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Vuosi 2014  alku oli vaikea, kuten nämä viime 
vuodet nyt ovat olleetkin työmarkkinoilla, mutta 
tämä ehkä vaikein minun historiassa. Vuosi näytti 
työllisyysmielessä ihan kelvolliselta, mutta pommi 
tuli 29.1.2014, jolloin Wärtsilä ilmoitti vähentävän-
sä Suomesta noin 200 henkilöä ja tuotannon osalta 
noin 50 henkilöä. Tämä tieto tietysti vaikutti myös 
laajalti koko Vaasan ympäristöön. Useat Wärtsilän 
alihankintayritykset aloittivat myös lomautukset 
ja irtisanomiset. Oliko tähän kaikkeen tarvetta ja 
oliko ajankohtakaan oikea, sitä voidaan miettiä. 
Olen niin monessa sopassa elämäni aikana keitetty  
ja mikään enää hetkauta, olen ajatellut, mutta nyt 
oli kova paikka, kun niin moni työkaveri sai lähteä 
talosta. Paljon osaamista menetettiin tuon ryhmän 
mukana.

Tänä vuonna päätettiin myös vuorotteluvapaan 
ehtojen heikentämisestä. Esimerkiksi työssäoloehto 
pidennettiin 10 vuodesta 16 vuoteen ja yli 60 vuo-
tiailta tuo mahdollisuus evättiin kokonaan. Metal-
liliitossa jäsenistä vuorotteluvapaata on käyttänyt 
vuosittain noin 600-700 jäsentä.

Kevään palkankorotukset toteutettiin pääsään-
töisesti perälaudan mukaan. Näin tehtiin 85% 
työpaikoista.Varsinkin konserniyhtiöissä koettiin 
korotuksista sopiminen ongelmalliseksi kyselyn 
mukaan. Eniten paikallinen sopiminen onnistuu 
alle 50 hengen yrityksissä.

Teräsyhtiö Rautaruukki myytiin ruotsalaiselle 
SSAB:lle,  mikä ei ollut ilouutinen, koska yhtiö 
myytiin kilpailijalle. Kärsijänä on helposti nytkin 
suomalainen työntekijä, tästä esimerkkinä TeliaSo-
nera ja Stora Enso.

Sen sijaan  ilouutinen oli STX Finland Oy:n  osa-
ke-enemmistön myynti saksalaiselle laivanraken-
nusyhtiö Meyer Werftille. Mayerin omistus on 70% 
ja Suomen valtion 30%. Telakan nimi on jatkossa 
Mayer Turku. Kauppa tiesi heti kahden uuden ris-
teilijän tilausta. Tilausten vaikutus on noin 10 000 
henkilötyövuotta.

Uusi eläkepaketti allekirjoitettiin 26 syyskuuta.Aka-
va jäi pois kun se ei saanut korotettua eläkekarttu-
maa ennen vanhuuseläkkeen alarajaa. Akava todisti 
taas kerran tätä oikeistolaista yhteiskunnallista 

itsekkyyttä ja ahneutta. Mutta niinhän Akava jäi 
pois myös kymmenisen vuotta sitten kun eläkeuu-
distusta tehtiin viimeksi. SAK:n ja STTK:n jäsenet 
hyväksyivät ratkaisun. Uusi järjestelmä astuu voi-
maan 2017 ja työeläkettä alkaa kertyä 17-vuotiaana 
tehdystä työstä.

 Palkoista on myös pakko mainita. Saksa on mai-
nittu  monessa yhteydessä, varsinkin kun palkois-
ta on ollut kyse. Saksan hurja tuloskunto alkoi 
1990-luvun puolivälissä. Osa-aikaisia töitä oli viime 
vuonna 31% työvoimasta, kun Suomessa osuus 
oli 12,5%. Työehtosopimukset kattavat enää noin 
60% palkansaajista, kun Suomessa TES-kattavuus 
on yli 90%. Minimipalkkoja Saksassa ei ole, ei edes 
työehtosopimusten minimiä. Saksalaisista palkan-
saajista noin viidennes elää palkkaköyhyydessä joh-
tuen myös juuri pätkätöiden lisääntymisestä. Tämä 
Saksan tie kyllä vaurastuttaa yrityksiä mutta samalla 
nälkiinnyttää työntekijät . Nyt jo pitkien leipäjono-
jen jatkoksi tulisivat myös työssä käyvät ihmiset ja 
turvaa haettaisiin myös ”sossun” luukulta. Saksan 
tie toisi Suomeen köyhän kansan.

Ei kuitenkaan auta synkistely, leuka pystyyn vaan ja 
kohti uusia haasteita.

Kaikille jäsenille hyvää vuoden jatkoa ja parempaa 
vuotta 2015                                   

Matti Latvakoski 
Ammattiosaston puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA!           
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Rautakouran hyvän käyttö-
asteen vuoksi on tarve kas-
vanut toiseen grillauspaik-
kaan. Viime vuoden suurin 
investointi, grillikodan han-
kinta toteutettiin ja päädyt-
tiin kotimaiseen torniolaisen 
Tima Puun valmistamaan 
grillikotaan. Uusi grillikota 
on sijoitettu asuntovaunu-

Rautakouraan pystytettiin 
kotimainen grillikota

alueen läheisyyteen, ja sen 
tarkoitus on palvella lähin-
nä ”koppikansaa”. Kota on 
myös kaikkien alueella vie-
railevien käytössä. Grilliko-
dan käyttäjien on huolehdit-
tava sen siisteydestä käytön 
jälkeen. Grillipuita säilyte-
tään penkkien alla ja on toi-
vottavaa se, että käytettyjen 

puiden tilalle haetaan lisää 
puita puuvajasta.   Kota on 
ympärivuotisessa käytössä. 
Talviaikana jokainen käyt-
täjä tekee mahdolliset lu-
mityöt kotaan itse. Innokas 
talkooporukka hoiti projek-
tin pohjatöistä pystytkseen. 
Mukana kökkäporukassa 
olivat Sauli Mielty Tapio 

Haarala, Reijo Heikkilä, 
Pekka Penttinen, ja Matti 
Värri. Tima puun pystytys-
miehillät Riku Mikkolalla ja 
Joni Tiensuulla on vankka 
kokemus pystytyksistä ja 
niin nytkin pystytystyö sujui 
kuin ”Strömsössä”.

Pohjan valusta se alkoi. Seinien asennus sujui Sauli Miellyn avustuksella.

Tima- puun asentajien Riku Mikkola ja Joni Tiensuun ammattitaidolla ja talkooväen ahkeruudella gril-
likota saatiin valmiiksi muutamassa tunnissa.

Teksti ja kuvat: 
Reijo Einola
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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)        120 €
 Rautakoura, pikkumökki ( pe,la,su)       30 €
 Rautakoura, pikkumökki ( ma-pe)         30 €
 Kesäpaikka vaunulle  1.5-30.9            120 €
Talvikausipaikka vaunulle 1.10-30.4    120 €+ 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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Ammattiosaston kuukau-
sikokouksessa tuli pyyntö 
työsuojelukoulutuksen jär-
jestämisestä. Ajateltiin että 
kyllähän meillä osaamista 
löytyy omastakin takaa joten 
päätettiin että kokoonnutaan 
Wärtsilä Finland Vaasan 
tehtaalle jossa työsuojeluval-
tuutettu, osastomme sihtee-
ri Ari Rintala, esitelmöi työ-
turvallisuudesta. Nähdyksi 
tulee myös Wärtsilän tavan 
toimia työturvallisuuden 
eteen. Samalla toteutui toive 
saada osastomme työsuoje-
luvaltuutettuja yhteen vaih-
tamaan kuulumisia. 

Kahdeksan eri työpaik-
kaa mukana

Tilaisuus alkoi klo 11.00. 
TSV Ari Rintala ja PLM 
Matti Latvakoski ottivat 
vieraat vastaan. Vieraita oli 
tullut kahdeksalta eri työpai-
kalta. Ari piti tervetulopu-
heen ja painotti työturvalli-
suudessa yhteistä tekemistä.  
 Yrityssalaisuuksia ei tur-
vallisuudessa tunneta vaan 
kaikki hyvät ideat jotka voisi 
toimia omassa työpaikassa 
kannattaa viedä tuliaisiksi 
mukanaan. 

Tuotannonjohtajakin 
mukana

Tuotannonjohtaja Kenneth 
Rönnback esitteli Wärtsilää, 
mitä siellä teemme. Kenneth 
painotti asiakkaiden vaati-
maa hyvää turvallisuustasoa 
jota vaadimme myös omilta 
alihankkijoiltamme. Turval-
lisuus on yhteinen asia. 

Ne tärkeät TTL 8,9 ja 10 
pykälät

Ari esitelmöi mitä työturval-
lisuudella tarkoitetaan.  
Työsuojelutoimintahan on 
työpaikalla tapahtuvaa yh-
teistoimintaa, jossa ediste-
tään työn terveellisyyttä ja 
turvallisuutta oma-aloittei-
sesti. Mutta työnantajalla 
on hyvin laaja lakisääteinen  
yleinen huolehtimisvelvoite 
työsuojelutoiminnassa (TTL 
8§.) Tärkeä on myös työ-

Ammattiosasto 28:n työsuojeluvaltuutetut Wärtsilässä

Ammattiosasto 28:n Työsuojeluvaltuutettuja, tehdaskierroksen jälkeen
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Ammattiosasto 28:n työsuojeluvaltuutetut Wärtsilässä

suojelun toimintaohjelman 
laatiminen (TTL 9§.) Vaa-
rojen arviointi on noussut 
yhdeksi tärkeimmäksi en-
nakoivan työsuojelun työka-
luksi (TTL 10§.)

Turvallisuusfilmi

Menimme läpi myös Wärtsi-
län tavan toimia turvallisuu-
den eteen. Totesimme että 
”kyllähän isossa talossa on 
hyvin näihin tärkeisiin py-
käliin kiinnitetty huomiota”. 
Nollatapaturmaan ei Wärt-

silässäkään ole vielä päästy, 
siihen tarvitaan jokaisen 
henkilöstöön kuuluvan vah-
vaa panosta. Sekä sitä välit-
tämisen kulttuuria, huoleh-
ditaan työtoverista.

Katsoimme myös Wärtsilän 
tekemän oman turvallisuus-
filmin ”turvallisuus alkaa 
sinusta” Filmi herättää tun-
teita ja auttaa ymmärtämään 
ettei työtapaturma ole ikinä 
yksityisasia vaan koskettaa 
laajaa ystäväpiiriä tapatur-
man uhrin ympärillä. 

Tehdaskierros mootto-
rien kokoonpanotehtaa-
seen

Teimme vielä tehdaskier-
roksen kokoonpanoon.  
Portilta haettiin vaadittavat 
turvavarusteet. Matti Lat-
vakoski selosti valtuutetuille 
linjakokoonpanon eri työ-
vaiheita. Isot moottorit oli-
vat useimmille tuttuja. Neli-
tuntinen vierähti nopeasti ja 
saatoimme valtuutetut pää-
portille. Totesimme vierai-

den kanssa että oli mukava 
saada kerrankin näin monta 
osaston työsuojeluvaltuutet-
tua yhteiseen iltäpäivään. 

Ari Rintala
Työsuojeluvaltuutettu 
Wärtsilä Finland Vaasa

Tuotannonjohtaja Kenneth Rönnback valistaa työsuojeluvaltuutettuja kuinka Wärtsilässä hätätilanteessa tulee toi-

mia.
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Ammattiosastojen kehittä-
misakatemiassa hioutunut 
idea, kutsua ammattiosasto 
28:n eri työpaikkojen hen-
kilöitä, työpaikka kerrallaan, 
osastomme esittelytilaisuu-
teen Takomoon, aloitettiin 
28.3.2014.

Itä-Suomesta oppia

Kun kehittämisakatemiassa  
mietittiin kehittämiskohtei-
ta, kertoi Latvakosken Matti 
kuulleensa että Itä-Suomessa 
on sellainen tapa että ote-
taan työpaikka kerrallaan 
kuultavaksi ja pidetään mu-
kava illanvietto siihen pääl-
le. Muutoin heitä on vaikea 
saada yhteisiin kokouksiin 
mutta kun saadaan tulla use-
amman henkilön voimin ja 
pääkohde on oma työpaikka, 
ja päälle mukavaa tekemistä, 
silloin tullaan paikalle. Matti 
kysyi, mitäs tästä ajattelette, 
onnistuisiko tämä meiltäkin? 
Miellyn Sauli ja Rintalan Ari 
tuumasivat hetken ja sanoivat 
että se on selvä, kyllä onnis-
tuu. Siitä se ajatus lähti.

Crimpin ilta alkaa hah-
mottua

Crimpin pääluottamusmie-
heen Eija Kiviahoon otettiin 
yhteyttä ja kerrottiin suunni-
telmasta. Eija lupautui mark-

kinoimaan ”Crimpin iltaa” 
työpaikallaan. Suunnitelma-
na oli esitellä ammattiosasto 
28:n toimintaa Takomossa. 
Sen jälkeen hohtokeilaamaan 
ja sitten maukas illallinen 
ravintola Rossossa. Osallis-
tujamäärä rajoitettiin tilojen 
vuoksi 20 henkilöön.

Osaston toiminta Crimp-
piläisille tutuksi

Isäntinä toimivat Ari Rintala, 
Matti Latvakoski, Tea Hieta-
mäki, Sauli Mielty ja Pia Vuo-
to. Osallistujalista tuli hetkes-
sä täyteen ja huomattavasti 
enemmänkin olisi ollut tuli-
joita. Isännät esittelivät osas-
tomme toimintaa, jota kelpa-
sikin esitellä. Kysymyksiäkin 
tuli mm. Pialle naisjaoston 
toiminnasta, ja toivommekin 

Crimpin ilta

että jokunen Crimppiläinen 
lähtee naisjaoston toimintaan 
mukaan. Vapaa-ajan paikas-
ta Rautakourasta tuli myös 
kysymyksiä. Rautakourassa 
näemme varmasti ensi kesä-
nä myös Crimppiläisiä. Tea 
Hietamäki puolestaan vastaili 
Murikkaopiston koulutuksiin 
liittyviin kysymyksiin. 

Crimpille työhuonekunta

Takomossa keskusteltiin 
myös että Crimpille olisi hyvä 
saada oma työhuonekunta, 
koska työpaikalla on toista 
sataa työntekijää. Ammatti-
osasto antaisi apua työhuone-
kunnan perustamisessa. Asia 
jätettiin hautumaan, ja innok-
kuutta työhuonekunnan pe-
rustamiseen kartoitetaan.

Hohtokeilausta

Keilahalli täyttyi iloisista 
Crimppiläisistä ja aikamoinen 
ryske alkoi kun keilapallot al-
koivat saada kyytiä. Mahtavia 
tuuletuksiakin nähtiin. Yksi 
oli kuitenkin keilaajana ylitse 
muiden, Pirkko Kulmala kaa-
toi keiloja kuin heinää. Pis-
tesaldo Pirkolle oli 206. 

Ja sitten syömään

Seuraavaksi oli vuorossa il-
lallinen ravintola Rossossa. 
Sitä olikin jo odotettu. Pihvit 
saivat menovettä seurakseen 
ja puheensorina alkoi voi-
mistua. Samalla keskusteltiin 
Crimpin tarjonnasta työvä-
elleen. Osallistujat kertoivat 
että ihan mukavasti vapaa-
ajan toimintaa on järjestetty. 
Ehkä työnantaja ei vielä ihan 
ole hoksannut kuinka työ-
suojeluorganisaatiota laajen-
tamalla saataisiin kehitettyä 
työpaikkaa, parannettua työ-
oloja ja sitä kautta kehitettyä 
myös yritystä. Yhteistyö kan-
taa usein hedelmää.

Onnistunut ilta

Isännät olivat mielissään, 
olihan ilta onnistunut ihan 
mukavasti. Osastomme saa 
Crimpillä varmasti hyvää 
mainostusta ja jos vielä löy-
tyy joitakin jotka eivät ole 
ammattiosasto 28:n jäseniä 
hekin huomaavat että kannat-
taisi olla. Crimppiläiset kiitti-
vät isäntiä mainiosta illanvie-
tosta. Varmasti vielä nähdään 
jatkossakin.

  

Ammattiosasto 28 esittelyä kuunneltiin tarkasti.

Teksti: Ari Rintala
Kuvat: Tea Hietamäki

Pirkko Kulmala ja Lotta Malmi sekä illan tuuletus Saranya Norrena ja Nichamon Lindholm keskittyvät heittoon.
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Vuosi 2014 on naisjaostolle ollut todella hiljainen. Vetäjällä koulun 
päätöstyöt loppusuoralla ja niin kuin naisilla usein on, lasten koulu 
ja harrastukset vie oman aikansa. Niin se usein on, että kaikkialle 
ei ehdi.  Alkuvuosi näytti kuitenkin lupaavalta. Kesäkuun alussa oli 
meidän porukka mukana Vaasan NiceRunilla. Siitä on tullut meille 
jokavuotinen traditio. Kesän alussa on kaikilla lomasuunnitelmat 
mielessä, jaoston tekemisiin ei ole virtaa. Elokuussa naisjaoston 
naiset osallistuivat Taiteiden yössä. Takomossa oli esillä neljän nai-
sen käsityöt. Naisjaoston syyskokouksessa olemme lupautuneet 
parantaa tapoja. Toivottavasti saamme mukaan uusia jäseniä, pitää 
suunnitella ja pohtia tarkemmin, miten ensivuonna toimitaan. Nyt 
on tullut jo oikein kiinnostavia ehdotuksia.  Toivottavasti poruk-
kaa kiinnostaa ja onnistumme paremmin.     

Naisjaoston vuosi

Kevättalvella tuli toimikun-
nan kokouksessa puheeksi 
”Taiteiden yö”. Edellisinä 
vuosina on ollut taidenäyt-
telyt ja viime vuonna kara-
oke. Mitä voisimme tarjota 
ammattiosaston puolesta 
tänä vuonna? Niin tulikin 
ehdotus naisten käsityönäyt-
telystä. 
 Aikaa koko kuuma kesä ja 

Naisten käsityönäyttely

keskeneräiset työtkin mah-
dollista lopettaa. Naisia am-
mattiosastossa on kuitenkin 
satoja, tuntuu niin mukaval-
ta jos jokainen tuo vaikka 
yhden oman tekemänsä työn 
esille. Kesän alussa juteltiin 
muutaman naisen kanssa ja 
sanaa sai vietyä muuallekin.
 Päivää ennen ”Taiteiden 
yötä olimme päättäneet lait-

taa näyttelyn esille. Saimme 
neljän naisen työt kasaan: 
Pirkko Tiensuu, Mari Ha-
kola, Elisa Mykrä ja minun.  
Takomon pöydät tulivat 
täyteen ja olimme tyytyväi-
siä. Marilla on kokemusta 
näyttelyn laittamisesta esille 
ja niin meni kaikki kivutto-
masti.
Varsinainen ”Taiteiden yö”- 

päivä oli sateinen, iltapäiväl-
lä salamoi ja vettä tuli kaata-
malla. Tunnelma oli hiukan 
epävarmaa, tuleeko ketään. 
  Onneksi kävijöitä sateises-
ta säästä huolimatta oli ja 
naisten näppäryyttä kehut-
tiin kovasti.
Mielelläni annan kuvien 
puhua. On sanalasku, että 
parempi kerran nähdä, kun 
kymmenen kertaa kuulla.   

 

Elisan kranssit ja pöytäkoristeet kiinnostivat monia. Pirkon sementtityyny- kyntteliköt herättivät mielenkiintoa.

Marin kirjat, korut, pläkistä sydänkoriste ja nypläystekniikalla 
valmistettu pöytäliina olivat erittäin mielenkiintoiset. 

Serveteillä koristellut  korit, essut ja kauppakassit.

Teksti ja kuvat: 
Tea Hietamäki
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Uwira Oy:n entinen pää-
luottamusmies Ari Mäkelä 
ei ole mikään tavallinen hit-
sailija. Siitä kertoo, että hän 
reilut vuosi sitten ilmoitti 
työnantajalle, ja työkavereil-
leen ottavansa opintovapaa-
ta ja lähtevänsä Itä-Suomen 
yliopistoon, Joensuuhun, 
tarkoituksena valmistua 
teologian maisteriksi ja sitä 
myöten papiksi. 

Kaks Kasi-lehden toimitus 
oli siinä määrin kiinnostunut 
miehestä, että päätti kysyä 
häntä lehden jututettavaksi.  
 Tarkoituksena ei ole kään-
nyttää ketään suuntaan tai 
toiseen.  Kerrotaan vain 
yhden ihmisen tarina. Ari 
suhtautui asiaan positiivi-
sesti ja vastaili kysymyksiin, 
joista saadaan valaistusta 
nelikymppisen perheenisän 

HITSARISTA PASTORIKSI
ajatteluun ja maailmanku-
viin.

Vaimo täytti hakemuksen

Ari ”Arppa”Mäkelä kertoi 
tulleensa uskoon noin kol-
me ja puoli vuotta sitten. 
Silloin tuli sellainen var-
muus, että jos tästä muihin 
töihin lähdetään, niin ne 
hommat tulevat olemaan 
hengellisiä töitä. Hän sai 
myös ihmisiltä rohkaisua 
ajatukselleen.”Taisi olla vai-
mo, joka täytti hakemukseni 
yliopistoon. Itse kävin pää-
sykokeissa.” muistelee Arp-
pa. Vaimo on ammatiltaan 
sairaanhoitaja ja heillä on 
neljä 7 - 15 vuotiasta lasta.

Opintojen suorittamisen 
Arppa aloitti jo Vaasassa 
avoimen yliopiston kautta, 

joten tenttiminen oli tullut 
jo tutuksi. Lähinnä taloudel-
linen puoli oli päällimmäise-
nä kun pohdin opiskelijaksi 
ryhtymistä.  Ratkaisu siihen 
löytyi aikuisopintotuesta, 
jota voi hakea kahdeksan 
työssäolovuoden jälkeen. Se 
on ansiosidonnainen ja si-
ten parempi kuin tavallinen 
opintotuki. Sitä saa kuiten-
kin vain 19 kuukauden ajan, 
joten se motivoi nopeaa 
valmistumista. Keskimäärin 
papiksi opiskelu kestää viisi 
vuotta, mutta uskoisin sel-
viäväni huomattavasti nope-
ammin, ehkä noin kolmessa 
vuodessa, kertoo Arppa.

Arppa on aloittanut Uwi-
ralla vuonna 2000. Hän on 
siis ehtinyt olla Uwiralla 
hitsaajan työssä neljätoista 
vuotta, ja myöntää viihty-
neensä. Siitä ajasta hän ehti 

olla työntekijöiden pääluot-
tamusmiehenä vajaa kolme 
kautta, eli reilut viisi vuotta.  
 Siinä tehtävässä hän oli oi-
keudenmukainen ja asioihin 
perehtyvä, kertoo muuan 
työtovereista. Arppa uskoo 
luottamustehtävien hoidos-
ta olevan hyötyä myös tule-
vassa työssä.
 
Missio

Kun lähtee tekemään papin 
hommia pitää olla missio.  
 Oma missioni voisi olla yk-
sinkertaisesti se, että kerron 
ihmisille mitä Jumala meille 
Raamatussa sanoo. Jos voin 
työtehtäviini tulevaisuudes-
sa vaikuttaa, niin varmaan 
mieluiten tekisin ns. etsivää 
työtä aikuisten ja nuorten 
aikuisten miesten parissa. 
 Käytännössä se olisi siis 
sellaisen toiminnan ja tilai-
suuksien järjestämistä mikä 
kiinnostaisi miehiä ja saisi 
heidät tulemaan seurakun-
nan yhteyteen. Ei siis miten-
kään helppo tehtävä, arvelee 
Arppa.

Kirkon tilanne mietityttää 
kyllä hyvinkin usein. Ihmis-
ten maallistuminen ei vält-
tämättä ole suurin ongel-
ma.  
 Ihmiset kaipaavat kyllä hen-
gellisiä asioita, mutta Arpan 
mielestä Raamatun ilmoi-
tus ei ole suosiossa. Ihmi-
set haluavat rakentaa omat 
Jumalansa. Tämä ei tieten-
kään ole uusi tilanne, vaan 
hyvin luontaista ihmiselle. 
Raamatun Jumala koetaan 
liian vaativaksi, se haastaa 
ihmisen pysähtymään ja 
tutkimaan omaa sisintään. Ari Mäkelä oli kesätöissä Uwiralla teologian opiskelujen lomassa.
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Mieluummin rakennetaan 
sellainen epäjumala, joka ei 
vaadi mitään.

Kirkon jäsenkato 
huolettaa

Kirkon jäsenet maksavat 
tietysti papin palkan ja näin 
ollen jäsenkadosta tulee-
kin olla huolissaan. Ilman 
jäseniä ei ole toimintaa. 

Kirkon ei kuitenkaan tule 
pyrkiä miellyttämään ihmi-
siä muuttamalla opetustaan 
tai tinkimällä tapahtumi-
en ja messujen sisällöstä. 
Evankeliumin julistaminen 
on kirkon tärkein tehtävä. 
Kirkko on olemassa Jee-
suksen ristiin naulitsemisen 
ja ylösnousemuksen seu-
rauksena ja tämä määrittää 
myös kirkon tehtävän. Muu 

toiminta tulee julistustehtä-
vän jälkeen, ollen toki myös 
erittäin tärkeässä osassa.  

Tulevaisuus vielä auki

Tämän haastattelun aikaan 
Arppa oli vielä kesätyön-
tekijänä, ja hyvin näyttivät 
vielä hitsaushommat olevan 
hanskassa. Syyskesän aika-
na hän on perheen kanssa 

muuttamassa Vaasasta ko-
konaan Joensuuhun. Vaimo 
on saanut sieltä myös työ-
paikan. Perheen paluusta 
Vaasaan voidaan tässä vai-
heessa vain arvailla. Sanonta 
kun kuuluu että, ”kukaan ei 
ole profeetta omalla maal-
laan”. Tulevaisuus on siinä 
mielessä vielä auki.

Haastattelu: Arne Mäenpää
Kuvat: Reijo Einola

Uudet haasteet odottavat Ari Mäkelää, kunhan teologian maisterin paperit ovat taskussa.

Pitkäaikaiset työtoverit  Ari Mäkelä ja Arne Mäenpää muistelivat menneitä työn lomassa.
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27.7.2014 järjestettiin pe-
rinteinen Botniapyöräilyta-
pahtuma, joka lähti Vöyrin 
keskustasta. Vaihtoehtona 
olivat matkat 106 tai 67 ki-
lometriä. Kaiken kaikkiaan 
tapahtumaan otti osaa noin 
1.300 pyöräilijää. Palosaaren 
Metalli Oy:ssä työskentelevä 
Aki Salo aloitti pyöräilyhar-
rastuksen 9 vuotta sitten, 
kun selkä ei enää kestänyt 
pitkien matkojen juoksua. 
Maantiepyöräilyn lisäksi hän 
ajaa myös maastopyörää ja 
harjoitteluaika viikossa vaih-
telee, keskimäärin 14 tuntia 
viikossa kuluu pyörän pääl-
lä. Ajokausi alkaa keväällä 
ja pyörät nostetaan naulaan 
syksyn koittaessa. 

106 km maantieajoa 
paahtavassa helteessä.

Lähtö oli aamulla kello 9.14 
ja luvassa oli reilusti yli 30 

asteen helle ja se toteutui. 
Ajatuksena oli ajaa reitti läpi 
ilman juomataukoja. Näin 
ollen varustauduin maksi-
maalisesti juomapullojen 

kanssa 106 km taipaleelle. 
Toisin kuitenkin kävi, paah-
tava helle alkoi tehdä tehtä-
väänsä ja juomapaikkojen 
virkistävät hetket auttoi vat 
jaksamaan koko suorituksen 
ajan. Ajorytmini ideana oli 
pysytellä ryhmissä muka-
na vauhdissa auttaen omaa 
menoa.  Tässä helteessä se 
ei oikein toiminut. Varjoi-
silla tieosuuksilla ajo kulki 
mukavasti ja meno tuntui 
jopa mukavalta, sanoo Aki. 
Tämänkertainen pyöräilyta-
pahtuma olikin poikkeuksel-
linen, matkan aikana sattui 
useita ojaanajoja ja pyörä-
rikkoja. Muutama isompikin 
kolarisuma sattui. 

Sinnikkyys ja peräänan-
tamattomuus palkittiin

Taas kerran tuli todistettua, 
että pitkät matkat on minun 
juttuni. Maksiminopeuttani 
en ole saanut mieleisekseni, 
mutta vauhdin tasaisuus on 
hallinnassa. Vaikka tämä on 
massapyöräilytapahtuma, 
kun numerolappu kiinnite-
tään rintaa, niin kilpailuvietti 
nousee ja sitä parempaa si-

joitusta lähdetään ajamaan. 
Näin kävi nytkin, en ole 
tyytyväinen kokonaisaikaa-
ni, joka oli 3.40.47,6, mutta 
olosuhteet huomioon otta-
en kait siihen on tyytymi-
nen, toteaa Salo.

Kunnon ylläpitäminen on 
Akille tärkeää

Aki ajaa pyöräilykautenaan 
noin 5.000 km, joka koos-
tuu noin 1.000 kilometriä 
maastossa, toinen tuhat ki-
lometriä kertyy talviaikaan 
Botniahallissa ajaessa. Lo-
put kilometrit ajetaan maan-
tiellä, luettelee Aki.

Tähän kun vielä lisätään 
kävelyä 800 kilometriä vuo-
dessa ja kuntosalia. Kaikki 
nämä lajit yhdessä pitävät 
minut liikkeellä säännöllises-
ti.  Haluan olla itseni voitta-
ja. Hyvänä esimerkkinä voi 
mainita pitkän matkan haas-
teajoa. Viime vuonna 191 
kilometrin poljenta-aika oli 
7.21, eli 26 km keskinopeus. 
Edellisenä vuonna samaan 
aikaan taittui 175 kilometriä, 
joten jälleen voitin itseni, 

Monitoimiurheilija Aki Salo mukana helteisessä 106 km:n Botniapyöräilyssä

Aki Salo maalissa, paahtavan helteen siivittämänä, 106 kilometrin lenkiltä.  

Mitalia on helppo esitellä varjossa auringolta.
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Monitoimiurheilija Aki Salo mukana helteisessä 106 km:n Botniapyöräilyssä

tuumii Salo.

Urheiluharrastuksiltani jää 
myös aikaa lapsille ja per-
heelle. Kotitöiden lisäksi  
osallistun lapsien harrastuk-
siin. Eikä tässä vielä kaikki, 
Aki hurahti Karaokelaulun 
pyörteisiin vuonna 1990. 
Kymmenisen vuotta sitten 
kiertelin ahkerasti Karaoke-
baareissa ottamassa osaa eri 
kilpailuihin. Menestystä on 
tullut jonkin verran.  Viime 
vuonna olin mukana Tähti-
artisti- semifinaalissa, olen 
myös voittanut ammatti-
osastomme Karaokemesta-

ruuden. Oma mielimusiikki 
on Suomi-iskelmä ,jota esi-
tän mieluiten Karaokessa.

Aki Salo on työskennellyt 
Palosaaren Metalli Oy:ssä 
30 vuotta koneistajana ja työ 
jatkuu edelleen. Konepaja 
P. Niemi oli ensimmäinen 
työpaikkani. Lisäansioita 
hän on hankkinut aikoi-
naan ajamalla taksia. Taksi-
lupa on vieläkin voimassa, 
hän muistuttaa. Työnantaja 
tarjosi koulutusta CNC-ko-
neen ohjelmointiin ja lupau-
duin siihen. Kaksivuotinen 
oppisopimuskoulutus alkoi 

viime vuonna. Haluan op-
pia koko ajan uusia asioita 
ja tämä on yksi haaste lisää 
elämässä, Salo päättää.

Skatilan sillalla oli hymy herkässä.

Viilentäviä varjopaikkoja oli harvassa.

Teksti ja kuvat: 
Reijo Einola
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Reilut viisitoista vuotta sit-
ten Tapani Salohovi oli uu-
sien ratkaisujen edessä, kun 
selkä ei enää antanut perik-
si jatkaa pitkien matkojen 
juoksuharrastusta. Aikan-
sa mietittyään hän tutustui 
maasto- ja maantiepyöräi-
lyyn, josta kehittyi pikku-
hiljaa uusi harrastus. Mää-
rätietoinen ja säännöllinen 
harjoittelu on jatkunut siitä 
lähtien ja jatkuu edelleen.  
 Tapani on käynyt vuosittain 
muutamissa massatapahtu-
massa pyöräilemässä eripi-
tuisia matkoja 10-200 km 
riippuen tapahtumasta.    
Ympärivuotinen harjoittelu 
koostuu sekä maasto, -että 
maantiepyöräilystä.  Har-
joituslenkkejä kertyy 4-5 
viikossa ja niiden pituudet 
vaihtelevat maantiepyörällä 
50-100 km ja maastopyö-
rällä 40-80 km. Tähän kun 
lisätään vielä hyötyliikunta-
ajot eli lähinnä työmatkat, 
niin aika paljon sitä tulee 
olluksi ”pyörän selässä”, to-

teaa Tapani. Yleensä tulen 
perjantaisin autolla töihin, 
koska silloin lähden suoraa 
mökille Kurikkaan. Kerran 
tulin keskiviikkona autolla 
töihin, niin työkaverit ky-
syivät, että ”lähdetkös mö-
kille jo tänään”. Sen verran 
urautunut on tämä fillaroin-
ti, että työkaveritkin tietävät 
elämänrytmini, hän lisää. 

Jämi 84 tapahtumassa 
kolmatta kertaa

Osallistuin viime vuonna 
kolmannen kerran Jämijär-
vellä järjestettävään Jämi 
84 maastopyöräilytapahtu-
maan. Noin 800 maastopyö-
räilijää oli mukana tapahtu-
massa. Osallistujat on jaettu 
9 eri sarjaan ikäluokittain 
miehille ja naisille. Tapani 
ajoi 60-65 sarjassa ja vaikka 
tapahtuma ei ole kilpailu, 
mutta kun numero pyörään 
laitetaan, eli onhan se niin, 
että kaikissa meissä herää 
se kilpailuvietti. Kai se sit-

ten minullakin on, kun olin 
neljäs sarjassani ajalla 4.17, 

hän tuumaa. Hämeen jyrkät 
maastot syövät pohjalais-
miestä ja kantapään kautta 
on tullut opittua, miten voi-
mat jaetaan matkan aikana. 

Alkuvuosina sitä säntä-
si pääjoukon perään kova 
into päällä, mutta kun alku-
matkan tempoileva ajo kär-
kijoukon mukana ei sitten 
ollutkaan sitä mihin oma 
kuntoni ei riittänyt. Jalat me-
nivät maitohapoille ja silloi-
sen ajon loppu oli tuskallista 
maaliin saakka. 

Tänä päivänä pyrin jaka-
maan voimani siten, että 
saisin mahdollisimman ta-
saisen ja ehjän suorituksen. 
tankkaaminen yli neljän tun-
nin suorituksen aikana on 
tärkeä osa suoritusta. Jämil-
lä tankkauspisteitä oli juuri 

Maasto-ja maantiepyöräily vei mennessään

Kilpailutarkoitukseen valmistettujen pyörien kehitys on hui-
maa ja sieltä löytyy parhaat mahdolliset menopelit lajin har-
rastajille.

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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Maasto-ja maantiepyöräily vei mennessään
sopivasti ja juomien lisäksi 
niissä oli tarjolla mm. suo-
lakurkkuja, joita söin myös 
runsaasti, se estää jalkojen 
kramppaamisen. Reitin lop-
puosassa oli jopa kahvi- ja 
pullatarjoilu ja maistuihan 
sekin, toteaa Tapani. Maas-
torata kulkee sora-, met-
säautoteillä ja leveimmillä 
maastopoluilla. Hämäläis-
maastossa on isoja kor-
keuseroja ja jyrkkyyttäkin 
maastossa riittää. Näin ollen 
voimien jako onkin erittäin 
tärkeää. 

Pyöräily on välineurhei-
lua parhaimmillaan

Maasto- ja maantiepyörät 
ja varusteet kehittyvät vuosi 
vuodelta ja joka vuosi tulee 
uusia malleja. Tänä päivänä 
pyörä painaa alle 7 kiloa ja 
pelkkä runko on alle kilon. 
Vaihteita löytyy 30, joista 
ajon aikana voi valita itsel-
leen parhaan vaihtoehdon. 
Maastopyörien säädettä-
vän jousituksen ansiosta 
voi säätää itselleen sopivan 
vaihtoehdon. Viime vuonna 
tuli markkinoille sähköiset 
vaihteet, jotka synkronoivat 
etu-, ja takarattaan yhteis-
työn automaattisesti. Sama 
kehitys jatkuu myös varuste-
puolella, ajoasut, kengät ky-
pärät ja muu tarvikekehitys 
on huimaa. Markkinoille on 
tullut mysö monipuolinen 
GPS- laite, joka kertoo lähes 
kaiken mitä kropassa tapah-
tuu ajon aikana. Se tallentaa 
mm. ajetun reitin käytetyt 
kalorit, kertoo sykkeen jne.  
Kaikki nämä yhdessä lisää-
vät ajomukavuutta maastos-
sa ja maantiellä. Suomessa 
ilmestyvä alan lehti Fillari 
pitää pyöräilyväen ajan tasal-
la. Se onkin minun Raamat-

tuni, naurahtaa Tapani.

Aina kysytään, mitä har-
rastus maksaa?

Uuden lajin harrastus on 
paras tapa aloittaa käyte-
tyillä pyörillä ja varusteilla. 
Hyväkuntoisia säännölli-
sesti huollettuja pyöriä ja 
varusteita on saatavilla lajin 
harrastajilta. Alkuun pääsee 
n. 1.000 satsauksella, jonka 
jälkeen sitten jokainen in-
vestoi tarpeidensa mukaan 
lajia harrastaessa. Syksy on 
hyvä aika tehdä hankintoja, 
jolloin kauppiaat tyhjäävät 
varastonsa vanhoista mal-
leista. Uusien pyörien han-
kinnassa on mahdollisuus 
ostaa pyörä osina ja koota se 
itse. Aloittelijan kannattaa 
asioida alan pyöräliikkeissä, 
sillä sieltä saa ammattialisen 

näkemyksen valittaessa pyö-
rää. Tämän lisäksi sieltä saa 
myös niksejä käytön ja huol-
lon suhteen.

Tapanille on kertynyt pyö-
riä joka lähtöön; 2 maan-
tiepyörää, 2 maastopyörää, 
kesä ja talvipyörät ja vielä 

hyötypyöräilyynkin on oma 
fillari. Harjoitus-, ja kilpai-
lukilometrejä kertyy reilut 
4. 000 kilometriä vuodessa. 
Pyöräilykalustoa vaihdan 
noin kolmen vuoden välein, 
riippuen pyörien ja varustei-
den kehityksestä.

 

Teksti: Reijo Einola
Kuvat: Hannele Salohovi

Tapani Salohovi osallistui kolmannen kerran Jämi84 pyöräilytapahtumaan.
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Tervehdys kaikki KaksKasi-
lehden lukijat ja jäsenet, ja 
kiitos kun sain mahdollisuu-
den kertoa hieman itsestäni.  
Olen Vasemmistoliiton kan-
sanedustajaehdokas Anneli 
Lehto, ja ehdokkaana nyt 
toista kertaa. Olen 31 vuo-
tias ja asunut koko elämäni 
Vaasassa. 

Peruskoulussa jo mietin, 
että haluan tehdä jotain 

konkreettista. 

Osittain isäni innoittama-
na, koska hän rakenteli jat-
kuvasti kaikenlaista, hain 
ammattikoulun talonraken-
nuslinjalle. Luin samalla 
yhdistelmäopintoina luki-
on oppimäärän. Valmistuin 
talonrakentaja-ylioppilaaksi 
keväällä, ja syksyllä aloitin 
ammattikorkeakoulussa.  
 Koulutukseltani olen siis 
rakennusinsinööri. 

Työtä ja vapaa-aikaa
Minussa kiertää metallilai-
nen veri, koska molemmat 
vanhempani ovat tehneet 
elämäntyönsä metallialalla 
ja toimineet myös liiton mo-
nissa luottamustehtävissä, 
niin ay-liikkeessä, kuin poli-
tiikassa. 

Oma vereni kuohahtaa 
aina kun törmään oikeus-
tajuani loukkaaviin asioi-

hin ja ilmiöihin. 

Usein ne ovat ihmisten ta-
loudelliseen ja sosiaalisen 
epäoikeudenmukaisuuteen 
liittyviä kysymyksiä niin työ-
elämässä, kuin palveluissa, 
joita me tavalliset veromak-
sajat kustannamme.  
Erityisen törkeänä koen 
myös hyökkäyksen työehto-
sopimusten yleissitovuutta 
ja työntekijöiden lakko-oi-
keuksia kohtaan.

Tänä syksynä tuli 10 vuotta 
täyteen Vaasan kunnallispo-
litiikassa. Ensin varavaltuu-
tettuna kaksi kautta ja nyt 
varsinainen jäsen. Saman 
ajan olen ollut teknisessä 
lautakunnassa. Edellisen 
kauden olin lisäksi talotoi-
men johtokunnassa ja tällä 
hetkellä veteraani-toimi-
kunnan jäsen sekä varajäsen 
Pohjanmaan liiton maakun-
tavaltuustossa.

Viimeisimmät määräaikai-
set työsuhteeni olen ollut 
rakennustarkastajana ensin 
Vähänkyrön kunnassa ja vii-
meksi Isonkyrön kunnassa. 
Molemmissa työnkuvaan 
kuuluivat rakennusvalvon-
nan lisäksi kunnan ympä-
ristösihteerin työt sekä kor-
jaus- ja energia-avustukset. 
Vähässäkyrössä myös kun-
nan rakennusmestarin työt 
kuuluivat tehtäväkuvaan. 
Toimin kuntien ympäristö-
lautakuntien päätettävien 

asioiden valmistelijana ja 
esittelijänä. 

Oman harrastamisen 
kautta urheiluseura 

Vaasan Toverit on ollut 
sydäntäni lähellä lapsesta 

asti. 

Olen ollut yleisurheiluval-
mentaja ja -ohjaaja niin 
lapsille, nuorille kuin aikui-
sillekin yli 15 vuotta ja se 
vaatii sitoutumista kuten 
luottamustehtävien hoita-
minenkin. Asiakirjoihin tu-
tustuminen ja kokouksiin 
valmistautuminen vie ison 
siivun vapaa-ajasta. Vasta-
painoksi huolehdin omas-
ta kunnostani liikkumalla 
luonnossa niin jalan, kuin 
maastopyörällä sekä käymäl-
lä kuntosalilla ryskäämässä 
rautaa. Yhteydenpito omaan 
ystävä- ja toveripiiriin on 
tärkeää aina, kun siihen ai-
kaa liikenee. Pitäähän sitä 
välillä irrotellakin.

Anneli Lehto
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DUUNARIPERHEESTÄ EDUSKUNTAAN

Matias Mäkynen on vaasalainen oikeustieteen 
opiskelija. Nuoresta iästään huolimatta mies on 
ehtinyt kerätä kokemusta kunnallispolitiikasta 
jo kuuden vuoden ajan, mistä kaksi viimeistä 
kaupungin päätöksenteon ytimessä kaupungin-
hallituksessa ja –valtuustossa. 

”Taustaltani olen tavallisesta duunariperheestä. 
Isäni Mikon uraa ensin ABB:llä pääluottamusmie-
henä ja sitten Metallityöväenliiton aluetoimitsi-
jana seurattuani kiinnostuin itsekin työelämän 
pelisäännöistä ja yhteiskunnasta, vaikka erityistä 
ohjausta siihen suuntaan ei koskaan tullutkaan. 
Periaate, että työntekijälle kuuluu oikeudenmu-
kainen palkka ja kohtuulliset työehdot on ollut 
selvä aina.”

Lopulta työntekijöiden oikeudet kiinnostivat niin 
paljon, että Mäkynen aloitti armeijan käytyään 
oikeustieteen opinnot Helsingin yliopistossa. 
”Olen opinnoissani keskittynyt tähän mennessä 
erityisesti työoikeuteen, patentteihin ja lain-
säätämiseen sekä hallintoon liittyviin asioihin. 
Erityisesti vuokratyöläisten asemaa ja oikeuksia 
olen tutkinut.”

Eduskuntavaaleissa Mäkynen on ehdolla toista 
kertaa. Ensimmäinen kerta neljä vuotta sitten 
meni harjoitellessa, mutta nyt mahdollisuudet 
läpimenoon ovat olemassa hienon kunnallis-
vaalituloksen ja kun vaasalainen istuva dema-
rikansanedustaja MiapetraKumpula-Natri lähti 
europarlamentaarikoksi Bryselliin. ”Vaalikam-
panja alkaa olla suunniteltu. Olen saanut tukea 
mukavasti, mm. viime vaaleissa Wärtsilästä 
ehdolla ollut Arttu Uhlgren ja useampi entinen 
kansanedustaja ovat olleet auttamassa kampan-
jan suunnittelussa. Keväästä tulee työntäyteinen, 
mutta motivaatiota löytyy, sillä nyt tarvitaan 
uutta suuntaa Suomelle ja demareille.”
Kansanedustajana Mäkynen haluaa pitää esillä 
uudenlaista talouspolitiikkaa, jonka kärkenä on 
työllisyys. ”Taantumassa, kun sekä yksityiset yri-
tykset, tavalliset ihmiset ja vielä valtiokin säästä-
vät, ei kasvua ole kovin nopeasti nähtävissä. 

”Mielestäni valtion tulee olla rohkea ja investoi-
da – rakentaa asuntoja ja infrastruktuuria, sat-
sata tutkimukseen, jolla luodaan uusia tuotteita 
markkinoille sekä tukea yrityksiä työpaikkojen 
luomisessa. Samaa tarvitaan koko Euroopassa, 
sillä meidänkin vientimme ja työpaikkamme ovat 
riippuvaisia Euroopan markkinoista.”

Mäkysen mukaan yrityksiä ei tueta heikentämällä 
palkansaajien oikeuksia, vaan satsaamalla työnte-
kijöiden hyvinvointiin. ”Luottamus ja turvallisuus 
työelämässä auttavat jaksamaan. Jos työntekijä 
joutuu jatkuvasti pelkäämään paikkansa puolesta, 
ei sitoutuminen yritykseenkään ole kovin vahvaa. 
Turvaa luodaan vaatimalla vuokratyön teettämi-
selle aina peruste ja säätämällä vuokratyönteki-
jöille minimi-kuukausipalkka, tekemällä alipalk-
kauksesta rikos, poistamalla 0-tuntisopimukset ja 
antamalla ammattiliitoille kanneoikeus. ” Paikal-
linen sopimisen lisääminen ei Mäkystä innosta, 
vaan joustojen on tapahduttava työntekijöiden 
tarpeista. ”Luottamusmiesten aseman vahvista-
minen parantaisi työntekijöiden mahdollisuuk-
sia neuvotella ja tehdä sopimuksia työnantajien 
kanssa. Kuitenkin täytyy pitää kiinni yleissitovis-
ta työehtosopimuksista ja kannustettava ihmisiä 
liiton jäsenyyteen säilyttämällä verovähennysoi-
keus ay-jäsenmaksulle. Työnantajat vaativat EK:n 
suulla edelleen paluuta työelämässä menneisyy-
teen ja epävarmuuteen. ”Se ei käy.”

Matias Mäkynen - SDP- www.matiasmakynen.fi
Oikeustieteen opiskelija, poliittinen sihteeri
Vaasan kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsen
Asuu avovaimonsa Marian kanssa, 
vanhemmat Mikko ja Pirjo Mäkynen
Ehdolla eduskuntavaaleissa
Vapaa-ajalla urheilee ja toimii musiikkitapahtumia 
järjestävän järjestön puheenjohtajana
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Pääluottamusmies Kari 
Saari aloitti Mapromec Oy:n 
palveluksessa vuonna 2008 
ja toimii tuotannossa särö-
tarkastajana. Työ on siinä 
mielessä erikoista, että tar-
kastus tapahtuu pimeässä, 
jossa mahdolliset säröviat 
havainnoidaan. Tarkas-
tuksessa käytetään uusinta 
tekniikkaa, tarkastettavaan 
kappaleeseen johdetaan 
magneetti- kenttää ja UV-va-
loa, joilla todetaan tuotteen 
laatu. Tämä on viimeinen 
tarkastuspiste ennen tavaran 
toimittamista asiakkaalle, 
Saari sanoo. Työ vaatii tark-
kuutta, sillä tarkastuksen 
läpi kulkee kymmeniätuhan-
sia kappaleita. Materiaalivika 
on yleisin syy hylkäämiseen, 
hän lisää.

Nykyaikaiset tuotanto-
tilat ja koneet ja laitteet 
tuovat työhön mielek-

kyyttä

Mapromec Oy:n tuotan-
nossa työskentelee 55 hen-
kilöä erilaisissa tehtävissä. 
Yrityksen tuotanto on pää-
asiassa koneistusta ja hion-
taa. Tuotanto pyörii pää-
asiassa kahdessa vuorossa 
ja Iltavuoro työskentelee 
maanantaista torstaihin  klo 
15.00 – 01.00. Näin ollen 
iltavuorolaisilla on sitten 
perjantai vapaa. Henkilöstö 
pitää järjestelmää hyvänä 
kahdesta syystä. Ensinäkin 
perjantain iltavuoro jää pois 
ja näin saadaan pidempi vii-
konloppu käyttöön, laskee 
Saari. Työn kulku etenee eri 

Mapromecissa työskennellään 
uusimmalla tekniikalla

työpisteiden kautta ja näin 
ollen jokainen työpiste vaa-
tii vankkaa ammattitaitoa.  
Tämän vuoksi työn kiertoa 
on hankala toteuttaa, hän li-
sää. Ehkä kierto voisi lisätä 
työn mielekkyyttä entises-
tään, hän miettii. Henkilös-
tön mielestä nykyinen työn 
järjestely toimii hyvin. Tuo-
tannon työntekijöiden vaih-
tuvuus on pieni, joka ker-
too sen, että meillä on hyvä 
yhteishenki tuotantosalissa, 
Saari lisää.

Toiminta pääluottamus-
miehenä on mielenkiin-
toista

Kari Saari  pitää työyh-
teisön yhteisten asioiden 
hoitamista tärkeänä. Tänä 
päivänä kiireessä elämän-
menossa niin yö- kuin 
vapaa-aikanakin saattaa 
jäädä huomioimatta tärkei-

tä pienen ihmisen asioita. 
Koen itse pääluottamus-
miehen tehtävän sellaisena, 
että jokainen työntekijä on 
tietoinen mitä yrityksessä 
tapahtuu. Itse uskon, että 
yhteisillä neuvotteluilla asiat 
ratkaistaan, mikäli ongelma-
kohtia ilmenee. Saari sanoo.  
Se on toiminut meillä hy-
vin, hän lisää. Metalliala on 
suosittu nuortenkin keskuu-
dessa ja alalle kouluttautuu 
koko ajan uusia työntekijöi-
tä. Itse uskon, että ala tulee 
edelleenkin työllistämään 
paljon uusia ihmisiä. Tule-
vaisuuden ennusteita teh-
dään vähän joka portaassa, 
itse luotan tulevaan. Työn 
luonne on muuttunut siten, 
että toimitusajat tulevat ly-
hyellä syklillä, joka vaikuttaa 
myös meidän työskentely-
tapaan. Metalliala tarvitsee 
tulevaisuudessakin suoma-
laista vankkaa ammattitaitoa 

ja osaamista, pääluottamus-
mies Kari Saari hehkuttaa.

Ammattiosasto tarjoaa 
paljon jäsenistölleen

Mapromecin tuotannon 
työntekijät kuuluvat 100%  
metalli 28 ammattiosastoon, 
sanoo pääluottamusmies 
Kari Saari. Hän onkin tyyty-
väinen ammattiosaston va-
paa-ajan toiminnan tarjon-
taan. Osaston tiedottaminen 
työpaikoille on kiitettävää ja 
aina kun tiedotetta tulee, 
laitan sen heti ilmoitustau-
lulle jäsenten nähtäväksi. 
Ympärivuotinen tarjonta on 
monipuolista, ja uskon, että 
niitä käytetään hyväksi. Voi-
daan hyvin sanoa, että nämä 
ovat todellisia jäsenetuja. 
Saari itse ei ole osallistunut 
ammattiosaston toimintaan, 
sillä aikaa ei riitä.  Hän pitää 
tärkeänä luottamusmiesteh-
tävien hoidon.

Mapromecissä työntekijöiden vaihtuvuus on pieni, toteaa pääluottamusmies Kari Saari.

Teksti ja kuvat: 
Reijo Einola
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Mapromec Oy:n toimitus-
johtaja Caj-Erik Karpin 
siirtyessä erikoisprojektien 
pariin Kim Backman aloit-
ti toimitusjohtajan tehtävät 
viime vuoden toukokuus-
sa.  

Yritys aloitti toimintansa 
vuonna 1985 Raippaluodos-
sa Maprotec Oy:nä. Vuon-
na 1994 perustettiin Lin-
tuvuoren teollisuusalueelle 
Mapromec Oy jonka tuo-
tanto koostui dieselmoot-
toreiden männäntappien 
valmistuksesta. Vuonna 
2004 siirryttiin Sepänkylän 
teollisuusalueella jossa va-
kaa toimintamme on kas-
vaa edelleen. Tänä päivänä 
valmistamme alkuperäisiä 

osia diesel- ja sähkömoot-
toreiden valmistajille ympäri 
maailmaa. Olemme suurien 
männäntappien ykköstoi-
mittaja, sanoo Backman.

Kokonaishenkilömäärä 
on 75 ja liikevaihto on 14 
milj. euroa. Päätuotteemme 
muodostuvat pyörökappa-
leista, joiden pintavaatimus 
on todella korkea. Kaikki 

Mapromecin tuore toimitusjohtaja Kim Backman 
uskoo alan kehitykseen

tuotteemme ovat sertifioitu-
ja ja se on laadun tae maail-
malla, sanoo Backman.  
Vaikka ala automatisoituu 
koko ajan, niin silti henki-
lökunnan osuus laatuun on 
ensiarvoisen tärkeää, lisää 
hän.

Reilut kaksi vuotta sitten 
tapahtunut uuden tuotanto-
hallin tulipalo laittoi tuotan-

tosuunnitelmat uusiksi.  

Tuotannon kehittäminen 
hidastui, sillä jouduimme 
keskittymään ainoastaan 
tuottamaan asiakkaillemme 
tilattuja tuotteita. Siitä sel-
vittiin ammattitaitoisen hen-
kilökunnan ansiosta. Nyt 
satsaamme yrityksen kehi-
tykseen yhdessä henkilö-
kuntamme kanssa. Kvartaa-
litalous on tullut jäädäkseen 
ja meidän on pysyttävä mu-
kana, Backman sanoo.  

Yksi suurista haasteistam-
me on se, että osa henkilö-
kunnasta on eläköitymässä 
ja siinä miten saada tieto/
taito säilymään tuotantosa-
lissa, hän lisää.

Mapromec Oy:n pääluottamusmies Kari Saari uskoo metalliala työllistää vielä pitkään tulevaisuudessa.

Mapromec Oy:n kehitystyö 
jatkuu nimikkeellä ”huomisen 

tehdas”. Hyvin suunniteltu 
toimintaorganisaatio takaa 

vankan kilpailuedun, sanoo toi-
mitusjohtaja Kim Backman.
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Vaasassa aktiivisesti toimi-
va Vaasan auto- ja mootto-
rimuseo perustettiin reilun 
kahdenkymmenen jäsenen 
voimin vuonna 1975, joka 
aktiivisella toiminnallaan 
on kehittänyt toimintaan-
sa nousujohteisesti näihin 
päiviin saakka. Tänä vuon-
na seuralla on juhlavuosi 
ja varmasti se tulee näky-
mään toiminnassamme, lu-
paa Keijo Kiuru joka toimii 
seuran rahastonhoitajana ja 
vastaavana museoajoneuvo-
tarkastajana. Hän on myös 
pitkäaikainen aktiivijäsen 
toiminnassa. Tällä hetkellä 
seurassa on noin 300 jäsentä 

Vaasan seudun alueelta mu-
kaan lukien Isokyrö ja När-

piö. Muutto Varastokadun 
tiloista Myllykatu 18 vuonna 
2010 avasi uudet mahdolli-
suudet kehittää museotoi-
mintaa edelleen. 

Museotoimintaa kahdes-
sa kerroksessa

Kun saimme kiinteistön 
haltuun, alkoi mittava re-
monttityö jolloin saatiin re-
montoitua museokerrokset 
ja kellaritilat. Kellaritiloissa 
jäsenillä on mahdollisuus 
entisöidä omia ajoneuvo-
jaan, ja se onkin suosittu 
paikka.  

Museokerroksiin on sijoi-
tettu 1900-luvulta lähtien 
olevia menopelejä jokaiselta 
vuosikymmeneltä, kertoo 

Kiuru. Toisen kerroksen ti-
loja käytetään erilaisten tee-
manäyttelyjen merkeissä.  
Esimerkiksi viime vuonna 
pääteemana oli Fiat Abarth 
näyttely, joka oli Suomen 
laajin. Esillä on muun muas-

sa Historic Rally ja Historic 
Race kilpa-autoja.

Museo on muutakin kuin 
auto ja moottorimuseo

Ajoneuvohistorian lisäksi 
museo pitää sisällään pal-

Vaasan auto- ja moottorimuseo on perustettu vuonna 1975

Vanhat menopelit sulassa sovussa.

Auto- ja moottorimuseo täydentyy myös entisaikojen keittiö-
koneilla ja laitteilla
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Vaasan auto- ja moottorimuseo on perustettu vuonna 1975
jon muutakin, sieltä löytyy 
esimerkiksi hevosvetoinen 
ambulanssi, joka on vuo-
delta 1909. Polkupyöräosas-
tolla on paljon katseltavaa 
ja ihmettelemistä, mikä on 
ollut polkupyörien kehitys 
vuosikymmenien aikana.  

Maa- ja merimoottoreiden 
määrä on valtava. Siinä on 
esillä monipuolinen kirjo 
tunnetuimmista Vaasassa 
valmistetuista moottoreista.  
Aikojen saatossa Vaasassa 
on toiminut ainakin 15 eri 
kokoista moottoritehdasta, 
muistuttaa Kiuru. Palosaa-
ren puuvillatehtaallakin on 
valmistettu moottoreita, 
niistä ehkä tunnetuin on 

”Kissanpää” apumootto-
ri.  

Museossa voi tutustua 
myös Fauvel AV 36C1 len-
tokoneeseen. Se on saksa-
laisvalmisteinen ja siiven 
pituus on 12 metriä. Siellä 
on nähtävissä myös muita 
erikoisia lentokoneen moot-
toreita.

Kotitaloustarvikkeita, 
kirjallisuutta ja kaikkea 

muuta

Museosta löytyy erikoinen 
osasto, jossa on esillä van-
hoja käyttöesineitä kuten 
vanhoja televisioita radioita 
pesukoneita ja muita mie-

lenkiintoista käyttötavaraa 
joita on meille kulkeutu-
nut.  

Kiurun mukaan museon ta-
varavalikoima laajenee koko 
ajan ja näin ollen täällä voi 

tutustua kokonaisvaltaisesti 
eri vuosikymmenien elä-
mäntapaan ja käyttötavaroi-
den kehitykseen.

 

Laaja polkupyörämallisto kertoo museon monipuolisuudesta .

Rahastonhoitaja Keijo Kiuru esittelee metallimiehillekin tuttuja. 

Teksti ja kuvat: 
Reijo Einola
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Vaasan merihistorialli-
nen yhdistys on perustettu 
vuonna 1981, joka pyörittää 
merimuseotoimintaa talkoo-
työllä. Vaasan merimuseoon 
on vuosien saatossa kerätty 
erilaista materiaalia, kuten 
valokuvia, jotka kertovat 
entisajan merenkulkijoiden 
elämää, merikarttoja, hylky-
löydöksistä tuotuja esineitä.  
Erilaisten laivojen pienois-
mallejakin museosta löytyy. 

Kaikki museossa olevat esi-
neet ja muu rekvisiitta on 
saatu lahjoituksena eri puo-
lilta. Yksi näyttävimmistä 
esineistä on aulaan sijoitettu 
Valassaarten majakkalyhty, 
joka on ollut turvana me-
renkulkijoille. Meillä löytyy 
läpileikkaus vaasalaisesta 
merkittävästä laivanraken-
nushistoriasta, Vaasan me-
rihistoriallisen yhdistyksen 
rahastonhoitaja Matti Linta-
la esittelee.

Merimuseo sijaitsee Pa-
losaaren ”Sundissa” (Sal-
men rannassa)

Palosaaren salmi on toimi-
nut Vaasan ulkosatamana 
ja laivanrakennuskeskukse-

na 150 vuotta. Salmen alue 
oli erilaisia puoteja ja ma-
kasiineja täynnä. Nykyinen 
merimuseon kiinteistö on 
toiminut aikojen alussa suo-
lamakasiinina, ja siksi se on 
pysynyt näin hyvässä kun-
nossa, sanoo Lintala. Vaasa-
lainen laivanvarustaja Wolff  
rakennutti suolamakasiinin, 
hän lisää. Tällä alueella on 
neljä alkuperäistä makasii-

nia, joista yksi on ilmeises-
ti siirretty tänne Vanhasta 
Vaasasta.

Kivikkoiselle rannikolle 
on haaksirikkoutunut 

useita aluksia 

Merenkurkun kivikkoiselle 
rannikolle on haaksirikkou-
tunut useita aluksia joita 
paikalliset sukellusseurat 
käyvät tutkimassa sukelluk-

sillaan.  

Useita mielenkiintoisia 
hylkyjen osia ja esineitä on 
esillä merimuseossa. Yksi 
museon nähtävyyksistä on 
1900- luvun 100 kg paina-
va sukelluspuku, joka on 
palvellut sukeltajia tuohon 
aikaan. Merimuseossa voi 
tutustua myös Merenkurkun 
majakoiden historiaan ja nii-
den toimintaan. Majakan-
vartioiden elämästä ja asu-
misesta majakoilla kertovaa 
aineistoa löytyy valokuvin ja 
kirjoituksin. 

Kattava historiallisten 
laivojen pienoismallisto 
yläkerran näyttelysalissa

Toinen toistaan upeampia 
pienoismalleja löytyy kym-
menittäin. Näiden lisäksi 
seinillä on kattava valokuva-
näyttely purjealusten kulta-
ajalta 1800-luvulta. Esillä 
on muun muassa Suomen 
ensimmäisen Itämeren ul-
kopuolella kulkeneen höyry-

Vaasan merimuseossa esitellään paikallista merenkulkuperinnettä 1800- luvulta

Wasa King aluksen pienoismalli löytyy museosta. Laiva purjehti Estonia- nimellä ja se upposi 
parikymmentä vuotta sitten

Maa- ja merimoottoreiden laaja kirjo kertoo useista eri moottorivimalleista, joita valmistettiin 
Vaasassa. 
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Vaasan merimuseossa esitellään paikallista merenkulkuperinnettä 1800- luvulta

laivan pienoismalli. Toinen 
mielenkiintoinen pienois-
malli on viimeinen Ecke-
rön ja Grisslehamnin välil-
lä seilanneen postialuksen 
pienoismalli. Näiden lisäksi 
näytteillä on muiden histo-
riallisten laivojen pienois-
malleja. Merenkurkun laiva-
liikenne Vaasan ja Uumajan 
välillä oli merkityksellinen 
koko laivaliikenteelle. 50- 
luvulla liikennöitiin höyryn 
voimalla. Kehityksen kehit-
tyessä alukset kasvoivat ja 
eri risteilyalukset valtasivat 
liikenteen Vaasan ja Uuma-
jan välillä. Myös näiden mat-
kustajalaivojen pienoismallit 
kertovat meriliikenteen vilk-
kaudesta tuona aikana.   
Muun muassa Korsholm III  
Wasa King pienoismallit on 

nähtävillä merimuseossa.

Maa- ja venemoottorei-
den läpileikkaus

Vaasassa on aikoinaan toi-
minut 14 eri moottorival-
mistajaa. Arvata saattaa, että 
myös merimuseon uumenis-
sa löytyy näiden valmistajien 
tuotoksia. Olympia ja Wik-
ström ovat näistä tunne-
tuimpia malleja, mutta täältä 
löytyy mitä erilaisimmilla 
tekniikoilla toimivia moot-
toreita. Kun perämoottorit 
tulivat markkinoille, niin 
tuolloin keskimoottoreiden 
aikakausi loppui. Niin lop-
puivat myös pienet mootto-
rinvalmistajat Vaasasta. 

Merimuseon tulevaisuus 

Vaasan merihistoriallisen 
yhdistyksen jäsenistö on sii-
nä määrin ikääntynyttä, että 
merimuseon toimintaa ja 
ylläpitämistä näillä keinoin 
ei enää ole mahdollista. Jo 
1.500 m2 puinen kiinteistö 
vaatii hoitoa koko ajan.   

Perusasiat museossa ovat 
kunnossa

Perusnäyttely on hyvässä 
järjestyksessä. Järjestämme 
tämän lisäksi vuosittain tee-
manäyttelyjä, jotka vaativat 
oman työnsä. Yhdistyksem-
me halu on saada toiminta 
enemmän ammattimaisem-
paan museotoimintaan. 
Merimuseon perimmäinen 
ajatus on herättää muisto-
ja Vaasan ja Merenkurkun 

merihistoriaa, satamatoi-
mintaa ja laivanrakennusta, 
majakoita luotsitoimintaa ja 
haaksirikkoja. Olemmekin 
käyneet neuvotteluja Vaasan 
kaupungin kanssa, jotta se 
ottaisi vastuun merimuseo-
toiminnasta. Näin ollen me-
rimuseon kehitys ja ylläpito 
saataisiin jatkumaan. Neu-
vottelut ovat vielä kesken, 
mutta toivon, että päättäjät 
ymmärtäisivät merimuseon 
merkityksen Vaasan hyväksi, 
Lintala toteaa.

 

Teksti ja kuvat: 
Reijo Einola

Museon rahastonhoitaja Matti Lintala esittelee upeita purjeveneiden pienoismalleja.
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Vahvana työläiskaupun-
ginosana tunnettuna Pa-
losaari työllisti eri alojen 
tehtaiden kautta suuren 
määrän ihmisiä.   Vuonna 
1990 perustetun Vaasan 
Työväen museo kertoo 
perus-, ja vaihtuvien näyt-
telyiden kautta arkipäivän 
työ-, ja järjestöelämää.  
Museo on kehittynyt vuo-
sien varrella mittavaksi 
kokonaisuudeksi, jossa 
esitellään vaasalaista työ-
väenhistoriaa sanoin kuvin 
ja esinein. Fannyn koti on 
yksi osa perusnäyttelyä ja 
se on tyypillinen työläisko-
ti, joka sijaitsi Palosaarella. 
Fanny teki elämäntyönsä 
Työväen Osuusliikkeen lei-
pomossa. - Hän oli myös 
aktiivinen eri työväenjär-
jestöissä, muistelee museon 
johtokunnan puheenjohta-
ja Tarja-Maija Sparf, joka 
oli Fannyn läheinen ystävä. 
Fannyn kuollessa 1990-lu-
vun lopulla hänen luovut-

Vaasan Työväenmuseon perusnäyttelyjä täydennetään vaihtuvilla näyttelyillä

tivat omaiset hänen kodin 
irtaimiston, ja henkilökoh-
taiset tavarat museolle.  

Täällä voi tutustua Fannyn 
vaatimattomaan, mutta ko-

dinlämpöiseen kotiin sanoo 
Sparf. Fannyn koti on hyvä 
esimerkki tuona ajan työläis-
kodin mallista joita Palosaa-
relle (Präntööllä). Esimer-
kiksi koululaisryhmät ovat 

erittäin kiinnostuneita tuon 
ajan asumisesta. Tavallisim-
pia kysymyksiä ovat; missä 
on WC ja suihku? Kun sii-
hen vastaa että WC on ul-
kona ja yleisessä saunassa 
käytiin kerran viikossa.  

Oppilaat menevät hiljaisiksi 
ja sanovat, että eikö ennen 
päässyt joka aamu suih-
kuun?

Kuvia ja esineitä Vaasan 
työväenhistoriasta

Toinen perusnäyttely on 
rakennettu Vaasan työvä-
en historiasta 1850- luvulta 
alkaen. Näyttelytilassa on 
esillä vanhoja valokuvia, 
lehtileikkeitä, asiakirjoja, 
sekä monipuolinen lajitel-
ma mitä erilaisimpia käyttö-
esineitä ja muuta tuon ajan 
tavaraa.  Mielenkiintoinen 
kokonaisuus on kerääntynyt 
edesmenneiden työväenliik-
keessä toimineiden aktiivien Suurin osa tavaroista on saatu lahjoituksena yksityisiltä ihmisiltä.

Laajasta kirjastosta löytyy monia mielenkiintoisia kirjoja ja arkistoja, joihin yleisöllä on mahdol-
lisuus tutustua.
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Vaasan Työväenmuseon perusnäyttelyjä täydennetään vaihtuvilla näyttelyillä

jäämistöistä. Iso kiitos kuu-
luukin kaikille niille, jotka 
ovat huomioineet omais-
tensa jäämistöt. Suurin osa 
museon näyttelyssä olevista 
tavaroista on saatu. 
Perusnäyttelyyn kuuluu 
myös Suomen Naisten 
Demokraattisen Liiton 
(SNDL) aikakauslehti Uusi-
Nainen lehti vuosilta 1945-
1995

Museon laajasta kirjastos-
ta löytyy vastaukset työ-
väenhistoriaan ja yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin 
unohtamatta kaunokirjalli-
suutta. Kirjastoon voi tulla 
selailemaan työväestön sa-
nomalehtiä, aikakauslehtiä, 
joskin suurin osa niistä on 
hajanumeroita alkaen1920 
luvulta. Täällä voi myös tu-
tustua eri työväenjärjestöjen 
asiakirjakokoelmiin. Yksit-
täisistä arkistoista mainit-
takoon edesmenneen kan-
sanedustajien Toivo Åsvikin 
ja Sten Söderströmin arkis-

tot.  
Jonkun verran on myös ää-
ninauhoitteita olemassa, 
joita on äänitetty 1980-1990 
luvuilla. 25 toimintavuoden 
aikana on esitelty melkein 
kaikki Vaasassa toimineet 
tehdaslaitokset ja uusia näyt-
telyideoita suunnitellaan.  
 

Yleisön vihjeitä otetaan 
vastaan, toteaa  Sparf.  Vii-
me vuonna Museossa oli 
Vaasan työväen museon, 
Vaasan Auto ja moottori-
museon, sekä Merimuseon 
kanssa yhteinen näyttely-
teema Vaasa- moottoriteh-
taiden kaupunki. Meillä se 
rakennettiin pääasiassa van-
hoihin valokuviin perustu-
en, joskin mukana oli muu-
tama moottori ja koneen 
osia, Sparf   sanoo.  Tähän 
näyttelyyn saimme tukea 
Muuttuva Museo –hank-
keelta, jota organisoi Etelä-
Pohjanmaan Kulttuurira-
hasto yhdessä Pohjanmaan 

ja Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntamuseoiden kanssa. Se 
oli suuri apu tämän näytte-
lyn toteutukseen, lisää Sparf.
 

Vaasan työväenmuseo on 
avoinna vuoden ympäri ja 
siellä järjestetään perusnäyt-
telyn lisäksi vuosittain kaksi 
muuttuvaa näyttelyä, Tarja-
Maija Sparf  sanoo. Museo 
työllistää muutamia pitkä-
aikaistyöttömiä vuosittain. 

Tiukan vuosibudjetin (n.70-
100.000 €) kanssa mennään 
eteenpäin, ja haemme yh-
teistyökumppaneita lisää 
koko ajan, kehittääksemme 
työväenmuseotoimin-
taa Vaasassa. 

Fannyn koti on tyypillinen entisajan työläisasunto Palosaarella. 

Fannyn aikana keittiökin oli yksinkertainen, mutta toimiva, 
esittelee  Tarja-Maija Sparf.

Teksti ja kuvat: 
Reijo Einola
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Vappu takomossa

 Harri, Marjaana ja Verner 
Holm Vappuun kuuluu 
käynti Takomossa. Harri 
työskentelee WM Grou-
pilla.

Vappumarssi ja puheita Vaasan kauppatorilla.  Osaston lippua kantoi varapuheenjohtaja Arne Mäenpää. Kari Uotila 
oli yksi juhlapuhujista.

Metalli KaksKasin ja 
Strömbergin ammattiosas-
to 272 yhteistapaamises-
sa.

Rautakouratalkoissa riitti puuhaa.
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Ammattiosaston veteraanijaos herätel-
tiin henkiin vuonna 2000-2001 edesmen-
neen Kullervo Vainion toimesta, joka loi 
uskoa eläkeläistoiminnan aloittamiseksi. 
Siitä lähtien toiminta on kasvanut tasai-
sesti ja tällä hetkellä veteraanijaoksessa 
on mukana noin sata jäsentä, joista noin 
puolet ovat ahkerasti mukana kokouksis-
sa ja muissa tilaisuuksissa.

Erkki Åsvik on toiminut viimeiset kym-
menen vuotta veteraanijaoksen vetäjä-
nä. Toiminta on ollut vilkasta kulunei-
na vuosina. Kuukausipalaverien lisäksi 
vuosittain on kahdeksan eri tapahtumaa, 
joihin osallistutaan kiitettävästi. Tako-
mon vappu ja rautakouratalkoot ovat 
jokavuotiset tapahtumat, joissa autetaan 
ammattiosastoa ja näin saadaan myös 
kerättyä toimintarahaa omalle jaoksel-
le, sanoo Erkki. Yhdessäoloon kuuluu 
myös leikkimieliset liikunnalliset kilpai-
lut, joissa lihakset saavat terveellistä ja 
monipuolista liikuntaa. Omana aikakau-
tenani veteraanijaoksen toiminta on ollut 
nousujohteista ja mukavaa yhdessäoloa. 
Me emme ole unohtaneet ammattiyh-
distystoimintaa, vaan olemme asettaneet 
oman ehdokkaamme liittokokoukseen ja 
tällä tavoin huolehtimalla liiton etuisuuk-
sista myös eläkeläisille. Erkki jatkaa joh-
tokunnassa varajäsenenä ja näin olleen 
hänen tukensa uudelle vetäjälle on aina 
käytettävissä.

Veijo Nygren aloittaa puheenjohta-
juuden nöyrin mielin

Veijo Nygren aloitti eläkepäivät touko-
kuussa 2012, jonka jälkeen hän on ollut 
mukana veteraanijaoksen toiminnassa. 
Hän aloitti työt työkalujyrsijänä silloises-
sa Finnhydraulicissa (nykyisin Nordhyd-
raulic Oy) vuonna 1974 ja on toiminut 
pääluottamusmiehenä 25 vuotta. Hän on 
toiminut myös 17 vuotta ammattiosas-
ton puheenjohtajana, joten kokemusta 

Veteraanijaoksen vetäjä vaihtui

yhteisten asioiden hoitamisessa 
löytyy. Työnantajan pyynnöstä 
olen lupautunut kouluttamaan 
työni jatkajaa nuorta Mikko 
Alakoskea työkalujyrsijän am-
mattiin, näin ollen oma tie-
totaitoni siirtyy nuoremmalle 
sukupolvelle. 

Ei ole helppoa astua näin 
”isoihin saappaisiin”, mitkä 
Erkki jätti minulle. On hyvä 
asia, että hän jatkaa johtokun-
nassa, ja näin ollen apu on lä-
hellä, kun sitä tarvitaan. Tähän 
mennessä kokemani toiminta 

veteraaniajoksessa on hyvää, 
enkä näe mitään syytä muut-
taa kurssia, vaan jatkaa Erkin 
luotsaamaa polkua eteenpäin. 
Uudet jäsenet ovat tervetulleita 
mukaan uusine ajatuksineen ja 
ideoineen. Kaikki asiat ja aja-
tukset käsitellään ja kun jotakin 
uutta ja hyvää löytyy, niin niitä 
totutetaan, sanoo Veijo. Meillä 
on hyvä ja yhtenäinen porukka 
johon on mukava tulla, hän li-
sää.

Veijo Nygren otti vetovastuun veteraanijaoksessa. Erkki Åsvik jatkaa edelleen johto-
kunnan varajäsenenä, ja on toiminnassa mukana.

Teksti ja kuvat: 
Reijo Einola

Eläkepäiviään viettävä Veijo Nygren käy työnantajan pyynnös-
tä kouluttamassa Mikko Alikoskea oman työnsä jatkajaksi.. 
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RAKKAUDESTA LAJIIN

Arne Mäenpää 
levyseppä
Metallin ao. 28:n
varapuheenjohtaja

Kirjoitan, siis ajattelen.  
Niin vakuutteli Murikka-
opiston opettaja Marjo, kun 
olen ollut siellä kirjallisen il-
maisutaidon kursseilla. Hän 
sanoi että, että kirjoitus on 
parhaimmillaan puhetta pa-
perilla.  
 Marjoon ei voinut olla ra-
kastumatta, niin ihanan kan-
nustavaa ja lempeää oli se 
tapa miten hän meitä ukke-
leita ohjasi ja opasti kirjoit-
tamisen saloihin. Harjoitus 
tekee mestariksi, pätee täs-
säkin lajissa. 
 Kirjoitus, tai hyvä lehtijuttu, 
on mitä suurimmassa mää-
rin prosessi.   
 Joskus se on lyhempi, ja 
joskus pidempi, riippuen 
vähän kirjoituksen tarkoi-
tuksesta ja tyylilajista. 
Tämän pitäisi edustaa paki-
nointia.

Ensimmäisen kerran pa-
kinoin tähän KaksKasi-
lehteen kymmenisen vuotta 
sitten. Sekin kertonee rak-
kaudesta lajiin. Rakkaudesta 
liittoon ja ammattiosastoon.  
 Rakkaudesta joukkoon, jota 
yhdistävät yhteiset tavoitteet 
ja toiminta.
Osastollamme on kerrot-
tavana rakkaustarina, joka 
yltää jo sadan viidentoista 
vuoden taa.         
Ryppyjä rakkauteen on mat-
kan varrella varmasti syn-
tynyt. Eihän sellaista liittoa 
olekaan, joka rypyttömänä 
säilyy. Tärkeintä on että rak-
kaus säilyy ja liitto kestää.  
 Onneksi se on rakennettu 
vahvalle historialliselle ar-
vopohjalle. Ay-veteraanien 
työtä on kunnioitettava ja 
nähtävä se haasteena. Em-
mehän voi olla huonompia.   
 Ja kun liitto perustuu tasa-
arvoon ja oikeudenmukai-
suuteen, niin se kestää, ja saa 
koko jäsenistön rakkauden 
ja luottamuksen osakseen.

Osastomme historiikkikir-
ja, ”Työstä ja taistelusta”, 
kertoo meitä edeltävien su-
kupolvien aktiivisesta toi-
minnasta metallilaisten puo-
lesta.  
Kirjojeni joukossa se on yksi 
rakkaimmista, sieltä löydän 
aineksia vaikka tällaiseen 
pakinaan. Kertoen mm, että 
sata vuotta sitten osastos-
samme oli kahdeksankym-
mentä jäsentä, ja että vuosi-
kokoukseen heistä osallistui 
kolmekymmentä.    
 Osaston nykyiseen jäsen-
määrään (2300) suhteutettu-
na se tarkoittaisi 860 jäsenen 
osallistumista vuosikokouk-
seen. 
 EK:n viimeaikaiset ulostu-
lot, viittaavat toiveisiin, että 
sellaisia kokouksia haluttai-
siin piankin siellä nähdä. 

Elinkeinoelämän Kes-
kusliiton toimitusjohtaja 
Häkämies, sekä Kokoo-
mus, ja monet muut näyttä-
vät tekevän määrätietoista 
”kehitystyötään”sopimusten 
heikentämiseksi.  Sieltä tule-
va vyörytys on ollut pitkäai-
kaista, ja johdonmukaista.  
 Valtamediat näyttävät vielä 
toimivan heidän kritiikittö-
minä viestinviejinään. Palk-
kojen leikkausten lisäksi 
heikennyksiä siellä halutaan 
likimain koko työehtosopi-
mukseen. 
 Tulilinjalla ovat mm. sopi-
musten yleissitovuus, lakko-
oikeudet, työurien pituus, 
eläkeikäasiat, työttömyystur-
va, ylityökorvaukset, pekkas-
päivät. 
 Kokoomuksen suunnalta 
ay-liikettä on nimitelty jopa 
mafiaksi ja kiristäjiksi. Siellä 
ei duunaria juuri rakasteta.

Jostain syystä nämä ”höö-
kimiehet” ovat unohtaneet, 
että kaksi miljoonaa suo-
malaista ovat katsoneet vii-

saaksi ja tarpeelliseksi liittyä 
ammattiyhdistyksiin valvo-
akseen etujaan. Tässä Suo-
malaisessa edunvalvonta- ja 
sopimusjärjestelmässä luot-
tamusmiehet ovat yksi sen 
kulmakivistä. He ovat meille 
rakkaita edusmiehiä ja vies-
tin viejiä. Tehtävissään he 
ovat koskemattomia, ja sitä 
tulee kaikkien osapuolten 
kunnioittaa…

Rehellisyyden nimessä on 
toki tunnustettava, että ei 
ay-liike viime vuosina ole 
ollut palkkapolitiikassaan 
kovin onnistunut. Olen val-
mis yhtymään käsitykseen, 
että tuskin näillä korotuk-
silla täytetään edes inflaati-
on aiheuttamaa ostokyvyn 
laskua. Toki ne tasasuurui-
sina ovat solidaarisempia, 
kuin prosentuaalisina. Näillä 
korotuksella ei kukaan me-
talliduunari rikastu, kuten 
ei rikastuta palkkatyöllä yli-
päänsä. Itse olen sitä yrittä-
nyt jo neljäkymmentäviisi 
vuotta. Mutta listoille ei 
pääse, vaikka kuinka takoo.  
 Onneksi edes Metallityövä-
en liiton pj Riku Aalto on 
pitänyt puolensa, ja ylitti 
valtakunnallisen uutiskyn-
nyksen 205 291 euron vuo-
situloilla…

Aktiivisuus työeläkkeiden 
ympärillä on ollut myös 

huomion arvoista. Varsinkin 
kun oma rakas eläkeikä on 
suhteellisen lähellä. Tämä, 
pääosin työmarkkinajärjes-
töjen välillä sovittavaa asiaa 
on veivattu pitkää, kunnes 
taas saatiin jokin välipäätös.  
 Monelle itseäni nuorem-
malle eläköitymisen raja on 
nyt kuin siintävä taivaanran-
ta. Mitä lähemmäksi pääset, 
sitä edemmäksi se siirtyy… 

Sosiaalinen media on päi-
vän nimi. Oma rakkaani 
on Facebook. Siellä sitten 
huomasinkin, että Metalli-
liiton nuorisoporukka on 
lokakuussa aloittanut val-
takunnallisen kampanjan 
”Operaatio vakiduuni”, eli 
loppu nollatuntisopimuksil-
le. Ensimmäinen askel on 
valmistella kansalaisaloite 
nollatuntisopimusten kiel-
tämiseksi lailla, ja kerätä 
vähintään 50 000 allekirjoi-
tusta kansalaisaloitteeseen.  
 Siinä on varmaan tekemistä 
myös meille kakskasin nuo-
rille. Samalla voisi valmistel-
la rakkaalle ammattiosastol-
le omat fb-sivut…

Huhtikuussa on edus-
kuntavaalit. Niissä voimme 
sitten ottaa kantaa moniin 
polttaviin kysymyksiin, ja 
myös työehtojen heikennyk-
siin pyrkiviin puheisiin.    
Se on meille tärkeää yhteis-
kunnallista edunvalvontaa.  
Ei ole yhdentekevää ketkä 
eduskunnassa maata hal-
linnoi ja lakeja säätää. Vali-
taan sinne johdonmukaises-
ti työntekijöitä puolustavia 
edustajia. Ay-liikkeelle ja 
duunareille tärkeät asiat ovat 
yleensä edenneet aina sil-
loin, kun punaiset värit ovat 
hyvin edustettuna. Sen his-
toria todistaa. Rakastettavan 
hyviä ehdokkaita löytynee 
tämänkin lehden palstoil-
ta…
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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. 2015 jäsenkortti.

Huom! Jäsenkortin vasemmassa yläreunassa 
on osastosi numero (28).
Oikealla valkoiseen kohtaan tulee jäsenen nimi . 
Korttin postitta sinulle kotiin metalliliitto.

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 2015 aikana.

VAPAALIPUT
Vaasan MERI-AUTO ja TYÖVÄEN museoihin jäsenkortillasi sisäänpääsy on ilmainen

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

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

RAUTAKOURA
Vapaa-ajan viettopaikka  RAUTAKOURA. Hinnaston yms. löydät osaston kotisivuilta
www.vaasanmetali28.fi Sekä tämän lehden sivuilta.

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

JÄSENLEHTI
Metalli 28. oma jäsen lehti ”KAKSKASI” Ilmestyy 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
Tule vaikuttamaan päätöksissä.

EDELLÄ MAINITUISTA LISÄTIETOJA ANTAA TYÖPAIKKASI LUOTTAMUSMIEHET
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Harrastuksena moottoripyörien rakentelu
Työ on nyt mitä 
haluankin

Wärtsilässä työssä käyvä Jo-
hanna Seijari on 33 vuotias 
koneasentaja, myös ylioppi-
lastutkinnot tuli suoritettua 
työ lomassa. Johanna on juuri 
siirtynyt menetelmäkehittäjäksi 
omalla osastolla.  

Hän tuli Wärtsilään suoraan 
armeijaan harmaista, jossa 
yleni muuten aamu- unisuu-
desta huolimatta alikersantiksi 
asti.  
 Lähihoitajan tutkinnot sai-
vat jäädä kun Johanna valittiin 
asentajakoulutukseen Wärt-
silään 2006. Halusin myös 
kouluttautua muualle kuin pe-
rinteisille naisvaltaisille aloille,   
koska se ympäristö ei vaan ole 
mun juttu. Täällä ilmapiiri on 
parempaa ja työkaverit ihan 
huippua ja työ on nyt mitä ha-
luankin tehdä. Koneinsinöö-
riksi valmistun tässä lähitule-
vaisuudessa.

Pyöräharrastus vei 
mukanaan.

Johannan ensimmäinen as-
kel moottoripyöräilyn pariin 

oli kortin hankkiminen 2007 
ja pyöräksi hankittiin tietysti 
tyypillinen ensipyörä ”jokin 
Virago”. Yksi kesä riitti tuolla 
rimpulalla ja sitten hankittiin 
Harleyn 883 Sporsterin vuo-
simallia 2006, eli ensimmäisen 
kumiripusteisen mallin. Spor-
tyn ulkonäkö ei kuitenkaan 
miellyttänyt kovin pitkään ja 
seuraavana talvena hän vaihtoi 
pyörään risukeulan ja korkeam-
man ohjaustangon miehensä 
Markuksen avustuksella. Väri-
kin vaihtui mieleiseksi ja myös 
pyörän perä jäykistettiin.

 Johanna ja Markus marssi-
vat runkoinensa TMG-pajalle 
Vaasassa ja kertoivat suunni-
telmista pääputkentaivuttajalle 
Upille. Lopulta suunnitelmat 
etenivät tuttua hallitsematonta 
rataansa ja runko meni laki-
pykälien edellyttämiä kohtia 
lukuunottamatta uusiksi. Pyö-
rä on nyt valmiina kaukana 
alkuperäisestä. Tom Grangvist 
TMG:ltä maalasi pyörän. Flei-
kissä on puolet root beerin ja 
puolet kuparin sävyä. Markus 
kuvailee hitaan vauhdin ajo-
ominaisuuksia Tunturi Sportin 
kaltaisiksi. Kevyttä ja tarkkaa 

siis. Tyttöpyöräksi tätä ei voi 
nykykuosissakaan haukkua.   

Karkuun kerkiää oikein hyvin, 
kiitos vireimpien nokkien, jot-
ka johanna sai 30 vuotis- lah-
jaksi Markukselta.  Mitä muuta 
voi nainen mieheltään pyytää?  
 Keula on kunnolla kenossa ja 
ajovalo matalaan pyörään sopi-
van alhaalla. Nappularenkaat 
ovat Johannan mukaan ihan 
hyvät ajaa asvaltillakin.  

 Zero-henkisessä Sporsterissa  
on nyt leima ja odotellaan vaan,  
että Markuksen projektikin val-
mistuu, että päästään reissuun.  
 Ainakin Norrtäljeen on suun-
nitteilla lähteä.

Teksti:  Matti Latvakoski
Kuvat: Mikko Isokangas

Tom Grangvist TMG:ltä maalasi pyörän. Fleikissä on puolet 
root beerin ja puolet kuparin sävyä.

Johanna Seijarin ensimmäinen askel pyöräilyn pariin oli kortin hankkiminen 2007.
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Toimikunta:
Puheenjohtaja              Matti Latvakoski puh.040 0674628    jmlatvakoski@gmail.com
Sihteeri  Ari Rintala puh. 040 5914953    ari.rintala.vaasanmetalli@anvianet.fi
Taloudenhoitaja Kauko Lämsä puh. 040 7484428  kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
Varapuheenjohtaja Arne Mäenpää puh. 050 3220186   arne.maenpaa@gmail.com
Varasihteeri  Tea Hietamäki puh. 040 5243690  teahietamaki@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, Marika Hautamäki, Janne Koskimäki, Veijo Nygren, Erkki Åsvik, Pek-
ka Penttinen, Keijo Rauhala, Markku Rintamäki, Tapani Salohovi, Andreas Toppar, Mikko Viertokangas, 
Reijo Viita ja Matti Värri.

Muut yleisvarajäsenet
Esa Blom, Tapani Hirvelä, Kari Järviö, Eija Kiviaho, Heidi Lepistö, Rami Merisaari, Niko Manninen, Sauli 
Mielty, Juha Mäkiranta, Jarkko Nyholm, Sami Olmari, Kauko Palomäki, Jouko Passi ja Markku Tekoniemi.

Jaoksien vetäjät, joille voit myös ehdottaa minkälaista toimintaa haluaisit jaoksen järjestävän

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

Naisjaosto:
Toiminnan vetäjä: Nina Back  Myrskylinnuntie 2 F18  65320 Vaasa puh. 050 3714975
backnina9@gmail.com

Nuorisojaosto:
Toiminnan vetäjä: Jarkko Nyholm Pursimiehenkatu 35 as. 4  65200 Vaasa puh. 050 5370163
jarkko.nyholm@saunalahti.fi

Opintosihteeri:
Tea Hietamäki Varpusenkuja 4  65230 Vaasa puh. 040 5243690  teahietamaki@gmail.com

Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä: Pekka Penttinen Jäkälätie 10  65320 Vaasa puh. 040 0997417
pekkapa55@gmail.com

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

Veteraanijaosto:
Toiminnan vetäjä: Veijo Nygren  Puskantie 26 J76  65320 Vaasa puh. 050 5239240
veijo.nygren@luukku.com

Ammattiosaston kotisivujen päivitys:
Janne Koskimäki Hiirihaukankatu 3 as.1  65320 Vaasa puh. 040 5540824
janne.koskimaki@netikka.fi
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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

AMMATTILAISEN TUNNISTAA VARUSTEISTAAN – LAATU RATKAISEE

Uusi dynaaminen Sievi Viper on vastaus tinkimättömään tarpeeseen tur-
vallisuudesta ja designista. Askel nousee keveästi koko työpäivän ajan!

• LÄHES SAUMATON RAKENNE • PÄÄLLISMATERIAALI ON HENGITTÄVÄÄ MIKRO-
KUITUA • HENGITTÄVÄ 3D-DRY-VUORI • KEVYT KOMPOSIITTIVARVASSUOJA 
• KAKSIKERROKSINEN TERMOPLASTINEN POLYURETAANIPOHJA • JOUSTO-
URAT – JALKINE TAIPUU OPTIMAALISESTI • POHJASSA ON ISKUNVAIMENNUK-
SEN TAKAAVA FLEXSTEP®-MATERIAALI

UUSI KUVASTO 2015 ON ILMESTYNYT. 
TUTUSTU SIEVI.COM

Sievi Viper 1+ S1
43-52124-112-92M
35-38 EN ISO 20345: S1 SRC
43-52124-113-92M
39-47 EN ISO 20345: S1 SRC

CTC


