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PUHEENJOHTAJAN PALSTA!           

Vaasan Metallityöväen ammattiosasto 28:n 
syyskokous valitsi minut osastomme pu-
heenjohtajaksi jälleen uudelle kaudelle.  Kii-
tän tästä luottamuksesta.

Vuosi 2015 on takana ja olihan taas vuosi. 
Irtisanomisia, eduskuntavaalit, uusi hallitus, 
pakolaisvirta ja öljyn alhainen markkinahin-
ta mikä vaikutti viime vuonna melkein kaik-
keen.

Osasto 28 toiminta oli jälleen vilkasta ja jä-
senistöltä on tullut hyvää palautetta osaston 
toiminnasta. Osastomme 28 on niin sanottu 
keräävä osasto, johon kuuluu paljon pieniä 
yrityksiä. Meillä olisi heille paljon annetta-
vaa. Toivoisimme myös että sieltä suunnasta 
tulisi aktiiveja osaston toimintaan mukaan 
ja näin uusia ajatuksia toiminnan kehittämi-
seksi. Nuoret jäsenet olisi saatava mukaan 
isommin koska tällä hetkellä osastoa pyörit-
tää aivan liian ”vanha” kaarti.

Porvarihallituksen ajama tiukka ammatti-
liittojen ”tappolinja” tuo myös lisähaasteen 
tälle uudelle vuodelle. On varmaa että hei-
kennyksiä on tulossa tuolta suunnalta jos he 
saavat päänsä pitää. Tämä Euroopan epä-
vakaa tilanne, pakolaiset ja öljyn alhainen 
markkinahinta on vaikuttanut taloutemme 
taantumaan eikä kukaan tunnu tietävän mitä 
tulisi tehdä. Nyt on suunnitelmissa mennä 
palkansaajan kukkarolle, mikä ei varmas-
ti nosta Suomea lamasta, vaan ostovoiman 
kadottua ollaan syvemmässä lamassa, palve-

lualojen pk-yrittäjät saavat laittaa lappuja luu-
kulle. Mutta tämä on hallituksen linja.

Tämä vuosi on myös Metallityöväen liiton 
22. liittokokousvuosi. Edustajisto kokoon-
tuu jälleen Tampere- talossa toukokuussa 
ehkä viimeisen kerran näin isolla porukalla, 
koska jälleen on vakavasti mietitty suurliiton 
perustamista. Aika näyttää mitä tuosta syntyy. 
Ensin on kuitenkin vaalitilaisuudet ja edus-
tajisto valitaan tuonne Tampereelle. Itsekin 
lupauduin ehdokkaaksi. Nyt toivoisinkin että 
Vaasan vaalipiin ihmiset äänestäisivät aktiivi-
semmin koska neljä vuotta sitten olimme aika 
hännillä äänestysaktiivisuudessa.
Kaikille hyvää vuodenjatkoa.

Matti Latvakoski
Puheenjohtaja
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Jari Ossi on vapaa-ajanviettoalue Rautakouran uusi isäntä, 
joka huolehtii alueen viihtyisyydestä ja käytännön töistä. 
Ossi lähtee luottavaisin mielin tulevaan lomakauteen ja ha-
luaa kehittää aluetta jäsenistön toiveiden mukaisesti. - Olen 
saanut hyvät eväät edeltäjältäni Pekka Penttiseltä, joten tästä 
on hyvä jatkaa eteenpäin, kiittelee Ossi. Perheellämme on 
alueella asuntovaunu, jossa hänen perheensä on kesäaikana, 
ja talviaikaankin täällä viihdytään.  

Odotan ensi kesästä vilkkaampaa yhtälailla vaunupaikkojen, 
kuin pikkumökkien käyttöön. Täällä on hyvä asuntovaunu/
auto alue. Kemiallisen WC-pöntön tyhjennyspaikka, ylei-
set suihku- ja keittiötilat helpottavat ”Koppikansan” elä-
mää. Paikka sopii hyvin myös lapsiperheille, joita odotetaan 
enemmän, sanoo Ossi. Meillä on kolme lasta, ja he viihtyvät 
hyvin alueella, sillä alueelta löytyy paljon aktiviteetteja lap-
silomailijoille.

Rautakourassa vaihtui isäntä
Lomailua parhaimmillaan

Päämökin lisäksi alueella on kaksi pikkumökkiä, joissa va-
rustuksena on jääkaappi ja televisio. Kaikilla lomailijoilla on 
käytössä koko alueen palvelut grillikatoksista soutuvenee-
seen, luettelee Ossi. Luonnonläheinen alue luo viihtyisyyttä 
lomaviikkoon.

Jari Ossi työskentelee Uwira Oy:ssä ja kuudestoista vuosi on 
menossa. Hän on myös toimikunnan jäsen, joten Rautakou-
ran kehittäminen toimii reaaliajassa tarpeen mukaan. 

Reaaliaikaista tietoa löydät myös 
Facebookista

Toivotamme kaikkia jäsenperheitä tervetulleeksi 
lomailemaan Rautakouran lomakylään 

Virallinen vahdinvaihto suoritettiin viime vuoden marraskuussa. Vasemmalta; Pekka Penttinen, Ossin perhe, Jari, 
Sofia, Santeri, äiti Heidi ja Severi mukana isännän vaihtohetkessä

Teksti ja kuvat
Reijo Einola
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Päätuvan, mökkien ja asuntovaunujen vuokra-avaimet saat taloudenhoitajalta: 
Palauta nämä avaimet kirjeessä olevan ohjeen mukaisesti.
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 Wärtsilän portilta esittämällä voimassa olevan Metalliliiton (os.28) jäsenkortin ja 
henkilöllisyystodistuksen. Avaimet kuitataan henkilökohtaisesti.
Palauta nämä avaimet käytön jälkeen välittömästi Wärtsilän portille.

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 
Jari Ossille puh. 0504133869 , tai jari.ossi@gmail.com
Kadonneista tai rikkoutuneista esineistä peritään korvaus toimikunnanpäätöksen mukaan. 

Lähtiessäsi päätuvasta, sammuta valot, kytke lämpötilanpudotus on asentoon ja lukitse alueen rakennusten 
ovet huolella. 

Lähtiessäsi päätuvasta, mökistä tai alueelta siivoa jälkesi, pese tiskit, lakaise ja pyyhi lattiat, poista tulisjojen tuhkat, vie roskat  
keräysastoihin jätekatokseen.

 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 Jari Ossi puh. 0504133869. 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.

Kuva: Reijo Einola  



TOIMIKUNNAN JÄSENET V. 2016 OSOITTEET JA SÄHKÖPOSTIT   
   
Back Nina   Myrskylinnuntie 2 F 18   65320 Vaasa  backnina9@gmail.com   
     
Ekström Ronnie  Hultvägen 51   65630 Karpero  ronnie.ekstrom@uponor.com   
     
Hakala Juha  Kustaalantie 30 as.1   65300 Vaasa  hakala.jj3@gmail.com   
     
Hakola Juha  Kiisukuja 6   65320 Vaasa  juha.hakola@fortagogroup.com   
     
Hietamäki Tea  Varpusenkuja 4    65230 Vaasa  teahietamaki@gmail.com   
     
Koskimäki Janne  Hiirihaukankatu 3 as.1  65230 Vaasa  janne.koskimaki@netikka.fi   
     
Latvakoski Matti  Lukkarinmäentie 11   61500 Isokyrö  matti.latvakoski@wartsila.com   
     
Lämsä Kauko  Verkkokatu 10 B7   65230 Vaasa  kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi  
    
Merisaari Rami  Kivikastintie 22    65300 Vaasa  rami.merisaari@wartsila.com   
     
Mäenpää Arne  Teirinkatu 18 A4   65350 Vaasa  arne.maenpaa@gmail.com   
     
Nygren Veijo  Puskantie 26 J76   65320 Vaasa  veijo.nygren@luukku.com   
     
Ossi Jari   Hämeenlinnankatu 8   65350 Vaasa  jari.ossi@gmail.com    
    
Penttinen Pekka  Jäkälätie 10   65320 Vaasa  pekkapa55@gmail.com   
     
Rintala Ari   Länsirinteentie 8   66510 Merikaarto  ari.rintala@wartsila.com   
      
Rintamäki Markku  Kaunistontie 6    61500 Isokyrö  markku.rintamaki@wartsila.com   
     
Salohovi Tapani  Sala-ampujankatu 7 B5    65370 Vaasa  t.salohovi@gmail.com   
     
Toppar Andreas  Ahmantie 6   65520 Helsingby  andreas.toppar@gmail.com   
     
Viertokangas Mikko  Noppatie 3     65300 Vaasa  mikko.viertokangas@mapromec.fi  
      
Viita Reijo   Västervikintie 351   65280 Vaasa  reijoviita@msn.com    
    
Värri Matti   Hakatie 3    65630 Karperö  matti.varri@mustasaarelainen.com  
      

 PÄÄLUOTTAMUSMIEHET
Nimi Osoite Työpaikka Yhteystiedot Lkm
Ahlström Dan Piirikatu 19 D20, 65320 Vaasa Plasmaleikkaus Procut Oy dan.ahlstrom@jlk-asennus.fi 10
Autio Pekka Tapani Koppelonkatu 1 C12, 65370 Vaasa Switch Drive Systems Oy pekka.pekka57@luukku.com 14
Berglund Dan Stråkavägen 138 Bst1, 65410 Sundom Österberg Oy / Ab dan.berglund@anvianet.fi 18
Heikkilä Ari Koskelantie 50, 62800 Vimpeli Sop-Metal Oy heikkilä.ari@gmail.com 40
Kiviaho Eija Länsimetsäntie 17 B9, 65280 Vaasa Crimppi Oy eija.kiviaho@gmail.com 105
Koivisto Markus Bonäs-Skatavägen 4, 66580 Kuni Scansolo Oy /Ab markus.koivisto@scansolo.fi 13
Kurunsaari Vesa Punatulkunkuja 2 A1, 65320 Vaasa Promeco Vaasa vmkurunsaari@gmail.com 5
Latvakoski Matti Lukkarinmäentie 11, 61500 Isokyrö Wärtsilä Finland Oy jmlatvakoski@gmail.com 800
Manninen Niko Rajalammentie 10, 65280 Vaasa Laine-Tuotanto Oy manninen81@suomi24.fi 105
Mäkelä Ari Erämiehenkatu 17, 65370 Vaasa Uwira Oy arimakela@netikka.fi 48
Mäkiranta Juha Eteläkuja 4, 66510 Merikaarto Fortaco Oy Sepänkylä juha.makiranta@netikka.fi 12
Rantanen Veli Haapaniementie 10, 65370 Vaasa Nordhydraulic Oy /Ab v-m.rantanen@pp.sonera.net 33
Saari Kari Teollisuustie 10, 65610 Mustasaari Mapromec Oy /Ab saari.kari1@gmail.com 53
Somppi Petri Teklantie 3 A8, 65610 Mustasaari Escarmat Ltd Oy petri.somppi@escarmat.com 64
Toppar Andreas Brennerstigen 1 A6, 65380 Vaasa EFC -Finland Oy andreas.toppar@gmail.com 40
Tuominiemi Jani Ventäläntie 272 As.1, 61500 Isokyrö Jtk-Power Oy j.tuominiemi@luukku.com 57
Vapaavuori Niko Hallitie 7, 65610 Mustasaari Onkilahden Metalli Oy vapis90@hotmail.com 11
Pollari Marko Rodasvägen 31 Palosaaren Metalli 16
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2016
Toimikunta:
Puheenjohtaja  Matti Latvakoski 040 0674628  matti.latvakoski@wartsila.com
Sihteeri  Ari Rintala 040 5914953   ari.rintala@wartsila.com
Taloudenhoitaja Kauko Lämsä 040 7484428   kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
Varapuheenjohtaja Arne Mäenpää 050 3220186   arne.maenpaa@gmail.com
Varasihteeri  Tea Hietamäki 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, Ronnie Ekström, Juha Hakala, Juha Hakola, Janne Koskimäki, Rami Merisaari,  Veijo Nygren, 
Jari Ossi, Pekka Penttinen,  Markku Rintamäki, Tapani Salohovi, Andreas Toppar, Mikko Viertokangas, 
Reijo Viita ja Matti Värri.

Muut yleisvarajäsenet
Esa Blom, Tapani Hirvelä, Kari Järviö, Eija Kiviaho, Satu Koskimäki, Niko Manninen, Ville Manninen, Sauli 
Mielty, Juha Mäkiranta, Jarkko Nyholm, Sami Olmari, Kauko Palomäki, Jouko Passi,  Keijo Rauhala ja 
Erkki Åsvik.

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

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

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

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

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

Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä: Jari Ossi.Hämeenlinnankatu 8  65350 Vaasa
jari.ossi@gmail.com

Vapaa-ajan jaosto:
Toiminnan vetäjä: Tapani Salohovi. Sala-ampujankatu 7B5  65370 Vaasa 050 5414400
t.salohovi@gmail.com
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Vaasan metallityöväen ao. 
28 vanhin jäsen Martta Taa-
likka on 93 vuotias yksin 
omassa talossa asuva pirteä 
ja huumorintajuinen eläke-
läismummo.  Hän on synty-
nyt 1922 ja kasvattanut kuu-
si lasta, joista viisi on vielä 
elossa.  Hän on tehnyt työtä 
ihan pienestä saakka. 

Ensimmäinen työpaikka oli 
maatalon piikana. Siellä sai 
ottaa vastuuta mitä erilai-
simmissa maatalon töissä. 
Iän varttuessa ja lasten syn-
tyessä vuodet vierivät omia 
lapsia hoidellen kotona.   
 Lasten varttuessa Martta 
haki töitä ensin kotiseudul-
taan Vähästäkyröstä, mutta 
sieltä ei töitä löytynyt, koska 
teollisuutta oli vain vähän. 
Pläkkitehdas työllisti jonkin 
verran ihmisiä, mutta sieltä 
ei riittänyt töitä kaikille.

Työnhakuun Vaasaan

Vuonna 1964 lasten vart-
tuessa Martta lähti työnha-
kuun Vaasaan, Wärtsilästä 
löytyi ikkunanpesijän paikka 
ja hän pääsi kahdeksi kesäk-
si. Tämän jälkeen hän kysyi 

mestarilta, josko pääsisi ihan 
vakituiseen työhön. Siitä al-

koi vakituinen työ Wärtsi-
lässä. - Työ oli monipuolista, 

ja aluksi hän pesi akseleita 
naftalla ja vieläkin sen haju 

Ammattiosastomme 
vanhin jäsen 

Wärtsilän muistoissa

Martta Taalikka jäi eläkkeelle vuonna 1986, ja viettää ansaittuja 
eläkepäiviään omassa kodissaan Vähäkyrössä.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola
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Martta Taalikka esittelee 
ammattiosaston jäsenkir-
jaa, joka on vielä tallessa.

tulee mieleen tämän tuosta.  
Tehtaan puolella työskente-
li tuohon aikaan vain muu-
tamia naisia. - Konttorissa 
kyllä oli paljon naisia, huo-
mauttaa Martta väliin.  
 Hän pääsi remonttiporuk-
kaan ja se oli myös miele-
kästä työtä. Toiminnan ke-
hittyessä remonttiporukalla 
riitti monenlaista korjaus-, 
ja rakentamistyötä tehdassa-
leissa.  Miehet olivat reiluja 
naistyöntekijöitä kohtaan ja 
Martta viihtyi kovasti. Hän 
muistaa, että suurin osa 
asentajista oli ruotsinkielisiä, 
mutta hyvin tultiin toimeen. 

Martta siirtyi 
tehdassalien 
siivoukseen

Tehdassalien siivous- ja 
puhtaanapito oli tärkeä osa 
koko tehtaan toiminnan 
kannalta. Tuohon aikaan 
asentajat eivät juuri välittä-
neet työympäristöstään, ja 
lattialle kertyi monenlaista 
roskaa ja jopa ruuveja mut-
tereita. Martan aloittaessa 
siivoustyöt. mestari kertoi 
siivottavat alueet, jotka oli-
vat hänen vastuulla. 

Mestari sanoi, että 
”perässä ei kuljeta, 

mutta jos siivousjälki 
on huono, sitten

moititaan”.

  
Siivousjälkeäni ei moitittu 
koskaan, päinvastoin, työs-
kentelytavastani pidettiin 
ja kiiteltiin. Loppuaikana 
tehtaalle saatiin ajettava sii-
vouskone, jota Martta myös 
käytti. - Siitä kirjoitettiin 
kuvineen ”oikeen” Ahjossa-
kin, nauraa Martta.

Ammattiosastoon kuu-
luminen oli luonnolli-
nen asia

Vaikka Martta ei osallistu-
nut aktiivisesti ammattiyh-
distystoimintaan, niin hänen 
mielestä jäsenyys oli ja on 
vieläkin selvä asia. Yhteis-
ten asioiden hoitaminen on 
tärkeää tänäkin päivänä, kun 
joka paikassa kiristetään. 
Kun tulee puhe entisajan 
palkkatasosta, jo silloinkin 
oli mieli sellainen, että ”ai-
nahan palkkaa lisää ottaisi”, 
mutta kyllä sillä toimeen 
tuli.  

 Työssäoloaikanani työn-
antajalla oli eripalkkaisuus 
samasta työstä. Tehdassalis-
sa tätä toimintaa vihattiin, 
mutta kyllä se pikkuhiljaa 
muuttui samapalkkaisuu-
deksi. Martan jäädessä eläk-
keelle vuonna 1986, Wärtsi-
län siivoustyöt ulkoistettiin, 
mutta Martan siivoustyön 
jälkeä ei kukaan ole unohta-
nut. Moneen kertaan sitä on 
kaivattu jälkeenpäin.

 Tuohon aikaan lakkoiltiin 
herkästi. Martta muistaa yh-
den lakon, joka kesti kolme 
viikkoa. Ammattiosastolta 
saatiin lakkoavustusta, ja 
E-liikkeeseen jaettiin ruo-
kalappuja, joilla voi ostaa 
ruokatarvikkeita. Porukan 
yhteishenki oli hyvä. Lakon 
syytä en muista, mutta sel-
lainen muistikuva minulla 
on, että äänestyksen loppu-
tulokseen ei oltu tyytyväisiä, 

kun lakko loppui. -Työsa-
leista kuului, että ”omat koi-
rat purivat” muistaa Martta. 

Martta seuraa vieläkin 
ahkerasti ammattiliiton 
toimintaa Ahjo-lehdes-
tä, aina kun se posti-

laatikkoon tulee. 

Tänä päivänä tuntuu hassul-
ta, kun kaikki samanikäiset 
työkaverit ovat nukkuneet 
pois. Nuoremmista työkave-
reista muistuu mieleen aina-
kin Åsvikin Erkki ja Lämsän 
Kauko. – Eikös se Erkin isä 
ollut eduskunnassakin, sitä-
hän aina äänestettiin, muis-
tuu Martan mieleen.  Hän 
muisteli myös sen aikaista 
pääluottamusmiestä, Dix 
Huhtamaata oikeudenmu-
kaisena ja ahkerana edunval-
vojana.

Työmatkat tehtiin 
työläisjunalla

Paljon muistoja tuo myös 
”työläisjuna”, joka kuljet-
ti suurimman osan maa-
kunnasta tulevia työläisiä 
Vaasan eri tehtaille, kuten 
Wärtsilään ja Strömbergil-
le (nykyisin ABB).  Itsellä-
ni Vähässäkyrössä matkaa 
junapysäkille kertyi kolme 
kilometriä. Sen matkan tein 
ympärivuotisesti polkupyö-
rällä. Talvisin kun oli kylmiä 
kelejä, junan aikataulut eivät 
pitäneet, vaan juna saattoi 
olla myöhässä paljonkin. 
Itse työskentelin päivävuo-
rossa, joten junakuljetus 
sopi minulle hyvin. Junassa 
oli tunnelmaa ja niistäkin 
matkoista on mukavia muis-
toja, päättää Martta.
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Helmikuun viidentenä 
päivänä vapaa-ajanjaosto 
järjesti suksien voiteluillan. 
Paikalla oli entinen huip-
puhiihtäjä Johan Lind, joka 
kertoi niksit, miten suksi 
saadaan luistamaan. Suk-
sien valinta on yksi tärkeä 
asia, ja ne valitaan hiihtä-
jän ja hiihtotason mukaan. 
Kun sopiva suksipari on 
löytynyt, aloitetaan voitelu. 
Luistelusuksille löytyy mo-
ninaiset voiteet eri olomuo-
doissa, on lämmitettäviä ja 
kovia voiteita sekä sprayna. 
Pitosukset ovat tulleet hel-
pottamaan kuntohiihtäjän 
harrastusta. Entisaikojen 
pito-ongelmat ovat poistu-
neet, todettiin illan aikana. 
Kun aloittaa hiihtoharras-
tuksen, kannattaa mennä 
asiantuntijaliikkeeseen, josta 

Luistava ilta My Sportissa
saa peruspaketin ja voite-
luohjeet ammattitaitoisilta 
myyjiltä, sanoo vapaa-ajan 
jaoksen vetäjä Tapani Salo-
hovi. Sitten kun kokemus 
kasvaa, voi itse tehdä voite-
lut keille kuin kelille, hän jat-
kaa. Johan Lind muistuttaa 
lopuksi, että omakohtainen 
suksien valinta on tärkein, 
noin 80 %:sti, jolloin saa-
daan paras voitelutulos sekä 
luisto ja pito.

Porukalla tutkittiin voitelun lopputulosta.

Johan Lind kertoi pito-
suksien ominaisuuksista, 
taustalla kauppias Dan 
Hägglund jahiihto-osaston 
vastaava Tony Stoor, ker-
toivat laajasta suksitavali-
koimasta.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola
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KaksKasin veteraanijaok-
sen viime toimintavuosi oli 
jälleen tapahtumarikas ja 
vauhdikas. Helmikuussa jär-
jestettiin kurssi, jossa käsi-
teltiin veteraaninen asemaa 
tulevaisuuden metalliliitos-
sa. Tilaisuudessa oli alusta-
massa Vaasan vastaava alue-
toimitsija Mikko Mäkynen 
ja Metalliliiton sopimusasi-
antuntija Turja Lehtonen. 
Mäkynen kertoi yleisesti 
metalliliiton alueellisesta ja 
paikallisesta toiminnasta. 
Lehtonen selvitteli metal-
liliiton nykytilaa ja valotti 
myös mahdollisen suurliiton 
syntymisestä. Tässä kohtaa 
alkoi vilkas keskustelu elä-
keläisten asemasta liiton toi-
minnassa. Yleinen mielipide 
tuntuu olevan se, että eläke-
läisiä ei tarvita liiton aktiivi-
toiminnassa, mutta edustus 
pitäisi olla myös heillä.

Liittokokous tulossa

Innokas ja ahkerasti yhdes-
sä viihtyvä veteraanijaos 
on päättänyt, että asetetaan 
oma eläkeläisryhmän liit-
tokokousehdokas. Jaoksen 
yksimielisen valinta on pit-

käaikaisesti eri luottamus-
toimissa vaikuttanut Veijo 
Nygren, joka on tällä hetkel-
lä veteraanijaoksen vetäjänä. 
Vaikka hän on nyt eläkeläis-
ten ehdokkaana tulevaan 
liittokokoukseen, niin hän 
toivoo, että nuoret ja kes-
ki-ikäiset innostuisivat ay-
toiminnasta. Ammattiosas-
tomme on taloudellisesti ja 
hallinnollisesti vakaassa ase-
massa ja se toimii jäsenistön 
hyväksi ottaen lapsiperheet 
huomioon toiminnassaan.  
Näin ollen toimintaan tule-
minen on helppoa, kun pe-
rusasiat ovat kunnossa.

Anneli Lehto selvitteli 
Vaasan kunnallispolitii-
kan koukeroita

Nykyisen hallituksen uh-
kaukset, leikkaukset, kiris-
tykset saivat johtokunnan 
ideoimaan keskustelutilai-
suuden näistä ajankohtaisis-
ta asioista myös paikallisella 
tasolla. Paikalle kutsuttiin 
Vaasan kaupunginvaltuu-
tettu Anneli Lehto selvit-
tämään tilannetta Vaasassa. 
Lehto on huolissaan alu-
eemme vanhustenhuollon 

Veteraanien asema metalliliitossa 
synnytti paljon keskustelua

ja hoidon, sekä perusturvan 
tason ja palvelujen säilymi-
sestä Vaasassa. Pakolais-
keskustelu nousi yhdeksi 
huomattavaksi, vaikka maa-
hanmuuttajien määrä ei vie-
lä tuolloin ollut alkanutkaan.  
Lehto saikin vastailla mitä 
erilaisimpiin kysymyksiin 
vilkkaan keskustelun aikana. 
Hän sai myös evästystä val-
tuustotyöskentelyyn eläke-
läisten näkökulmasta.
Huhtikuussa oli tiedotusti-
laisuus eläkkeelle siirtymi-
sestä, eläkkeen kertymästä 
ja muista käytännön asioista 
siirryttäessä eläkkeelle.

Talkoo- ja osallistumisak-
tiivisuutta riittää

Veteraanijaoksen puheen-
johtaja Veijo Nygren ja 

sihteeri Kyösti Sirviö kiitte-
levät ahkeraa veteraanijaok-
sen väkeä ahkeruudesta ja 
innokkuudesta toiminnasta. 
Jo perinteeksi muodostu-
neissa Rautakouran kevät-
talkoissa oli jälleen mukana 
yli 30 henkilöä. Takomon 
vapussa kahvitettiin reilut 
100 kävijää
Viime vuotiset retket ja lai-
varisteilyt olivat suosittuja, 
ja bussi oli täynnä viimeistä 
paikkaa myöden. Pitkäai-
kainen yhteistyökumppani 
Charter Engsbo vastaa tur-
vallisesta matkustamisesta. 
Elokuussa kokoonnuttiin 
perinteisesti Rautakouraan 
ulkoilun ja leikkimielisen ur-
heilun merkeissä viettämään 
yhteistä ulkoilupäivää.

Oik. Veteraanijaoksen puheenjohtaja Veijo Nygren ja sih-
teeri Kyösti Sirviö toivottavat uudet jäsenet tervetulleeksi 
mukaan iloiseen veteraaniporukkaan tekemään ja viihty-
mään. 

Talkooporukkaa Rautakourassa. Kuva: Pekka Penttinen

Teksti ja kuva
Reijo Einola
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Takomon tiloihin oli pys-
tytetty Taiteiden yön iltaan 
Pertti Koiviston itse teh-
tyä taidetta ja käyttöesi-
neitä. Hän on harrastanut 
metallitöitä läpi elämän. 
Harrastus alkoi puukkojen 
valmistuksesta. Puukkojen 
valmistuksen lisäksi viimei-
set 15 vuotta hän on tehnyt 
erilaisia koruja kierrätystai-
de- periaatteella. Sorsakos-
ki- sarjan haarukat, lusikat 
ja veitset ovat saaneet uuden 
käyttötarkoituksen. - Niistä 
on valmistettu muun muas-
sa suvun naisille uniikkeja 

Metalli taipuu 
Pertti Koiviston 
käsissä

koruja, sanoo Koivisto.

Ruostumaton teräs on ma-
teriaali, jota lämmitettäessä 
sen värikylläisyys antaa tuot-
teelle viimeisen silauksen. 
Olen tehnyt ruostumatto-
masta teräksestä linnun-
pönttöjä joihin on sijoitet-
tu” lasinen lahja” pöntön 
sisään. Tämä materiaali 
sopii mitä erilaisimpiin tai-
deteoksiin. Näyttelyssä oli 
kauniisti muotoilu ja som-
miteltu ”Lentävät linnut”, 
jotka heijastivat kauniisti eri 

värejä

Raaka rauta mahdolli-
suuksien materiaali

Koivisto käyttää paljon 
myös raakarautaa. Monet ta-
korautatuotteet ovat synty-
neet hänen käsiensä kautta.  
Mielestäni kaikessa taiteen ja 
käyttöesineiden teossa pitää 
näkyä se kädenjälki. Näin 
ollen kaikissa tekemissäni 
töissä se näkyy, ja tekee niis-
tä uniikkeja. Tekemäni työt 

ovat mielikuvituksellisia. 
Mustasaaren Aikuisopistos-
sa on hyvät tilat ja välineet, 
ja käyn siellä säännöllisesti.
Pertti Koivisto on Kaks Ka-
sin jäsen ja on työskennellyt 
ja ollut osakkaana Vaasan 
Kuljtuskanavat Oy:ssä.  Nyt 
eläkkeellä ollessa hän ehtii 
harrastaa ja paneutua enem-
män raudan muotoiluun. 
Lasinpuhallus on seuraavak-
si haaveena, kunhan löytyy 
paikka missä sitä voi ope-
tella.

Raakarauta taipuu mo-
neen malliin.
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Pertti Koiviston kädenjälki oli näyttävästi esillä Takomossa.

Sorsakoski- sarjan korut 
kiinnostivat erityisesti

Teksti ja kuvat
Reijo Einola
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Metallin Liittokokousvaalit ja liittokokous
Metalliliiton 22. liittokokous, joka pidetään 22.-25.5.2016 Tampereella

Ennakkoäänestys:
- sähköinen äänestys 18.-28.3.2016

- postiäänestys 18.3.-1.4.2016 

Varsinainen vaali 10.-12.4.2016 
Liittokokousvaaleissa valitaan edustajat 22. liittokokoukseen. 

Vaalit käydään vaalipiireittäin. 422 kokousedustajaa valitaan 20 vaalipiiristä.

 Äänioikeus
  Äänioikeutettuja ovat jäsenet, jotka ovat liittyneet viimeistään 18.12.2015 Metallityöväen Liiton 
  ammattiosaston jäseneksi jäsenet, joille on myönnetty vapaajäsenyysjäsenet, joille on 
  myönnetty jäsenmaksuvapautus ja ovat maksaneet sitä ennen jäsenmaksunsa vähintään 
  3 kuukaudelta.

Ennakkoäänestys 18.3.-1.4.2016
Metallin vaaleissa voi äänestää ennakkoon sähköisesti tai postitse 
Jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle lähetetään jäsenrekisterin tietojen perusteella 
ennakkoäänestysmateriaali: saatekirje, jossa on sähköisen äänestyksen ohje, 
äänestyslippu,  sekä äänestyslipun palautuskuori. 

Palautuskuoren postimaksu on maksettu

Todiste äänioikeudesta ja vaaliaineisto lähetään äänioikeutetuille 15.3.2016.

Jos äänioikeutettu jäsen ei ole saanut ennakkoäänestysmateriaalia, näissä tapauksissa 
ota yhteys taloudenhoitajaan Kauko Lämsä 040 7484428 

Sähköinen ennakkoäänestys alkaa perjantaina 18.3.2016 klo 9.00 ja 
päättyy 28.3. 2016 klo 23.00.

Ennakkoäänestys postitse alkaa perjantaina 18.3.2016 ja päättyy 1.4.2016.

Tiistai 29.3.2016 on viimeinen päivä postittaa ennakkoääni, jotta se on varmasti ajoissa 
perillä perjantaina 1.4.2016 klo 12.00, jolloin ennakkoäänestys päättyy.

Mikäli jäsen ei äänestä ennakkoon, hän saa varsinaista vaalia varten uuden todisteen 
äänioikeudestaan.
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Ekström Ronnie        
Pääluottamusmies 
Uponor Infra

Kiviaho Eija       
Pääluottamusmies
Työsuojeluvaltuutettu 
Crimppi Oy
 

Koskimäki 
Janne   
Varapääluottamusmies 
Wärtsilä Finland Oy

Latvakoski Matti     
Pääluottamusmies 
Wärtsilä Finland Oy

Manninen Niko    
Pääluottamusmies 
Oy Laine- tuotanto
 

Mielty Sauli           
Eläkeläinen 
amm.os.28 kulttuurijaos

Rauhala Keijo      
Hitsaaja/putkimies  
Uwira Oy

Rintala Ari     
Työsuojeluvaltuutettu 
Wärtsilä Finland Oy

Viertokangas 
Mikko  
Työsuojeluvaltuutettu 
Oy Mapromec Ab

JOUKKUEPELILLÄ VAHVEMPI METALLI

14 

13 12 11 10 

9 8 76 

Vaaliliitto
Metallin Yhteistyön vaaliliitto
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Metallin Vaikuttajat – Sinun äänesi liitossa

Hietamäki Tea
Koneasentaja
Wärtsilä

Martin Mikko
Muovihitsaaja
Uponor Infra

Mäenpää Arne
Metalli 28
Varapuheenjohtaja

Nygren Veijo 
Veteraanijaoksen 
puheenjohtaja
eläkeläinen

Toppar Andreas
Pääluottamusmies
EFC Finland

67 68 69

70 71
Vaaliliitto
Metallin Vaikuttajat

METALLIN VAIKUTTAJAT



UURNAVAALIAJAT WÄRTSILÄSSÄ

KAUPUNKI
Ma 11.4.2016
klo 06:45 – 07:15
klo 09:45 – 11:30 
klo 14:00 – 15:30

Ti 12.4.2016
klo 06:45 – 08:30
klo 09:45 – 11.30
klo 14:00 – 15:30
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Varsinainen vaali 10.-12.4.2016
Varsinaisessa vaalissa voivat äänestää ne äänioikeutetut jäsenet, jotka eivät ole äänestäneet 
ennakkoon.

Heille lähetetään tiistaina 5.4.2016 todiste äänioikeudesta varsinaisessa vaalissa. 
Tämä todiste on otettava mukaan, kun äänestää. 
Vain sen esittämällä voi äänestää uurnavaaleissa.

Varsinaisessa uurnavaaleissa äänioikeuteuttu voi äänestää missä tahansa oman vaalipiirinsä 
äänestystilaisuudessa. Oma vaalipiiri määräytyy sen mukaan, mihin vaalipiiriin oma ammatti-
osasto kuuluu. Metalli 28 kuuluu Vaasan vaalipiiriin

Vaalipiiri kerrotaan varsinaista vaalia varten lähetettävässä kirjeessä eli todisteessa äänioikeu-
desta.Vaalivirkailijat tarkistavat, että henkilö äänestää oikeassa vaalipiirissä.

Ammattiosastot järjestävät vaalitilaisuuksia omissa toimitiloissaan, työpaikoilla tai muissa tilois-
sa, joihin jäsenten on helppo tulla.  Metalli 28 ei järjestä kiertävää vaalitoimikuntaa.

       Katso allaolevat äänestyspaikat ja -ajat

Vaasan Metalli 28  uurnavaalipaikat ja -ajat

RUNSOR
Ma 11.4.2016
klo 08:00 – 09.00

YLEINEN ÄÄNESTYS

TAKOMO 
Hietasaarenkatu 11

Su 10.4. klo: 15.00 – 17.30

Ma 11.4. klo: 15.00 – 17.30

Ti   12.4. klo: 14.00 – 16.00

Puhelin: Sauli Mielty 040 7484427
Veijo Nygren 050 5239240

Kaikkien Metalli 28
liittokokousvaaleissa

äänestäneiden kesken
Arvotaan Samsung Galaxy A5

(arvonta suoritetaan, kun äänestäjien luettelo saadaan liitosta)

HUOM !

Wärtsilän 
vaalitoimikunta
Janne Koskimäki
puh. 040 5540824
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Jäsenvakuutus vuonna 2016
Metallityöväen Liitto ja If ovat sopineet Liittovakuutuksesta, joka sisältää matkustajavakuutuksen 
ja turvan pysyvän haitan varalle sekä Järjestövakuutuksen.

Kenelle Liittovakuutus kuuluu?
Olet vakuutettu, jos 
l    asut vakinaisesti Suomessa yli 6 kuukautta vuodessa
l vakinainen kotipaikkasi on Suomessa ja kuulut Suomen sairausvakuutuslain piiriin 
l jäsenyytesi on kunnossa
        Lisätietoja Liittovakuutuksesta www.if.fi/metalli tai Ifin Metalliliiton jäsenille suunnatusta   
        palvelunumerosta 010 19 19 95 (ma-pe klo 8-20).
Matkustajavakuutus
l voimassa vapaa-ajan lomamatkoilla, ulkomailla ja kotimaassa 
l voimassa myös vanhempiensa mukana matkustavilla alle 20-vuotiailla lapsilla 
l korvaa matkan aikana syntyneitä sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja 
l korvaa sairauden tai tapaturman aiheuttamasta matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä   
        aiheutuneita kustannuksia
l voimassa 45 vuorokautta matkan alkamisesta
l ei koske puolisoa
l ei kata matkatavaroita
*kotimaan lomamatkoilla vakuutus on voimassa vain työssäkäyvillä jäsenillä

Vahingon sattuessa tee vahinkoilmoitus suoraan Ifiin www.if.fi/metalli tai omassa 
vakuutuskansiossa www.if.fi tai korvauspalvelu puh. 010 19 19 95 (ma-pe klo 9-18).

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalle
l korvaa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan enintään 30 083 euroa
l ei korvaa tapaturman hoitokuluja, päivärahaa tai kuolemantapausta
l vaatii lääketieteellisesti arvioidun pysyvän haitan, joka kuuluu vähintään luokkaan 2 (10 %)

Lääketieteellisen arvion jälkeen (noin vuosi kulunut tapaturmasta), tee vahinkoilmoitus suoraan Ifiin 
www.if.fi/metalli tai omassa vakuutuskansiossa www.if.fi tai korvauspalvelu puh. 010 19 19 95 
(ma-pe klo 9-18).

Järjestövakuutus
l Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä olevilla toimijoilla ja liiton tai sen jäsenjärjestön 
järjestämissä tilaisuuksiin osallistuvilla jäsenillä.
l sisältää normaalin matkustajavakuutuksen hoitokulut ilman ylärajaa
l korvaa tapaturmaisen pysyvän haitan, enintään 10 000 euroa
l korvaa tapaturmaisen kuoleman 2 000 euroa
l korvaa matkatavarat 2 000 euroon asti
Järjestövakuutuksen piiriin kuuluvan vahingon sattuessa, ole yhteydessä Metalliliittoon: 
Kaisa Niskanen, puh. 020 77 41071, 040 830 5684 tai kaisa.niskanen@metalliliitto.fi
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Näin luonnehtii soittouran-
sa alkutaivalta Sakari Hieta-
mäki, joka on harrastanut 
pelimannimusiikkia koko 
ikänsä ja harrastus jatkuu 
edelleen eläkepäivien ratok-
si. Kaikki alkoi paapan yksi-
rivisellä ja kun bassotuskin 
onnistui, niin paappa totesi, 
että siitä se haitarinsoittaja 
syntyy. Vuonna 1967 esiin-
nyin ensimmäisen kerran 
Pakankylän nuorisoseuralla 
soittaen paapan yksirivistä 
haitaria. Ensimmäisen oman 
haitarin sain, kun isä vaihtoi 
lautakuorman soittopeliin. 
Se olikin kovassa käytös-
sä siihen asti kunnes me-
nin pankkiin ja otin lainaa 
ostaakseni uuden haitarin. 
Samalla lainalla ostin myös 
pikku Fiatin menopeliksi.  
Molemmat pelit maksoivat 
yhtä paljon; Haitari 1.200 
mk ja Pikku- Fiat 1.200 mk, 
muistaa Hietamäki. Soiton 
opiskelua lähdin hakemaan 
työväenopiston ja Kyrön-

maan opiston kautta. Sieltä 
sain paljon uusia vaikutteita 

kansanmusiikin ja peliman-
nimusiikin soittamiseen. 
Omatoiminen harjoittelu 
antaa kuitenkin sen pohjan 
soittaa, joskin eri kursseil-
ta jää aina pieniä nyansseja 
omaan soitantaan.

Korvakuulosoittaja

Entisajan pelimannit olivat 
suurelta osin korvakuulo-
soittajia. Niin Myös Hie-
tamäki, useilla kursseilla 
syvennyttiin nuotteihin ja 
niiden sointiin. Nuotit kyllä 
opin, mutta olen koko ikäni 
keskittynyt soittamaan kor-
vakuulolla. Mielestäni nuo-
tit sitovat liikaa soittajaa ja 
korvakuulosoitannalla saa 
enemmän luovuutta kappa-
leisiin, Näin ollen saadaan 
aikaan parasta yksilöllis-
tä kansanmusiikkia, sanoo 
Hietamäki. Olen tehnyt 

itse viistoista kansanmu-
siikkisävellystä ja ne ovat 
saaneet hyvän vastaanoton. 
Haitarivirtuoosi Bo Lund 
on nuotittanut niitä ja olen 
tehnyt niistä omakustanne 
CD-n ajatuksena, että ne 
jäävät tuleville sukupolville 
kuultaviksi. Yksi mieleen-
painuvimmista kappaleista 
on ”Kotiavustajan jenkka”, 
johon idea syntyi, kun oli 
esiintymässä vanhainkodis-
sa.

Soittokilpailut kehittävät 
stressinsietokykyä

Nykyisin pääsoittimeni on 
kaksirivinen haitari, jolla 
soitan eniten. Muutamiin 
vuosittaisiin kilpailuihin 
otan osaa. Ensimmäiseen 
kilpailuun otin osaa vuonna 
1999 Alavudella, Pelimanni-
en parhaat, kilpailuun. Sieltä 
saamani palkinto on edel-
leen muistoissani paras. 
Metalliliiton esiintyjäpaja oli 
myös elämys, siellä arvioitiin 
suorituskokonaisuus. Ar-
vosteluraadissa olivat muka-
na mm. Aarre Elo ja Apeli 
Halinen. Näiden arviot esi-
tyksestä olivat mieleenpai-
nuvat. - Kansanmusiikkiliito 
järjestää vuosittain Joulun ja 
Uudenvuoden välissä Ori-
veden kurssin, jossa olen 
käynyt säännöllisesti, sa-
noo Hietamäki. Kaustisten 
kansanmusiikkijuhlissa ja 
Speleissä tulee myös käytyä 
usein. Kaustisilla perinteiset 
”puskasoitot” ovat mieleen 

Paapan yksirivisestä haitarista kaikki alkoi

Sakari Hietamäki uskoo ja toivoo, että aito pelimanni-
musiikki säilyy ja harrastajakunta kasvaa tulevaisuu-
dessakin.

Ensimmäiseen kilpailuun otin osaa vuonna 1999 Alavu-
della, Pelimannien parhaat, kilpailuun. Sieltä saamani 
palkinto on edelleen muistoissani paras, esittelee Sakari 
Hietamäki.
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ja siellä pääsee toteuttamaan 
itseään rennossa peliman-
nihengessä.  Hietamäki on 
mukana myös Siltapeliman-
neissa ja aiemmin myös Vel-
limäen pelimanneissa.

Kosketus kansainväliseen 
kansanmusiikkiin

Sakari Hietamäki on tutus-
tunut lähemmin Venäjän ja 
Viron kansanmusiikkiin ja 
käynyt soittamassa vuosit-
tain Virossa. Myös Tarton 
2- rivisten festivaaleihin 
olen osallistunut, luettelee 
Hietamäki. Sikäläisestä mu-
siikista löytyy samankaltai-
suutta suomalaiseen kansan-
musiikkiin. Melankolinen ja 
kaukokaipuuta herättävä 
kansanmusiikki istuu suo-

Paapan yksirivisestä haitarista kaikki alkoi

Sakari Hietamäen haitariarsenaali. Oikealla ylhäällä on 
ensimmäisenä hankittu oma soittopeli. Edessä vasem-
malla edessä komeilee Paapan yksirivinen, josta soittami-
nen alkoi.

malaisen kuulijan korvaan, 
josta saadaan lohtua arki-
seen työhön, toteaa Hieta-
mäki. 

Miten aloittaa pelimanni-
musiikkiharrastus?

Jos tunnet vetovoimaa pe-
limannimusiikkiin ja sen 
soittamisen opettelemiseen, 
niin silloin kannattaa ottaa 
yhteyttä alan opistoihin, 
joissa järjestetään eri tason 
soittokursseja. Soittamisen 
voi aloittaa myös vanhem-
massakin iässä. Riittää kun 
on kova innostus ja halu 
oppia soittamaan, sanoo 
Hietamäki. Kurssien lisäksi 
omatoiminen ja säännöl-
linen harjoittelu antavat 

Kaksirivinen Hohner on Sakarin pääsoittopeli, joka on kovassa käytössä.

hyvän pohjan kehittyä peli-
manniksi. Haitarinsoitto on 
hyvä vastapaino metallimie-
hen työlle, hän päättää.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola
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Metallin retkeilypäivään 
osallistui 42 Kaks Kasilaista 
perhettä, ja käyttivät muka-
van jäsenedun hyödykseen.  
  Osasto tarjosi perheille 
rannekkeet 5 tai 10 euron 

hintaan. Tämän lisäksi osal-
listuja saivat 8 euron arvoi-
sen ruokalapun, jonka tarjo-
si Metalliliitto. Päivän aikana 
kokeiltiin toinen toistaan 
hurjempia laitteita ja kuultiin 

mat laitteet täyttyivät teini-
ikäistä ja aikuisista. 
 Wärtsilässä työskentelevä 
Sami Blomberg oli muka-
na Josefinin, Joonaksen ja 
Ellan kanssa. Vaikka vähän 
välillä satoi, niin se ei menoa 
haitannut. Lasten mielestä 
vuoristorata oli mukavin, 
joskin karusellit olivat haus-
koja. Hurjaa menoa riitti 
koko päivän ja lapset viih-
tyivät laitteissa. Blombergin 
mukaan tällainen tarjonta 
omalta ammattiosastolta 
on mahtava juttu, arvostan 
kovasti. Se, että retkeily-
päivään piti ilmoittautua jo 
heinäkuussa, oli vähän ar-
voituksellista. Se ehkä rajoit-
ti ilmoittautumiskynnystä, 
syyskuun tapahtumaan.   
 Jatkossakin osallistutaan 
osaston järjestämiin vastaa-

Metallin perheet retkeilivät Power Parkissa

Wärtsilässä työskentelevä Sami Blomberg oli mukana  Joonaksen,Josefinin, ja Ellan kanssa. Päivän aikana piti välillä 
pysähtyä sateensuojaan.

Teltassa riitti vipinää ja vilskettä.

myös liiton edustajien miet-
teitä ajankohtaisista asioista. 
Tietoiskujen lisäksi teltassa 
esiteltiin liiton toimintaa ja 
keskusteltiin ajankohtaisista 
asioista. Metallin retkeilypäi-
ville osallistui perheitä Vaasa 
Keski-Suomi alueilta.
 160 hehtaarin alueelle ra-
kentunut huvipuisto tarjosi 
menoa ja meininkiä 41 mitä 
erilaisimpien vempaimien 
myötä. Tämän kauden uu-
tuus, Pohjoismainen hurjin 
Junkker vuoristorata on 40 
metriä korkea ja sen huippu-
nopeus on 100 km/h ja siinä 
syntyy 4,5 g:n voima, joten 
kyllä vatsanpohjassa tuntuu. 
Kiihtyvyyttäkin riittää, nol-
lasta sataan kestää vain 1,9 
sekuntia. Huvipuistoalueelta 
löytyi laitteita myös perheen 
pienimmille, mutta hurjim-
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vanlaisiin tilaisuuksiin.

Sauli Mielty vastasi 
järjestelyistä

Jälleen kerran saatiin kokea 
Kaks Kasin talkoohenkeä, 
kun jo eläkkeellä oleva Sauli 
Mielty otti vastuun ilmoit-
tautumisista ja järjestelyistä 
retkeilypäivien onnistumi-
seksi.  Pitkin kesää saapui 
ilmoittautumisia ja Sauli lait-
toi listat kuntoon ja toimitti 
ne Metallin Vaasan aluetoi-
mistoon. 
  Kun on pitkään toiminut 
Ay-liikkeessä, niin siitä on 
tullut myös elämäntapa. 
Näköjään se jatkuu vielä 
eläkkeellä ollessakin, sanoo 
Sauli. Hän toimii myös kult-
tuurijaoksen vetäjänä. Näin 
ollen mielenkiinto säilyy 
toimintaan ja samalla tapaa 
paljon ihmisiä, joiden kans-
sa voi vaihtaa kuulumisia. 

Sauli toivookin, että nuo-
remmat jäsenet ottaisivat 
vetovastuuta yhteisten asioi-
den hoitamisessa.

Tummat pilvet tiivistivät välillä tunnelmaa.
Aluetoimitsija oli Jari Leppäkangas retkeilypäivien hu-
mussa

Kulttuurijaoksen vetäjä Sauli Mielty ojensi ranneke ja 
ruokalippukuoren perhe Toloselle asuntovaununsa 
edessä.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola
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# STOP
PALKANSAAJIEN MIELENOSOITUS

Helsingin Rautatientorilla 
perjantaina 18.9.klo.11.00

Sak:n, Akavan ja STTK:n 
liittojen jäsenet osoittivat 
mieltään Helsingin Rau-
tatientorilla pe. 18.syys-
kuuta. 

Mielenosoituksella puo-
lustettiin työmarkkinajär-
jestöjen vapaata oikeutta 
sopia työ-ja virkaehtoso-
pimuksista ja vastutettiin 
hallituksen yksipuolisia 
päätöksiä heikentää pal-
kansaajien työehtoja. 

Pohjanmaaltakin läh-
ti bussilastillinen SAK:n 
jäseniä tuohon tilaisuu-
teen. 

Ilmatieteenlaitos lupasi 
tuohon ajankohtaan syk-
syn kovinta myräkkää, 
ukkosta, sadetta ja vaikka 
mitä.Ihmiset olivat kui-
tenkin päättäneet lähteä 
”taistoon” ja siltä se tun-
tuikin. 

Kun saavuttiin Olympia-

stadionin parkkipaikalle 
mielenosoituspäivän aa-
muna oli kun olisimme 
olleet ”sotaan” lähdössä, 
mikä tavallaan piti paikkan-
sakin. Parkkipaikalla jaet-
tiin sadetakkeja,sämpylöit
ä,kahvia,kylttejä jne. Noin 
30.000 palkansaajaa mars-
sivat torille tosi kurjassa 
kelissä,mutta se toi siihen 
hetkeen jotain erityistä.. 
taistelun tuntua. Edellisen 
kerran palkansaajien kes-
kusjärjestöt olivat järjestä-
neet yhteisen mielenosoi-

tuksen lokakuussa 1991.

Esiintymislavalle oli kutsut-
tu oppositiopuolueen kuin 
hallituspuolueenkin edus-
tajia. Lähes kaikista op-
positiopuolueista paikalle 
saapuivat puheenjohtajat.
Hallitusta edustivat edus-
kuntaryhmien puheen-
johtajat. Suurimman buu-
ausmyrskyn sai aikaan 
Perussuomalaisten Sampo 
Terho joka puolusti isosti 
hallituksen linjaa leikata 
pienituloisilta ja eläkeläisil-
tä. Vielä vaalien alla tämä 
puolue vannoi olevansa 
juuri näitten ihmisten asi-
alla.

Tunnelma oli ihan huikea 
koko kaksi tuntia kelistä 
riippumatta koska paikalla 
oli kirjava kattaus osallistu-
jia, poliiseja,sairaanhoitaji
a,metallimiehiä jne.
Sipilän hallituksen tavoit-
teena on toteuttaa ”Ete-
lärannan Jyri Häkämiehen 

toivelistaa kun hän ei sitä 
saanut läpi neuvotteluissa. 
EK:n mukaan perjantain 
mielenilmaisu maksoi kan-
santaloudelle sata miljoo-
naa euroa. Olisiko heillä 
hiukan peiliin katsomisen 
paikka.

Tilaisuudessa ei ollut häi-
riköintiä vaan kaikki oli-
vat asiallisesti mukana 
yhteisen asian puolesta. 
On kuitenkin selvää että 
jos työehtoja ja palkkoja 
hallituksen toimesta leika-
taan edessä on levottomat 
ajat. Toivotaan että pakko-
lait perutaan ja sopimus-
pöytään istutaan uudel-
leen.

Paluumatka Pohjanmaalle 
taittui rattoisasti ja kaikki 
olivat enemmän kuin tyy-
tyväisiä reissuun. Luotta-
mus siihen että tällä mie-
lenosoituksella oli jotain 
vaikutusta, oli vahva.



Rautakouran  jätevesipuhdistamo
Tutustuin rakennusmes-
suilla alkuvuodesta Vestel-
lin jätevesipuhdistimeen, 
joka mielestäni voisi sopia 
ammattiosaston vapaa-
ajanviettopaikkaan Rauta-
kouraan. Toimikunnan ko-
kouksessa asian esiteltyäni 
päätettiin, että asiaa viedään 
eteenpäin. 

Vestelliltä kävi myyjä ja 
heidän käyttämänsä suun-
nittelija paikanpäällä katso-
massa soveltuisiko laitteisto 
RK:aan. Heidän mielipiteen-
sä oli, että systeemiin tar-
vitaan vielä pumppukaivo, 

joka nostaisi harmaaveden 
puhdistimeen.

Toimikunnan työjaos kävi 
tutustumassa vielä Meri-
Björkköön vastaavaan lait-
teistoon, josta saatiin käyttä-
jältä hyvät suositukset.
Päätettiin hankkia laitteisto 
loppukesällä asennettavaksi 
ja hankittiin Ristilän Jouko 
omaksi asiantuntijaksi, joka 
valvoo projektia. Hänen 
suunnitelmansa mukaan 
pumppukaivo asennettiin-
kin puhdistimen jälkeen 
pumppaamaan puhdistettu 

Jätevesikaivo ja pumppukaivo asennettuna paikoilleen. 
(kuva Pekka Penttinen)

vesi maastoon. Työt aloitet-
tiin syystalkoiden jälkeen, 
Penttisen Pekka hoiti kaik-
ki juoksevat asiat ja Johnny 
Öster Raippaluodosta suo-
ritti kaivinkonetyöt.

Tämä Vestellin Biopuhdis-
taja 4 on tarkoitettu har-
maavesille (pesu- ja tiskive-
sille) ja pystyy käsittelemään 
1200 L päivässä (hetkelli-
sesti 1800 L).  Se vaatii ai-
noastaan kerran vuodessa 
tyhjennyksen. Laitteessa ei 

käytetä mitään kemikaaleja 
vaan se toimii hapettamal-
la, jota varten kaivossa on 
pumppu. Pumpun voi myös 
pysäyttää, jos käyttöön tulee 
pitempiä katkoksia. Huol-
torakennuksen päätyseinäl-
lä on kaksi ledivaloa, jotka 
palaa jatkuvasti. Jos valo 
on sammunut ota yhteys 
aluevastaavaan. Laitteita on 
saatavana myös pienempiin 
tarpeisiin. Laitteisiin voi tu-
tustua www.vestelli.fi.

Ristilän Jouko ohjaamassa jätevesipuhdistamoa. (kuva 
Pekka Penttinen)

Teksti: Matti Värri
Rautakourajaoksen jäsen
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Hei, milloin korvatulp-
pamies on tulossa ? tulee 
kysymyksiä Työsuojeluval-
tuutettu Ari Rintalalle, kun 
hän kiertää Wärtsilä Finland 
Vaasan tehtaan osastoilla. 
Laitan sinut listalle, ota vie-
lä esimieheltäsi suostumus 
niin homma hoituu. Ilmoi-
tan sitten ajankohdan. Ker-
too Ari. 

Se ”korvatulppamies” Kari 
Sinkko ja TS-valtuutettu Ari 
Rintala ovat tehneet jo 10 
vuotta yhteistyötä Wärtsilän 
työntekijöiden kuulon suo-
jaamiseksi. Kari työskente-
lee Orelo nimisen, korva-
käytävän mukaan valettuja 
korvatulppia valmistavan, 
yhtiön palveluksessa. 

Kari alkaa olemaan täällä 
meillä jo niin tuttu mies että 
ruokalan pitäjäkin kyselee 
milloin korvatulppamies on 
tulossa. Karille kun pitää 
aina varata pöytä ja gluteeni-
ton ruoka. Valaisee Ari.

Olihan se alku hankalaakin, 
jotta korvakäytävän mukaan 
valetutkuulonsuojaimet ta-
loon saatiin. Laskelmia, kan-
nattaako vai ei, piti esittää 
päättäville tahoille useam-
paan kertaan. Työsuojelu-

Korvatulppamies

toimikunnassa asiaa valmis-
teltiin pitkään.  

Työnantaja saatiin kuitenkin 
vakuutettua että kyllä kan-
nattaa, maksavat jo reilussa 
parissa vuodessa itsensä ta-
kaisin, verrattuna jos käytät 
päivässä kolmet kertakäyttö-
tulpat. Lisäksi käyttömuka-
vuus on omaa luokkaansa. 
Käyttöaika on myös use-
ampi vuosi. Etuna on myös 
ettei käytettyjä, likaisia ker-
takäyttötulppia loju roskina 
lattioilla. Sekin on hyvä kun 
valettuja korvansuojaimia 
ei aina välttämättä tarvit-

se ottaa pois korvista kun 
keskustelet työnlomassa 
kaverin kanssa. Kertoo Ari 
taustoista.

Melu

Melu on meillä Wärtsilässä-
kin suurin ammattitautiepäi-
lyjä aiheuttava tekijä. Ollut 
jo pitkään.  Meluvamma 
kun ei yleensä tule hetkessä 
vaan pikkuhiljaa jopa vuosi-
kymmeniäkin myöhemmin. 
Nuorena olisikin tärkeää 
tarpeen tullen suojata kuulo. 
Muistuttaa Ari. 
Melusta on säädöksiä työ-
turvallisuuslaissa sekä tar-
kemmin valtioneuvoston 
asetuksessa. Asetus mm. 
Velvoittaa työnantajan sel-
vittämään työpaikan melu-
olot. Tulosten perusteella 
pitäisi sitten ryhtyä niihin 
toimiin, mikäli on tarpeel-
lista. Mittaustulosten perus-
teella määräytyy työnantajan 
vastuulle lankeavat toimet. 
Esimerkiksi meluannosmit-
tausten tulosten ollessa 80 – 
85 db , riittää kuulosuojain-
ten hankinta työntekijöiden 

käyttöön. Melun ylittäessä 
85 db:n rajan, on työnanta-
jan ryhdyttävä meluntorjun-
tatoimiin. 

Ensisijaisesti melua tuli-
si torjua ennaltaehkäisevin 
keinoin. Rajoittaa sen syn-
tyä, etenemistä sekä vai-
mentaa akustoinnilla. Jollei 
ennaltaehkäisevät keinot 
riitä, on rajoitettava melus-
saoloaikaa sekä käytettävä 
kuulonsuojaimia.

Arin mukaan useat kollee-
gat ovat ottaneet yhteyttä 
ja kyselleet kuinka valetut 
korvansuojaimet toimivat. 
Minun onkin ollut helppo 
esittää fakat, pyöriteltiin tätä 
asiaa niin kauan meidänkin 
pöydillä. Tuntuukin muka-
valta kun muillakin meidän 
ammattiosaston jäsentyö-
paikoilla esim. ainakin Ma-
promec Oy:llä ja Uwiralla 
on päädytty hankkimaan va-
letut korvansuojaimet.

Ari Rintala
Ammattiosasto 28, sihteeri

Valmiita kuulonsuo-
jaimia. Vaihtoehtona 
on joko värilliset joissa 
materiaalina on peh-
meähkö silikooni tai 
sitten akrylaatti joka on 
lasimaisen kova.

Kari Sinkko pursottaa silikonia Mika Hietamäen korvakäytävään. Silikoni kovettuu ja 
toimii muottina. Muotista valmistetaan lopullinen korvansuojain.
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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. 2016 jäsenkortti.

Huom! Jäsenkortin valkoisessa osiossa on
jäsentietosi, sekä osastosi numero 28. 
Kortti tulee sinulle kotiin metalliliittosta
.

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 2016 aikana.
VAPAALIPUT
Vaasan MERI-AUTO ja TYÖVÄEN museoihin jäsenkortillasi (1) sisäänpääsy on ilmainen
OPINTOTUKI
Opintotuki kaikilta Metallin ja SAK;n järjestämiltä kursseilta. 
Lisätietoja taloudenhoitaja Kauko Lämsältä puh. 040 7484428
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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Kesäinen saaristiristely keräsi jälleen laivalastillisen jäsenistöä nauttimaan Vaasan saaristosta ja Kala- Jannen mauk-
kaasta lohisopasta. Kippari Juhani Ahola irroitti köydet ja  risteily alkoi kauniissa säässä.

   Tulevia Tapahtumia 2016

  SAK:n Vappujuhla Vaasassa 2016
  10.30. Kunniakäynti vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä.
  11.15. Kulkue kokoontuminen Ay-keskuksen sisäpihalle (Pitkäkatu 43) 11.45. 
                         Juhlakulkue lippuineen lähtee Kauppatorille.
  12.00. Vappujuhlassa puhuu europarlamenttaarikko Merja Kyllönen.
          Tervetuloa.

Ilmainen Vappukahvitus jäsenperheille Takomossa  klo 11-14

Jäsenistö käytti osaston jäsenetuihin kuuluvia sirkuslip-
puja hyväkseen.

Rautakouran isäntä Jari Ossi, Jouko Ristilä ja Pekka 
Penttinen tarkastamassa puhdistmon talvikäyttöä
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Ammattiosaston varapuheenjohtaja Arne Mäenpää toimi lipun-
kantajana vappumarssilla.

Ammattiosaston varapuheenjohtaja Arne Mäenpää ja ja 
Vaasan kaupunginvaltuutettu Anneli Lehto kävivät vap-
puna myös vakaumuksensa puolesta kaatuneden muis-
tomerkillä. Kuva Tea Hietamäki

Mato-onkikilpailut käytiin  Västervikin satamassa. Uskolli-
nen ja pitkäaikainen onkiporukka toivoo, että nuoria onki-
harrastajia saataisiin lisää kalastuksen pariin. Ilma suosi 
tällä kertaa 

Teksti ja kuvat: Reijo Einola

Takomossa pidetty 
eläkeneuvontailta 
kiinnosti jäsenistöä, 
ja tilaisuudessa 
syntyi vilkasta kes-
kustelua
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Toukokuussa järjestettiin 
Takomossa kurssi ”Naiset 
toimijoina”, jonka tarkoi-
tus oli perehdyttää naisia 
ammattiyhdistystoimintaan. 
Ajatus kurssin järjestämises-
tä syntyi, kun olin lukenut 
kirjailija Enni Mustosen 

Naiset toimijoina –kurssi 
perehdytti Ay-toimintaan

”Lipunkantajat” kirjasta lau-
seen; ”Vaimo hoitaa perheen ja 
raha- asiat, mutta kun vieraita 
kutsutaan, isäntä on suuna pää-
nä” tai sitten ”viisaat vaimot 
pitävät suunsa kiinni.”Lauseet 
kuvastavat 1900-luvun aja-
tusmaailmaa. 

Tämän päivän tasa-arvo-
keskusteluissa puhutaan 
siitä, että myös naisella on 
mahdollisuus osallistua am-
mattiosaston erilaisissa teh-
tävissä, kehittää ja kehittyä 
eteenpäin

Kurssin aikana käytiin läpi 
perusasioita ja käytännön 
asioita mitä tarvitaan toi-
minnan eteenpäin viemisek-
si. Metalliliiton kouluttaja 
Kirsti Anttila kertoi seik-
kaperäisesti mitä asioita on 
hyvä tietää, kun ryhtyy ” 
vastuullisiksi osaston virka-
miehiksi”. Illan aikana va-
jaat kymmenen naista saivat 
paljon tietoa ja hyvä eväät 
siitä, miten naiset voivat olla 
mukana ammattiosaston 
kehittämisessä ja eteenpäin 
viemisessä. Tänä päivänä 
lapsiperheen äidin on vai-

keampaa irtautua ay-toimin-
taan, kun perheen lasten 
harrastukset ottavat oman 
aikansa. Ammattiosaston 
opintovastaavana olin tyy-
tyväinen, että mukana oli 
näinkin paljon kiinnostunei-
ta. Illan päätteeksi Anttila 
otti esiin koruaskarteluma-
teriaalia, joista osallistujat 
valmistivat muun muassa 
helmikoruja ja avaimenpe-
riä. Illan jälkeen jäi sellainen 
kuva, että naiset haluavat 
tulla mukaan kehittämään ja 
toimimaan ammattiosaston 
hyväksi.

Tea Hietamäki 
opintovastaava

Metalliliiton kouluttaja Kirsti Antila selvitti myös siitä, min-
kälainen yhteiskunnallinen tilanne on ay- liikkeen naisnä-
kökulmasta.

Illan päätteeksi askarreltiin helmikoruja ja avaimenperiä.

teksti ja kuvat 
Tea Hietamäki
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Vielä marraskuussa 2015 
elettiin Uponor Infrassa 
työn täyteistä aikaa, töitä 
oli paljon ja täystyöllisyys 
näytti jatkuvan. Paikallinen 
johtokin oli luottavainen 
tulevaisuuden kehitykseen 
Vaasan tehtaalla.  

Syksyn aikana kehitettiin työn 
sujuvuutta, investoitiin ra-
kennuksiin ja laitteisiin, suun-
niteltiin muun muassa isoa 
kompressoria, joka palvelisi 
koko teollisuusaluetta parem-
min.  

Tekemisen meininkiä 
löytyi jokaisessa 

portaassa

Mutta sitten… jotkut tahot jos-
sakin muualla olivat päättäneet 
toisin ja Vaasan tehtaan koh-
talo oli sinetöity. Putki- ja kai-
votuotanto loppuu Vaasassa ja 
toiminnot siirretään Nastolaan 
ja Tuusulaan. Epätietoisuus 
valtasi yhtä lailla työntekijöiden 
kuin koko henkilöstön mielet, 
koskien n. 180 henkilöä. Tun-
tuu, että lopettamispäätös oli 
niin salaisesti suunniteltu, että 
tietoa asiasta saatiin ainoastaan 
lehdistön ja tiedotusvälineiden 
kautta. Edes paikallinen johto 
ei tiennyt aikeista siirtää tuo-
tanto muualle.

Työntekijät ovat tällä 
hetkellä kuin löysässä 

hirressä

91 työntekijät tulevat saamaan 
”potkut”, mutta millä aikavälil-
lä, se on vielä epäselvää, sanoo 
luottamusmies Jarkko Paukku-

Päätös Uponor Infran toimintojen 
siirtämisestä muualle yllätti koko yhtiön väen

nen. Epätietoisuus siitä, koska 
lappu jaetaan? tekee työnteki-
jöiden olon työpaikalla tuskai-
seksi ja epämukavaksi. Saira-
uslomat lisääntyvät koko ajan 
ja henkinen hyvinvointi kärsii. 
Työntekijöiden irtisanomisajat 
ovat 1-6 kk. 

Henkilökunta teki oman esi-
tyksen, siitä, että työt jatkuisivat 
Vaasassa, mutta se ei mennyt 
läpi. Tankkituotanto ja kauko-
lämpöputkien suojien valmis-
tus jää Vaasaan, mutta se ei rii-
tä, vaan nyt jokainen työntekijä 
joutuu kohdallaan miettimään 
uusia ammatteja, Osa heistä on 
muovityöntekijöitä, joille ei ole 
työpaikkoja Vaasan seudulla. 
Työntekijöiden keski-ikä on n. 
45 vuotta, suurin osa heistä on 
perheellisiä, joilla on hankittu 
oma asunto ja sen mukaiset 
vastuut hoidettavana. Kaikille 
tarjotaan mahdollisuutta siirtyä 
Nastolaan tai Tuusulaan, mutta 
se ei ole aivan yksinkertainen 
asia, koska perheet ovat raken-
taneet elämänsä tänne. Yhtiö 

tarjoaa kolmen kuukauden 
palkkaa ylimääräisenä sosiaali-
pakettina, niille jotka menevät 
töihin Nastolan tai Tuusulan 
tehtaisiin.

Työnhakuvalmennus 
auttaa 

uuteen alkuun

Tässä vaikeassa tilanteessa 
saattaa motivaatio kadota ja 
ihmisten tunnetilat vaihtele-
vat työsalissa laidasta laitaan. 
Työnhakuvalmennus auttaa ja 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
erilaisten koulutusten ja kurssi-
en kautta. Vaikka motivaatiota 
puuttuu, kannattaa tarttua tä-
hän mahdollisuuteen, sanoo 
pääluottamusmies Ronnie 
Ekström. Muualla päin Suo-
messa työntekijät ovat vastaa-
vanlaisessa tilanteessa päässeet 
uuden ammatin alkuun näillä 
keinoilla. 

Harry Malmberg on työsken-
nellyt reilut viisi vuotta tuotan-

Uponor Infran työsaleissa on vaitonainen tunnelma ja työntekijät ovat ihmeissään. 
Pääluottamusmies Ronnie Ekström ja osaston luottamusmies Jarkko Paukkunen, 
sekä Harry Malmberg ja Juhani Pakkala uskovat, että koulutuksen kautta päästään 
uuteen ammattiin ja elämisen makuun.

nossa ja hänellä oli pieni aavis-
tus, mitä tulee tapahtumaan. 
Ei se tieto ihan puskista tullut, 
mutta nyt täytyy vaan koettaa 
sopeutua vallitsevaan tilantee-
seen. Alan työpaikkoja ei var-
masti löydy, mutta uskon, että 
koulutuksen kautta löytyy uusi 
ammatti.

Juhani Pakkala on ollut alal-
la 16 vuotta. Tieto työpaikan 
menetyksestä tuli täytenä yl-
lätyksenä. Mitkään asiat eivät 
näyttäneet siltä, että ajaudu-
taan tällaiseen tilaan.  Elämän 
on jatkuttava tästä eteenpäin 
ja ajattelen asiaa kuitenkin 
positiivisesti. Ensimmäisenä 
tulee mieleen aloittaa koulu-
tus uuteen mielenkiintoiseen 
ammattiin. Haaveena voisi olla 
joku muu, kuin tehdastyö, hän 
sanoo.

Teksti ja kuva: 
Reijo Einola
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- Kuulosuojaimet

Suojaimet ovat miellyttävät käytössä, koska niiden tiivis istuminen 
ei perustu materiaalin laajenemiseen, vaan juuri oikeaan muotoiluun.
Suojaimia käyettäessä ei muodostu paineen tunnetta painevaihtelut 
sallivan suodatinosan ansiosta.
Täysin sulkevaa suojainta parempi äänten erottelukyky yhdessä oikean tasoisen vaimennuksen kanssa 
takaa parhaan mahdollisen käyttöasteen suojaimille.

Mallistosta löytyy omat versiot teollisuuteen, motoristeil-
le, muusikoille ja metsästäjille.
Lisäksi kauttamme on tilattavissa yksilöllisiä tulppia nukkumiseen 
ja uimiseen.
Musiikin kuunteluun tarjoamme useita eritasoisia yksilöllisiä ratkaisuja.

Suojaimet ovat helppokäyttöiset ja –hoitoiset 
vesipestävät ja pitkäaikaiset.

Yksilöllisillä kuulosuojaimilla saavutetaa kiistattomia 
etuja verrattuna perinteisiin kuulonsuojaratkaisuihin.

Yksilöllistä kuulonsuojausta

Orelo Oy, Hämeentie 81-83, 00550 Helsinki

The leader in fuel efficiency, 
flexibility and environmental 
compliance, Wärtsilä, has 
the most complete marine 
offering on earth. We’ve 
used all of this knowhow to 
develop the most efficient 
engine ever. And with 
efficient, we don’t just mean 
fuel efficiency.
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