäenpää

MARKUS KESÄTYÖSSÄ UWIRALLA   

Markus	Kuusisto

Markus	Kuusisto

Otto	Lammi.

	Kuvat:	Arne	Mäenpää
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Mikä saa raavaan miehen 
erämaahan jahtaamaan Kar-
hua Suomen suurinta pe-
toeläintä kamera kädessä? 
Toivoen, näkevänsä kohteen 
olevan mahdollisimman lä-
heltä. 
Hän on KARI SAUKKO-
NEN. Työskentelee Wärt-
silä Vaasan tehtaalla moot-
torikokoonpanolinjalla ja 
asentaa päivitän generaatto-
reitta moottoreihin. Hän on 
tietenkin Metalli 28 jäsen.

Mistä harrastus alkoi?
Kari: Olin tietenkin kuvan-
nut mm. lomamatkoilla hal-
vemmilla kameroilla vaikka-
pa maisema.
En ollut tyytyväinen kehite-
tystä filmeistä saatuihin ku-
vien laatuun. Niinpä siirryin 
digi-aikaan. Se auttoi paljon, 

ei tarvinnut enää kehitellä 
filmejä.

Entä kiinnostus luontoon 
ja Karhuun?
Kari: Ostin veljelleni mie-
lestäni kivan lahjan. Matkan 
KUHMON karhukuvauk-
seen. Veljeni ei käyttänyt 
lahjakorttia, vaan antoi sen 
takasin minulle. En tiedä 
pelkäsikö hän lähteä vain 
eikö vain kiinnostanut. Pak-
kohan se oli käyttää retki oli 
mahtava ja jäin koukkuun.
Nyt näitä matkoja olen teh-
nyt 5 kpl joista 2 kpl on ollut 
aivan fiaskoja vettä on sata-
nut kaatamalla. Ei kuvaami-
sesta silloin mitään tule mi-
kään objektiivin valovoima 
ei sateella riitä.

Mitä maksaa moinen erä-
retki ja mitä se sisältää?
No esim. Suomussalmen 
Martti Selkosen eräkeskuk-
seen on Vaasasta matkaa lä-
hes 500 km.
Perillä vuokraat (huom! Pit-
kät jonotuslistat) kuvaus ko-
pin. Koppeja on 1 hengen 
kopissa on tuli ja 2 kpl ku-
vausaukkoa. Suuremmissa 
(kuvassa) on paikat kolmelle 

KARHU tähtäimessä
kuvaajalle. 
Koppi on hyvin vaatima-
ton ja kopista nousee 8-10 
metrin ilmanvaihtoputki 
ylös ettei Karhut haista ih-
mistä. Kopin vuokrauksen 
yhteydessä saa sinne mu-
kaan retkieväät samaan hin-
taan. Koppiin mennään klo: 
16.00 ja poistutaan  aamul-
la klo: 07.00. Hinta pyöriin 
150-240 € eli kaliinpa kuin 
yöpyä hotellissa.

Teksti	ja	kuvat:	
Kari	Saukkonen
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Näissä kuvausretkissä käy 
paljon ulkomaalaisia jopa 
ammattilaisia kokeilemassa 
onneaan.
Kun tuuri käy niin saat kar-
husta / karhuista n. 80 ku-
vaa kerralla.

Miten hintavalla kalustol-
la sinä kuvaat?
Kari:  Kalustoni arvo n. 
2500 – 3000 €.  Tietenkin 
harrastukseen saisi mene-
mään kymmenkertaisen 
määrän rahaa mutta siihen 
minulla ei ole tarvetta.

Onko sinulla muita har-
rastuksia kuin kuvaami-
nen?
Olen pienen ikäni harras-
tanut myös jenkkiautoja ja 
nyt kuulu Ford Mustang-
kerhoon. 
Omista Mustangin myös 
itse vuoden 2000 GT-mal-
lin. Siinä on perus 4,6 litran 
V 8 moottori.
Auto on vain kesäkäytössä.

Oletko kuvillasi osallistu-
nut kilpailuihin?
En ole. Muutamaan työpai-
kannäyttelyyn. En myös-
kään tarjoa kuviani mihin-
kään myytäväksi.

Kilpailukuva Fotoshoppa-
taan ja sitä minä en harrasta.

Lopuksi onko sinulla ku-
vauksen suhteen jotain 
toiveita?
Kuvaaja pyrkii yhä parem-

piin kuviin jatkuvasti. Joku 
hieno tilanne kuva olisi kiva 
saada.
Valokuvauksen perusidea 
on PYSÄYTÄ AIKA.
Pamauttaa Kari lopuksi.

Kari	Saukkonen																								 	 	 										kuva:	Manne	Härtell
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Metalli28:n	onkikilpailu
25.9.2013	Isolahden	venesatama
1.	Reijo	Luhtala	 	 7745gr
2.	Jukka	Toukonen	 	 3230gr
3.	Janne	Valtari	 	 3080gr
4.	Martti	Murto	 	 2910gr
5.	Raimo	Valtari	 	 1940gr
6.	Raimo	Perälä	 	 1505gr
7.	Kalevi	Karvala	 	 1480gr
8.	Arto	Similä		 	 1130gr
9.	Risto	Paavola	 	 		925gr
10.	Veijo	Eronen	 	 		860gr
11.	Ahti	Keko		 	 		840gr
Nuoret:		
1.	Joona	Leppänen	 	 330gr
2.	Veeti	Leppänen	 	 250gr

Suurimman	kalan	sai	Martti	Murto,	lahna	440gr

Kuva:	Reijo	Einola

Onkikilpailun	osanottajat	
ryhmittäytyivät	yhteisku-
vaan	sateisessa	säässä	
ennen	kisan	alkua.

Naisjaosto	 mukana	 perin-
teisellä	 NICE	 RUN	 -juoksu	
tapahtumssa.	



17KaksKasi

Matti	Latvakoski	täytti	
50	vuotta	kesäkuussa	
2013.	Häntä	onnittele-
massa	kävi	osaston	toi-
mihenkilöt	ja	työtoverit	
Vasemmalta:	Ari	Rinta-
la,	Sauli	Mielty,	Kauko	
Lämsä	ja	Matti	itse.

Naisjaoksen	mietintä	palaverissä:	Nina	Back,	Pia	Vuoto	Ja	Merja	Rautonen
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Kuvat:	Tea	Hietamäki	/rautakoura	talkooväkeä
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Wärtsilän Huollossa 
matka-asentajana työskente-
levä Timo Leskinen voitti 
maaliskuussa FFAA:n (Fin-
nish Field Archery Associa-
tion) lajiliiton 60:n nuolen 
Suomen mestaruuden jo 
toistamiseen. Edellinen kul-
tainen SM-mitali tuli viime 
vuonna 120:n nuolen sisä-
hallikisoissa kahden uuden 
Suomen ennätyksen siivin. 
Lisäksi Timo on vuoden 
2013 IFAA lajiliiton (In-
ternational Field Archery 
Association) sisähallikisojen 
jousiammunnan EM-ho-
peamitalisti. 
 
Henkilökohtainen 
ennätys mitalia 
tärkeämpi
 
”Kyllähän mestaruus aina 
hyvältä tuntuu ja siitä voi 
päätellä että jotain on tehty 
paremmin kuin vastustajat 
sekä harjoituksissa että kil-
pailuun valmistautumisessa. 
Mutta enemmän arvostan 
kuitenkin henkilökohtaisen 
ennätyksen ampumista 
kisoissa, oli mitalin väri tai 
sijoitus mikä vaan. Se on 
paras kehittymisen mittari. 
Mutta jos mestaruus irtoaa 
ennätyksellä se on todelli-
nen ’jackpot’”, tuore mesta-
ri kuvailee tuntemuksiaan.  
 

Timo	harjoittelemassa	
Vaasan	Diana-57:n	tiloissa	
Vaskiluodossa.

Timo Leskinen Wärtsilästä - 

Jousiammunnan Suomen 
mestari 2013

Tähtäimessä kesän 
maastoammuntakilpailut 
 
Tulevana kesänä Timo täh-
tää Teuvan maastoammun-
nan SM-kilpailuihin sekä 
Italiassa järjestettäviin Word 
Archery lajiliiton maasto-
ammunnan EM-kisoihin. 
Lisäksi Timo kilpailee 
myös FFAA:n sekä SJAL:n 
(Suomen Jousiampujain 
Liitto) järjestämissä vaisto-
jousiammunnan kilpailuissa 
barebow-luokassa. Näissä 
kilpailuissa ei saa käyttää 
tähtäämistä helpottavia apu-
laitteita, kuten esimerkiksi 
tähtäintä tai stabilisaattoria, 
joten ampuminen tapahtuu 
vaistonvaraisesti.  
 
Jousiammunta 
harrastuksena
 
Harrastuksensa Timo aloitti 
teini-ikäisenä mutta piti 
aikuisiällä 25 vuoden tauon. 
Ampujakaverin yllyttämänä 
hän osallistui jälleen harjoi-
tuksiin ja jäi kerrasta kouk-
kuun. Timo edustaa Vaasan 
Diana-57 nimistä jousiam-
muntaseuraa. Seuran har-
joitustilat ovat Vaskiluodon 
vanhassa sokeritehtaassa. 
 
”Jousiammunta sopii kai-
kille kilpailuhenkisille iästä, 

koosta ja sukupuolesta riip-
pumatta. Jousiammunta ja 
pärjääminen kilpailuissa on 
kombinaatio kolmesta eri 
osa-alueesta: ammuntatek-
niikasta, välinetekniikasta 
ja henkisestä valmentau-
tumisesta. Nämä kolme 
lopputulokseen vaikutta-
vaa tekijää tekevät lajista 
mielenkiintoisen ja erittäin 
haastavan”, Timo kertoo. 
 

Jousiammunta on Timolle 
yksi stressinpoistotyöka-
luista, kuten harrastukset 
yleensä. ”Se antaa minulle 
myös mahdollisuuden kom-
munikoida samanhenkisten 
ihmisten kanssa. Se kehittää 
keskittymiskykyä ja sen 
kautta pystyy silloin tällöin 
kokemaan onnistumisen ja 
menestymisen ’riemua’”, 
Timo sanoo.  
 

Teksti	:	Wärtsilän	henkilöstölehti
Kuva:	Timo	Leskinen
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Manne Härtell Mies ja autot
Kuvat:	Kari	Saukkonen

PLYMOUTH 
BARRACUDA GRAN 
COUPE 1970

Vanhan voiman viehätystä 
ei voi vastustaa, tämän on 
todennut myös Söderudde-
lainen Manne Härtell joka 
on yli 30 vuotta harrastanut 
jenkkiautoja enemmän tai 
vähemmän. Manne hankki 
tämän auton itselleen vuon-
na 2001 Ruotsista mihin se 
oli tullut USA:sta Califo-
nia Costa Messata vuonna 
1990.  
Autoa entisöitiin Ruotsis-
sa monia vuosia eikä auto 
ole koskaan ollut huonossa 
kunnossa, auto on nyt saatu 

valmiiksi. Auto on ahkerassa 
käytössä joka kesä ja sillä on 
vietetty monta lomamatkaa 
Suomessa että ulkomailla. 

Näyttelyn harvinaisuus

Auto on ollut useassa näyt-
telyssä koti ja ulkomailla, se 
on myös useammissa pal-
kittu. Mannen mukaan ne 
palkinnot jäävät erityisesti 
mieleen jossa yleisö saa ää-
nestään mieleistään voitta-
jaa.
Auto on museorekisteröity 

Plymouth Barracuda Gran 
Coupe vm. 1970, autoja val-
mistettiin kyseisenä vuote-
na 5800 kpl joista 8183 kpl 
oli Gran Coupe ja Mannen  
mallia varustettuna vain 732 
kpl. Voi vain kuvitella mon-
tako on niistä enää jäljellä ja 
ajokunnossa. Useat alan leh-
det ovat kirjoittaneet upe-
asta autosta mm. V 8 jossa 
auto oli keskiaukeaman ju-
listeena.
Auton moottorina on 383 
kuutiotuumaisella isoloh-
kolla joka on 6,3 litraa ja 335 

hp, Voimansiirto kulkee hie-
nosti 727 automaattivaih-
teistolla.

Mies

 Manne on perinyt autohar-
rastuksen isältään ja myös-
kin veljeltään jotka ovat aina 
autojen kimpussa olleet. 
Isän rakkaus oli Kupla WW 
mutta jo veli oli kiinnostu-
nut vain Jenkeistä. Muutin 
Ruotsiin 1983 ja siellä os-
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Manne Härtell Mies ja autot

tin ensimmäisen Jenkkini 
Chevrolet Chevelle vm. 69. 
Vuonna 1986 muutin takai-
sin Suomeen ja paluu Wärt-
silän leipiin oli luonnolli-
nen. Mitä nykyinen autosi 

maksaa? ”Ensinnäkään se 
ei ole myynnissä. Mutta jos 
joku sen välttämättä halu-
aa, hänen on oltava valmis 
maksamaan uuden huippu, 
MERSUN hinta siitä minul-
le ennen en siitä luovu.
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Olen ollut ammattiosas-
ton opintovastaavana 2 
vuotta. Se että olen nyt 
mukana, on alkanut hiu-
kan eriskummallista tietä. 
Ammattiosastoon pe-
rustettiin syksyllä 2011 
naisjaosto ja sen jälkeen 
olimme myös Murikassa 
Naisten seminaarissa.  
Tykkäsin Murikka kurssis-
ta, vetäjistä, kurssilaisista 
ja paikasta valtavasti. Hain 
aivan tietämättömänä 
Opintosihteerin kurssille.  
Syksyllä olin opintosih-
teerien neuvottelupäivillä. 
Sen jälkeen pyysi edelli-
nen ammattiosaston pu-
heenjohtaja Sauli Mielty 
minuaOpintojaoston ve-
täjäksi. Olin alussa vas-
taan, en osaa vielä mitään 
ja koko ammattiyhdistys 
on minulle aivan uutta.
Olin lukenut Työväen 
taisteluista ja historiasta, 
mutta se ei riitä. Nykyään 
tarvitsemme vielä enem-

Kaikki muuttuu

män tietoa ja lisää kou-
lutusta, että pystyisimme 
pitämään meille taistele-
malla saadut  edut. 60- 70 
luvulla ei ollut tietokonei-
ta eikä myös pelejä, ihmi-
sillä oli enemmän aikaa 
ja kiinnostusta osallistua 
AY toimintaan. Työväki 
taisteli omista oikeuksista, 
haluttiin olla mukana kai-
kessa ja osallistua myös 
päätösten tekoon.  
Ei mikään ole itsestään-
selvyys, meillä on esimer-
kiksi työpäivän pituus 8 
tuntia tai työajanlyhen-

nys. Vastapuoli kokeilee 
aina joitakin uusia keinoja 
päästääkseen eroon mei-
dän eduista ja vahvistaa 
omaa asemaansa.  Myös 
edunvalvonta on tärkeä ja 
se että pystymme yhdessä 
pitämään etumme. Ku-
kaan muu ei aja meidän 
asiaa, kun me itse.
Keskusteltiin asiasta ja 
toimikunnan jäsenet oli-
vat valmiita auttamaan 
ja neuvomaan. Näin se 
lähti matkaan. Minulle 
on koulutukset ja kurssit 
tosi mielenkiintoisia ja 
antoisia. Murikka tarjoa 
kaikille Ao jäsenille hyviä 
kursseja, kouluttajat on 
motivoituneet ja taso on 
korkea. Kursseilla on li-
säksi seminaarit, ne järjes-
tetään viikonloppuisin.  
Jokainen jäsen saa päättää 
mikä on hänelle hyvä ja 
tarpeellinen. 
Nykyaikana on vaikea 
saada porukkaa innos-

tumaan ja osallistumaan 
koulutuksiin, vaikka kurs-
seille osallistuminen on 
ilmaista. Myös paikalliset 
koulutukset on hyvä vaih-
toehto, ei tarvitse mennä 
kauas ja kouluttaja tulee 
usein tänne Vaasaan. 
Nykyään on tarjolla kaik-
kea kiinnostavaa, jokai-
sella on tietysti omat har-
rastukset ja lapsiperheissä 
lapsilla omat.
Toukokuussa Metallipäi-
vien yhteydessä tuli pal-
jon uusia ja järkeviä eh-
dotuksia. Kielikursseista 
on toimikunnan kokouk-
sissa keskusteltu. Sen yh-
teydessä on päätetty että 
AO maksaa Opistotalolla 
kielikursseille osallistuvan 
Ao jäsenelle osallistumis-
maksun.  
Vain opiskelun ja oppi-
misen kautta voimme 
vahvistaa oma asemaa ja 
turvata myös jälkipolville 
paremman tulevaisuuden.

Teksti	ja	kuva	
Tea	Hietamäki

Tea	Hietamäki
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Mansikkasaaren telakka, Pa-
losaarella, lopetettiin vuonna 
1982. Mutta aina kun luen jo-
tain siihen liittyvää, niin sydä-
messä liikahtaa. Yleensä silloin 
puhutaan vanhan telakan rau-
nioista ja niiden siistimisestä, 
sekä alueen kaavoituksesta uu-
siin tarkoituksiin.

Sielunmaisemassani Mansik-
kasaari telakkoineen on yhä 
kaunis, ja toverillisen lämmin. 
Sen portit imaisivat nuoren 
levysepän sisäänsä kesällä -69. 
Leivän syrjään oli silloin pääs-
tävä kiinni, ja telakka sitä tar-
josi. Siellä sisällä sykki elämä 

NUORUUTENI OPISTO Kuvat	:
	Metalli	ao	28	arkisto

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.
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periaatteellista ja solidaa-
rista porukkaa, eli kaikki 
yhden, ja yksi kaikkien 
puolesta. Se oli pelin hen-
ki. Sillä tavoin saatiin pal-
kat pidettyä kohtuullisella 
tasolla ja paljon parannuk-
sia vaativiin työolosuh-
teisiin, joissa 70-luvulla 
oli paljon parannettavaa. 
Lämmöllä muistan noita 
vuosia ja tovereita. Jälki-
käteen ajatellen telakka oli 

ja tulevaisuus visioineen. 
Pääsin sinne vähän kuin 
”suhteilla”. Olin siellä ni-
mittäin sotakorvausproo-
muja takoneen isäukkoni 
jäljillä. Telakka oli silloin 
osa Wärtsilän Vaasan teh-
dasta.

Ammattikoulusta tulleen 
kuusitoistavuotiaan ”klo-
pin” aloituspalkka oli sil-
loin 2,02 markkaa tunti ja 
urakkavoitto päälle, kun 
urakalla tehtiin. Se oli 
telakalla tapa. Jos urak-
kavoittoon ei normaalil-
la työllä päässyt, syntyi 
yleensä ongelma työn ja 
pääoman välille. Silloin 
oli tapana kiivetä portaita 
urakkahinnoittelijan jut-
tuihin asiaa selvittämään. 
Jos siitä ei yksin selvin-
nyt, astui luottamusmies 
kehiin. Ja jos oikein vai-
keaksi meni, laittoi koko 
telakan satapäinen äijäpo-
rukka miettimisbaskerin 
päähänsä. Siinä vaiheessa 
asioilla oli yleensä tapana 
järjestyä, ja homma jatkui.

Telakan duunarit olivat 

nuorelle sepälle varsinai-
nen yliopisto. 

Ajalle ominaisesti kaikki 
työt tehtiin silloin ns. sa-
man katon alla. Nuori sai 
tehdä monipuolisia töitä. 
Kokemus ja ammattitaito 
lisääntyivät monella tapaa. 
Hiljainen tieto ja taito 
siirtyivät kivuttomasti su-
kupolvelta toiselle. Työtä 

kun yleensä tehtiin työpa-
reina, jossa nuori sai olla 
kokeneemman ammatti-
miehen kaverina. 

Ammatillisen osaamisen 
lisäksi lisääntyi yhteis-
kunnallinen ja poliittinen 
tietoisuus, ja ymmärrys 
niiden välisestä suhteesta 
ja toimintatavoista. Ym-
märrys, joka on lyönyt 
itseeni elinikäisen leiman. 
Siitä leimasta kertonee 
se, että tässä vielä ”roiku-
taan” ammattiosaston toi-
minnassa mukana. Se taas 
johtuu paljolta siitä, että 
nuoremmat eivät vielä ole 
oivaltaneet kuinka muka-
via nämä ay-hommat voi 
olla… -
 

Arne	Mäenpää	
Metalli	28:n

varapuheenjohtaja
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2014

Toimikunta:
Puheenjohtaja   Matti Latvakoski 040 0674628  jmlatvakoski(at)gmail.com
Sihteeri  Ari Rintala 040 5914953 ari.rintala.vaasanmetalli(at)anvianet.fi
Taloudenhoitaja Kauko Lämsä 040 7484428 kauko.lamsa(at)vaasanmetalli28.fi
Varapuheenjohtaja Arne Mäenpää 050 3220186 arne.maenpaa(at)gmail.com
Varasihteeri  Tea Hietamäki 040 5243690 teahietamaki(at)gmail.com
Kirjeenvaihtaja Matti Latvakoski  Lukkarinmäentie 11  61500 Isokyrö

Edellä luetellut henkilöt muodostavat ammattiosaston työjaoston, joka valmistelee asioita toimikunnalle 
sekä tekee päätöksiä kokousten välisenä aikana.
Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet:
Nina Back, Juha Hakala, Juha Hakola, Sami Olmari, Janne koskimäki, 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, Tapani Hirvelä, Kari Järviö, Eija Kiviaho, Jarmo Kohtala, Rami Merisaari, Niko Man-
ninen, Sauli Mielty, Pekka Mäenpää, Jarkko Nyholm, Jouko Passi, Merja Rautonen, Markku Tekoniemi ja 
Erkki Åsvik.
Kulttuurijaosto:
Toiminnan vetäjä Sauli Mielty Metsänhakkaajankatu 7  65370 Vaasa  040 7484427
sauli.mielty(at)netikka.fi
Naisjaosto:
Toiminnan vetäjä Pia Vuoto Kotimetsäntie 8B5  65610 Mustasaari  040 7238686
pia.vuoto(at)gmail.com
Nuorisojaosto:
Toiminnan vetäjä Jarkko Nyholm Pursimiehenkatu 35 as.4  65200 Vaasa  050 5370163
jarkko.nyholm(at)saunalahti.fi
Opintosihteeri:
Tea Hietamäki Varpusenkuja 4  65230 Vaasa 040 5243690 
 teahietamaki(at)gmail.com
Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä Pekka Penttinen Jäkälätie 10  65320 Vaasa 040 0997417
pekkapa55(at)gmail.com
Vapaa-ajan jaosto:
Toiminnan vetäjä Tapani Salohovi Sala-ampujankatu 7B5  65370 Vaasa 050 5414400
t.salohovi(at)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.koskimaki (at) netikka.fi
Ammattiosaston valokuvaaja:
Kari Saukkonen 040 8486857
kari.saukkonen(at)pp.inet.i
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Olen Jarkko Nyholm, ke-
väällä kolmenkympin kriisin 
saavuttava sähköasentaja 
Vaasasta. Harrastuksia on 
kuntosali, veneillyn ja pai-
kallisen jääkiekkojoukkueen 
armoton kannustus sekä 
syksyisin kalastelen. Syk-
syllä tuli 6 vuotta täyteen 
Vaasan Wärtsilässä. Toimin 
Linjakokoonpanossa työ-
suojeluasiamiehenä sekä JP-
ryhmän vetäjä. Toista vuotta 
olen Metalli 28:n nuorisoja-
oston vetäjänä. 

Nuorisojaoksen toimin-
taa v. 2013.

Kesän korvilla tehtiin pieni 
risteily Vaasan saaristoon, 
olimme nuorten kanssa Jan-
nen Saluunassa. Juteltiin, 
syötiin ja saunottiin hyvässä 
hengessä. Tässä syksyn ai-
kana olisi suunnitteilla vielä 
reissu Pirkanmaalle katso-
maan jääkiekkoa.

KAKSKASIN Nuoret

Mitä nuoret haluavat jat-
kossa?

Kakskasin nuoriso toiminta 
on tarkoitettu kaikille alle 35 
vuotaiille jäsenille. Saamme 
toiminnallemme rahallista 
tukea vuosittain. Joten kaik-
kea ei tarvitse itse maksaa. 
Esimerkiksi bussi matkaa 
vaikkapa Liigan kiekkoa 
katsoman pystytään järjestä-
mään sekä mutia tapaamisia 
saunailtojen merkeissä.
Tarvitsen ympärilleni pie-
nen töpinäjoukon joka 
kanssa voimme suunnitella 
ja toteumaan niitä tapah-
tumia joita varsikin nuoret 
haluavat. Mitä ne olisi? Si-
nulla on oiva tilaisuus ker-
toa se minulle. Yhteistietoni 
löydät tämän lehden sivuilta 
kohdasta YHTEISHEN-
KILÖT 2014. Tule mu-
kaan meidän metallinuorten 

joukkoon
. 
Metalli 28 tarjoamat mah-
dollisuudet:

Meillä nuorilla ja tietenkin 
myös muilla jäsenillä on oi-
keus käyttää osaston tiloja 
hyväksi. Hietasaarenkadulla 
on hienot kokoustilat jossa 
on mm. Sauna. Siellä voi-
simme mm. katsella isolta 
näytöltä jotakin urheiluta-

pahtumaa ja saunoa - syö-
dä yhteisissä illanvietoissa. 
Osaton vapaa-aikavietto-
paikka: RAUTAKOURA. 
Oletko käynyt? Olisiko siellä 
mukava kokoontua ja yöpyä 
viihtyisissä mökeissä?
Yritetään yhdessä ajaa nuor-
ten etuja ja piristää nuoriso-
toimintaa. Olen Wärtsilässä 
työnopastajana ja pidän siitä 
että saan ohjattua nuoria el-
mässä eteenpäin. 

Nuorisojaos	teki	veneretken	Vaasan	saaristoon.	Matkalla	saunottiin	ja	
syötin	ja	jopa	juotiin	riittävästi,	tässä	lähtötunnelmissa.	

Teksti	ja	kuvat	:
Jarkko	Nyholm

Jarkko	Nyholm
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ME VETERAANIT
Vuosi 2014 tuo tullessaan yhä uusia 
veteraaneja toimintaamme kun ns. 
suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. 
TERVETULOA iloiseen joukkoom-
me joka ei sammaloidu. 
Tässä hieman tietoa toiminnastam-
me. 

Olemme päässeet Raha- Automaatti-
yhdistyksen ry. (SOLARIS-LOMAT) 
piiriin. Metalli 28 oman jaoksena ja 
järjestönä, mikä on hyvä asia.  2013 
oli hakemuksemme hieman myö-
hässä, mutta uusina tulokkaina pää-
simme kuitenkin vielä mukaan. Jo 
18.- 22.11.2013 meitä lähti 38 henkilöä, 
Summasaaren kylpylään hoitelemaan 
kuntoamme. Tämän viikon oma vas-
tuuosuus oli 120 € / henkilö. Tällä 
saimme täyshoidon ja mm. 3 ruokai-
lua joka päivä. 

Tähän tukeen on mahdollista anoa 
joka toinen vuosi eli 2015 yritetään 
uudelleen, kohde tulee vaihtumaan 
vuosittain ja anomus on lähetettävä 
ajoissa jo näin vuoden alussa.

Edun saavutetaan vain meidän ak-
tiivisuudella sillä kaikki toiminta on 
meidän jokaisen eduksi. Ja huomaa 
että kaikilla matkoillamme on myös 
seuralaisemme mukana ja saa samat 
edut kuin me metalli 28 jäsenet.

Metalli 28 tukee matkojamme vuo-
sittain. Käytämme meille myönnetyt 
rahat yhteisillä päätöksillämme siten 
että matkoja voidaan tehdä useitta, v. 
2013 olimme viidellä eri matkalla mm. 
risteilyillä ja kylpylöissä. 
Tule mukaan virkeään toimintaamme 
tämän lehden sivuilta löydät yhteistie-
toni.

TERVEISIN 
Erkki Åsvik 

Metalli 28
veteraanivastaava.

Kuva:	Reijo	Einola
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METALLI 28 kortilla sinulle on tarjolla etuisuuksia.

TIESITKÖ:
Että jokaisella Vaasan Metalli 28 jäsenellä on huomattavia etuisuuksia joita 
et muualta saa. Näiden alla olevien etuuksien saamiseksi sinulla tulee olla 
esittää voimassa oleva v. 2014 jäsenkortti.
TOIMIKUNTA TOIVOO JÄSENISTÖLTÄ RUNSASTA JÄSENETUJEN KÄYTTÖÄ.

LEHTISETELI
Osaston	lehtisetelin	arvo	40	€ Lisätään	niihin	työväenlehtiin	joihin	myös	Metalliliitto
myöntää	avustusta.	Lehti	laskuttaa	osastoa	tilauksesi	mukaisesti.	Etusi	on	vain	yhteen
lehteen.	Liiton	tuki	on	15		-	25	€ /	lehti.	Eli	etusi	on	jopa	65	€

TEATTERILIPUT
Vaasan	kaupungin	teatterit.	(suomalainen	ja	ruotsalainen)	2	kpl.	Lippua	per	/jäsen.
Metalli	28	jäsenkorttia	näyttämällä	saat	liput	½	hintaan.	Lippuja	voit	ostaa	jokaiseen	eri
puhenäytäntöihin	vuoden	2014	aikana.

OPINTOSTIPENDIT
Opintostipendit.	Kaikilta	Metallin	ja	SAK;n	järjestämistä	kursseista.	Lisätietoja	taloudenhoita-
jalta.
(maksetaan	jälkikäteen	kurssitodistusta	vastaan)

JAOKSIEN TAPAHTUMAT
Jaoksien	(7	kpl)	tarjoamat	toiminnat	ovat	maksuttomia	tai	pienellä	omavastuulla.	Tietoa
näistä	tapahtumista	saat	seuraamalla	työpaikkasi	ilmoitustauluja	sekä	osaston	kotisivuja.

RAUTAKOURA
Vapaa-ajan	viettopaikka	RAUTAKOURA.	Hinnaston	yms.	löydät	osaston	kotisivuilta
www.vaasanmetali28.fi

TAKOMO
Toimi-	ja	kokoustila	TAKOMO.	Tiedot	mahdollisesta	vuokraamisesta	osaston
kotisivuilta.

JÄSENLEHTI
Metalli	28.	oma	jäsen	lehti	”KAKSKASI”	Ilmestyy	1	kerran	vuodessa.
Työpaikkasi	työhuonekunnan	toimintaa	osasto	tukee	rahallisesti	vuosittain.
Jäsenkalenteri,	jäsenkortti	sekä	AHJO	lehti	postitetaan	sinulle	kotiin.

Tämän	lisäksi	32	eri	työpaikkaan	lähetetään	kaikista	tapahtumista	paperiversiot	jota		viedä	
työpaikkojen	ilmoitustauluille.	Paikallisissa	lehdissä	ilmoitella	jäsenkokouksien	paikka,	aika	
jne.

EDELLÄ MAINITUISTA LISÄTIETOJA ANTAA
TYÖPAIKKASI LUOTTAMUSMIEHET

Huom!	Jäsenkortin	vasemmassa	yläreunassa	on	osastosi	numero	(28).
Oikealla	valkoiseen	kohtaan	tulee	jäsenen	nimi	.	Korttin	postitta	sinulle	kotiin	metalliliitto.	
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Ammattiosastomme lähti mukaan metalliliiton järjestä-
mään ammattiosastojen kehittämisakatemiaan. Tarkoi-
tuksena oli tarkastella ammattiosaston nykyistä tilaa. Sel-
vityksen pohjalta tehdään kehityslinjauksia tulevaisuutta 
silmällä pitäen.

Kehittämistyö käynnistettiin ennakkokyselyllä ammatti-
osaston toiminnallisen tilan selvittämiseksi. Toimikun-
tamme käsitteli tämän kyselyn helmikuun kokoukses-
saan.  
Vastaava kysely lähetettiin myöhemmässä vaiheessa kaikil-
le Metallin ammattiosastoille. Kysely oli hyvin laaja käsit-
täen mm. kokoustoiminnan, työpaikkojen edunvalvonnan, 
koulutuksen, tiedotuksen, jaoksien, vapaa-ajantoiminnan 
sekä taloudellisen tilan selvityksen. Huomasimme että 
nämä kaikki olivat suhteellisen hyvässä iskussa. Eli raken-
teet ovat kunnossa. Mutta ainahan löytyy kehitettävää ja 

AMMATTIOSASTOMME 
TOIMINNALLISEN TILAN SELVITTÄMINEN

mukaan lähdettiin. Toimikunnastamme mukana olivat Ari 
Rintala, Matti Latvakoski, Sauli Mielty, Jarkko Nyholm ja 
Tea Hietamäki.

Ammattiosastojen kehittämisakatemia jakaantui neljään 
jaksoon. Aloitus oli Härmässä 19.2.2013 ja viimeinen jak-
so Murikka opistolla lokakuulla, kaksipäiväisenä. Vaasan 
toimintapiiristä tähän osallistui 7 ammattiosastoa.  Keski-
Suomen alueelta mukaan lähti 6 ammattiosastoa.  Murik-
ka-opistolla nämä eri ammattiosastot tapasivatkin toisensa. 
Murikassa kaikki osastot esittelivät aikaansaannoksensa.  
Saimme esityksestämme raikuvat aplodit muilta ammatti-
osastoilta. Näissä riittääkin sitten työnsarkaa.

Ammattiosasto 28 esitys kehitysakatemialle

Käydään läpi kaikki osasto 28:n työpaikat, yksi kerrallaan. 

Ari	Rintala	esittelee	osaston	toimintaa,	takana	piirin	toimisija	Jari	Leppäkangas. 	Kuva:	Tea	Hietamäki				
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Kutsutaan kyseisen työpaikan työntekijöitä osaston koko-
ustilaan Takomoon.
Kerrotaan osaston ja Metalliliiton toiminnasta
Selvitetään työpaikan järjestäytymisaste
Tavoitteena saada uusia jäseniä

Nuorisotoiminta

Uusi vetäjä on aloittanut nuorisojaoksessa
Toimintaan kiinnostuneiden etsiminen
Saaristoristeily alle 35 vuotiaille
Infotilaisuus nuorille, osaston ja Metalliliiton toiminnasta, 
osaston kokoustiloissa.
Kontaktien etsintä muista ammattiosastojen nuorisosta. 
Voitaisiinko järjestää jotain yhteistä.

Työturvallisuus

Otetaan kokousagendalle työturvallisuusasioita
Työpaikat tuovat kokouksiin tietoa sattuneista tapaturmista
Haasteena saada pienten työpaikkojen tapaturmatilastot.
Tehdäänkö niitä, entä työpaikkaselvitykset, riskienarvioinnit 
?
Haasteena myös saada pienten työpaikkojen edustajat am-
mattiosaston kokouksiin.
Yhtenä vastauksena, keskittyminen yhteen yritykseen ker-
rallaan
Metallinpäivä työpaikalla
Metallinpäivästä erillinen juttu tässä lehdessä.

Ari	Rintala
Ammattiosasto	28,	sihteeri

  

Illanvietossa	 Murikassa	 oli	
teemana	naamiaiset.
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja 
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As. • Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 
• info@sievi.com • www.sievi.com

Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja 
Sievin Jalkine Oy
Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja 
Sievin Jalkine Oy

SIEVI

STAR
ROLLER

UUTUUS!

Star Roller+ S3
43-52761-312-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

Star Roller XL+ S3
49-52761-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

Uutuus Star Roller vastaa vaativimpiinkin haasteisiin. Nilkkavammojen ehkäisemiseksi varren nilkkaosa on tuettu visko-

elastisella Memory foam -pehmusteella, joka on kehitetty toimimaan Sievin muista malleista tutun Boa®-kiristysmekanis-

min kanssa. Nauhojen kiristys säädetään rullaa pyörittämällä, jolloin nauhamekanismi sulkee jalkineet tasaisesti ja kohdis-

taa tuen oikeaan kohtaan. Uudistettu FlexStep®-pohja säilyttää joustavuutensa entistäkin paremmin myös pakkasolosuh-

teissa, minkä ansiosta pohjan pito paranee. Turvallisuutta parantavat heijastimet, joiden avulla näyt myös pimeässä. Star 

Rollerin metalliton varvassuoja, paksu vuori ja lämpöpohjalliset pitävät jalkasi lämpiminä. Teräksinen naulaanastumissuoja 

antaa parhaan turvan teräviä esineitä vastaan.

VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN 


