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PUHEENJOHTAJAN PALSTA!

Vaasan Metallityöväen ammattiosaston syyskokous
valitsi minut jatkamaan näitä puheenjohtajan hommia
jälleen uudelle kaudelle. Kiitän luottamuksesta.
Vuosi 2016 oli aikalailla edellisen vuoden kaltainen.
Työmarkkinoilla hieman elpymisen merkkjä, mutta öljyn
markkinahinta edelleen alhaisella tasolla. On jopa epäilty
että normaaliin ei enää koskaan palatakkaan koska säännöstely ei yksin riitä isojen varastojen
takia. Opec sopi kuitenkin öljyntuotannon vähentämisestä 1,2 miljoonalla tynnyrillä päivässä.
Tuotto on jää näin ollen 32,5 milj. tynnyriin päivässä. Nähtäväksi jää tuon vaikutus hintaan. Öljyn markkinahinnalla on suuri vaikutus Suomen talouteen.
Vuosi 2016 oli myös liittokokousvuosi. Tampereella 22-25.5.2016 kokoustettiin liittofuusion hengessä. Riku Aato sai jatkaa tehtävässään ja sihteeriksi valittiin Turja Lehtonen. Osasto 28 oli
myös hyvin edustettuna tapahtumassa.
Wärtsilä ilmoitti jälleen tuntuvista irtisanomisista 2016. Vähennystarpeeksi ilmoitettiin 270 henkilöä Suomesta. Neuvottelujen päättyessä vähennystarpeeksi vahvistettiin 183 henkilöä, joista
100 työntekijää ja 83 toimihenkilöä. Lisäksi lomautuksia työtilanteen mukaan max. 63 päivää
per henkilö. Vuosi oli jälleen rankka tuotannon työntekijöille jo kolmas vuosi peräkkäin irtisanomisia. Seuraava tämmöinen on jo kuolinisku tuotannolle.
Kilpailukykysopimus saatiin osittain hallituksen painostuksella leivottua 2016. Sopimus olisi
vastine pakkolakilistalle jota hallituspuolueet uhlailivat panna toimeen. Ajatuksena olisi nostaa
Suomen kilpailukykyä ja lisätä työpaikkoja. Päädyttiin lisäämään työaikaa vuodessa 24 tuntia ja
sopimus olisi paikallisesti sovittava 30.11.2016 mennessä. Metalliliiton osalta sopimus on voimassa 30.9.2019 asti, jonka jälkeen se todennäköisesti puretaan, näin liitosta ilmoitettiin. Nyt
seurataan yrityksissä miten tuo 24 tunnin lisääminen avaa työpaikkoja Suomessa.
Suomessa on viime vuosien aikana tehty äärimaltillista palkkapolitiikkaa. Jo edellinen laaja
työmarkkinaratkaisu vuonna 2014 takasi alle puolen prosentin palkankorotuksen. Se oli niin
maltillinen että työntekijöiden reaalipalkat laskivat. Saksalaisen tilastokeskuksen (Statistische
Bundesamt) vertailussatyön hinta on Suomessa käytännössä samalla tasolla Saksan kanssa.
Vertailussa Suomi on setsemänneksi kallein maa, Saksan sijoituksen ollessa kahdeksas. Työtunnin hinta yksityissektorilla oli viime vuonna keskimäärin 31,10 euroa, ja Saksassa 31,00 euroa. Kalleinta työn teettäminen on Ruotsissa, jossa työn tunti maksoi 41,90 euroa. Seuraavina
Belgia,Tanska, Ranska, Luxemburg ja Alankomaat.
Suomesta tuli itsenäinen valtio 6.12.1917. Valtio syntyi suomalaisten omasta tahdosta ja pitkäjänteisen työn seurauksena. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolviemme merkittävin juhlavuosi.
Tehdää vuodesta juhlavuoden arvoinen ja pidetään lippu korkealla koko vuoden.
Matti Latvakoski
Ammattiosaston puheenjohtaja
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Rautakouran kuulumisia 2016
Maaliskuussa 2016 kaksi metsuria kävi kaatamassa Rautakouran pihapiiristä yhteensä 25 suurta ja vanhaa puuta. Osa puista
kaadettiin turvallisuussyistä, kun olivat jo sen verran lahoja. Osa
puista kaadettiin yleisen viihtyvyyden vuoksi, nyt aurinko pääsee
hemmottelemaan lomailijoita paremmin.
Kaikki risut ja oksat kerättiin talkoovoimin yhteen kasaan päämökin taakse, josta metsurit täräyttivät ne muutamassa tunnissa
hakkeeksi. Myös puiden rungot kannettiin talkoovoimin kasaksi
huoltorakennuksen taakse. Pitkin kevättä ja kesää klapikone
lauloi ahkerasti, syyskuussa talkooväki sai vihdoin viimeisetkin
rungot klapeiksi.
Saunan kuisti sai toukokuussa näkösuojan molemmille sivuille.
Tarkoituksena oli antaa sekä saunojille vilvoittelurauha, että
mökkeilijöille ja grillaajille oma rauha.
Rautakourassa on puuhasteltu myös kaikkia pienempiä korjaustöitä pitkin vuottaa, osa ehdotuksista on tullut vuokralaisilta.
Tämä onkin erittäin hyvä ja toivottavaa, sillä tavoitteena on kaikkien viihtyvyys alueella.
Rautakouran löytää myös Facebookista nimellä ’Rautakoura /
Vaasan metallityöväen ammattosasto ry 28’. Sivun kautta voi
antaa parannusehdotuksia, kirjoittaa kuulumisia tai ottaa
yhteyttä talonmieheen. Kannattaa tykätä sivusta niin tietää mitä
Kourassa tapahtuu.
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Hinnasto:

Rautakoura perhemökki (viikko)
Rautakoura, pikkumökki ( pe,la,su)
Rautakoura, pikkumökki ( ma-pe)
Kesäpaikka vaunulle 1.5-30.9
Talvikausipaikka vaunulle 1.10-30.4
Rautakoura alue ulkopuoliset
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120 €
30 €
30 €
120 €
120 €+ sähkö
1.000 € /vrk

Kuva: Reijo Einola
Päätuvan, mökkien ja asuntovaunupaikkojen vuokra-avaimet saat
Kauko Lämsältä. Tiedustelut ja varaukset, puhelin 040 - 748 4428 arkisin kello 07.00 - 18.00 välisenä aikana.
Ajo-ohje: Raippaluodon sillalta päätietä pitkin 2 km, josta Leipurintielle (opaskyltti vasemmalle). Tie on suljettu lukitulla puomilla. Alue sijaitsee n. 4 km Leipurintietä ja alue näkyy oikealla rannassa.
Osoite: Leipurintie 355, 65800 Raippaluoto
Alueen yleisavaimet: Saatavissa 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
Jari Ossille, puh. 050 4133869
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. 2017 voimassa. Lupa oikeuttaa vieheluvan ja 3 verkkoa.
Lisäksi tarvitaan valtionkortti. Kysy lisää oikeuksista alueen vastaavalta.
Kunnioita mökkinaapurien ja muiden alueella olijoiden yörauhaa. Hiljaisuus ulko-alueella klo 23.00-7.00
Rautakouran talonmiehenä toimii Jari Ossi, puh. 050 4133869.
Rautakoura-jaoksessa toimii myös Kauko Lämsä puh. 040 748 4428,
Näihin henkilöihin voit ottaa yhteyttä aluetta kehitettäessä tai jos havaitset alueella puutteita.
Osaston kotisivuilla www.vaasanmetalli28.fi on Rautakoura ESITE jossa kuvia alueesta ja rakennuksista.
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2017
Hallitus:
Puheenjohtaja		

Matti Latvakoski 040 5365069

matti.latvakoski@wartsila.com

Sihteeri

Ari Rintala

ari.rintala@wartsila.com

		

040 5914953

Taloudenhoitaja

Janne Koskimäki 040 5540824

janne.koskimaki@netikka.fi

Varapuheenjohtaja		

Andreas Toppar 050 3621198

andreas.toppar@gmail.com

Varasihteeri 		

Tea Hietamäki

teahietamaki@gmail.com

Kirjeenvaihtaja		

Matti Latvakoski Lukkarinmäentie 11 61500 Isokyrö

040 5243690

Edellä luetellut henkilöt muodostavat ammattiosaston työjaoston, joka valmistelee asioita toimikunnalle sekä tekee päätöksiä kokousten välisenä aikana.
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet:
Nina Back, Ronnie Ekström, Juha Hakala, Juha Hakola, Kauko Lämsä, Jarkko Nyholm, Veijo Nygren, Jari Ossi, Pekka Penttinen, Markku Rintamäki, Tapani Salohovi, Mikko Viertokangas, Reijo
Viita ja Matti Värri.
Muut yleisvarajäsenet
Esa Blom, Sakari Hietamäki, Tapani Hirvelä, Eija Kiviaho, Satu Koskimäki, Niko Manninen, Ville
Manninen, Juha Mäkiranta, Kauko Palomäki, Jouko Passi, Pasi Ponsiluoma, Keijo Rauhala, Erkki
Åsvik, Sami Valkeakari ja Harri Vuorenmaa.
Jaoksien vetäjät, joille voit myös ehdottaa minkälaista toimintaa haluaisit jaoksen järjestävän
Kulttuurijaosto:
Harri Vuorenmaa. Pursimiehenkatu 23 65200 Vaasa. puh 040 5151174
harri.vuorenmaa@wartsila.com
Naisjaosto:
Nina Back Myrskylinnuntie 2 F18 65320 Vaasa. puh 050 3714975 backnina9@gmail.com
Nuorisojaosto:
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:
Jari Ossi. Hämeenlinnankatu 8 65350 Vaasa. puh 050 4133869 jari.ossi@gmail.com
Rautakouran mökkivuokraus: Kauko Lämsä. Verkkokatu 10 B7 65230 Vaasa. puh 040 7484428
kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
Vapaa-ajan jaosto:
Tapani Salohovi. Sala-ampujankatu 7B5 65370 Vaasa. puh 050 5414400t.salohovi@gmail.com
Veteraanijaosto:
Veijo Nygren. Puskantie 26 J 76 65320 Vaasa. puh 050 5239240 veijo.nygren@luukku.com
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Ammattiosasto 28:n ilmoitetut pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut vuosi 2017
							
Luottamustoimi
Nimi			
Osoite				
Työpaikka			
Pääluottamusmies		
Ronnie Ekström		
Hultvägen 51 65630 Karperö		
Uponor Infra Oy Vaasa 			
						
ronnie.ekstrom@uponor.com		
puh. 050 5842353				
		
Pääluottamusmies		
Joni Kettunen		
Sala-ampujankatu 11 E38		
The Switch Drive Systems Oy			
						
Joni.kettunen@theswitch.com		
puh. 0442081249				
		
Työsuojeluvaltuutettu		
Pekka Autio		
Koppelonkatu 1 C12 65370 Vaasa
The Switch Drive Systems Oy			
						
pekka.pekka@57@luukku.com		
puh. 050 4341528				
		
Pääluottamusmies		
Jan Timmerholm		
Vörågatan 20 B13			
Österberg Oy/Ab			
						
jan.timmerholm@hotmail.com		
puh. 050 3681564				
		
Työsuojeluvaltuutettu		
Ole Ekqvist		
Urheilupolku 6 B6 66500 Vähäkyrö
Österberg Oy/Ab				
										
puh. +358417106068				
		
Pääluottamusmies		
Ari Heikkilä		
Mäkikaivontie 12-14 H58 65100 Vaasa
Sop-Metal Oy			
						
heikkila.ari@gmail.com		
puh. 040 7624221				
		
Työsuojeluvaltuutettu		
Veli-Pekka Kotkavaara
Rösslentie 4 65520 Helsingby		
Sop-Metal Oy				
						
kotkavaara@gmail.com		
puh. 041 4313684				
			
Pääluottamusmies		
Eija Kiviaho		
Länsimetsäntie 17 B9 65280 Vaasa
Crimppi Oy				
						
eija.kiviaho@gmail.com		
puh. 045 8712232				
Työsuojeluvaltuutettu		
Eija Kiviaho										
Pääluottamusmies		

Markus Koivisto		
Bonäs-Skatavägen 4 66580 Kuni		
Scansolo Oy/Ab			
markus.koivisto@scansolo.fi
puh. 044 5208556
Työsuojeluvaltuutettu													
Pääluottamusmies		
Kari Jalonen		
Vasavägen 2861 66270 Pirttikylä		
Vm-Group Oy Promeco Group			
						
jalonenkari@hotmail.com		
puh. 040 7722013				
Työsuojeluvaltuutettu		

Jorma Rantala		

		
Pääluottamusmies		
Matti Latvakoski		
						
		
Työsuojeluvaltuutettu		
Ari Rintala			
						
		
Pääluottamusmies		
Jari Ossi			
						
		
Työsuojeluvaltuutettu		
Juha Myntti		
						
			
Pääluottamusmies		
Veli-Matti Rantanen		
						
Työsuojeluvaltuutettu		

Marko Mörsky		

		
Pääluottamusmies		
Andreas Toppar		
						
		
Työsuojeluvaltuutettu		
Maiju Lehto		
						

Viiriäisenkatu 9 65320 Vaasa		
jorkos.rantala@elisanet.fi

Vm-Group Oy Promeco Group			
puh. 050 5186756

Lukkarinmäentie 11 61500 Isokyrö
jmlatvakoski@gmail.com		

Wärtsilä Finland Oy				
puh. 040 5365069				

Länsirinteentie 8 66510 Merikaarto, Vaasa
ari.rintala@wartsila.com		

Wärtsilä Finland Oy				
puh. 040 5914953				

Hämeenlinnankatu 8 H58 65350 Vaasa
jari.ossi@gmail.com			

Uwira Oy			
puh. 050 4133869				

Mörskynkatu 11 66510 Merikaarto
mcjurpo@gmail.com			

Uwira Oy					
puh. 050 3479891				

Haapaniementie 10 65370 Vaasa
v-m.rantanen@pp.sonera.net		

Nordhydraulic			
puh.044 2676852			

Pikitehtaankatu 8 D45 65200 Vaasa
maco74@netti.fi

Nordhydraulic				

Brennerinpolku 1 A6 65380 Vaasa
andreas.toppar@gmail.com		

EFC Finland Oy				
puh. 050 3621198				

Lapinpöllönkatu 3 B14 65320 Vaasa
maiju_lehto@hotmail.com		

EFC Finland Oy				
puh. 050 3509977				

Pääluottamusmies		
Jani Tuominiemi		
Ventäläntie 272 As 1 61500 Isokyrö
						
j.tuominiemi@luukku.com		
		
Työsuojeluvaltuutettu		
Markus Nurminen		
Sorvarinkatu 5 65370 Vaasa		
										
		
Pääluottamusmies		
Juha Mäkiranta		
Eteläkuja 4 66510 Merikaarto		
juha.makiranta@netikka.fi
Työsuojeluvaltuutettu		
Juha Hakola		
						
			
Pääluottamusmies		
Mikko Viertokangas		

Kiisukuja 6 65320			
juha.hakola@fortacogroup.com		

Pääluottamusmies		
Petri Somppi		
						

Niilontie 4 H8 65610 Mustasaari Oy
petri.somppi@escarmat.com		

JTK Power					
puh. 044 9643709				
JTK Power					
puh. 050 5364171				
Fortaco Oy					
puh. 050 9396986
Fortaco Oy					
puh. 044 0919360			

Noppatie 3 65300 Vaasa		
Mapromec Oy			
mikko.viertokangas@mapromec.fi
puh. 040 7062411
Työsuojeluvaltuutettu		
Kristian Holmberg										
													
Escarmat LTD				
puh. 040 9315151				

Työsuojeluvaltuutettu		
Riitta-Liisa Lukkari		
Eerontie 3 B10 66400 Laihia		
					
riitta-liisa.lukkari@escarmat.com		
				
Pääluottamusmies		
Marko Pollari 		
Rodasvägen 31 65520 Helsingby		
										

Oy Escarmat LTD				
puh. 050 5621647				

Työsuojeluvaltuutettu		

Juha Hakola		

Aronkyläntie 436 66400 Laihia 		
tyosuojeluvaltuutettu@palmet.fi

Palosaaren Metalli				
puh. 050 5923844

Pääluottamusmies		
			

Marko Männikkö		

Bjurnäsvägen 211 66240 Petolahti

Procut Oy /Plasmaleikkaus			

Työsuojeluvaltuutettu		

marko.mannikko@procut.fi
Marko Männikkö						

Palosaaren Metalli			
puh. 040 9641642			

puh. 050 5300356
Procut Oy /Plasmaleikkaus		

													
Työsuojeluvaltuutettu		
Jorma Hiirikoski		
Kuninkaantie 12 65320 Vaasa		
Polttoväri Oy			
										
puh. 0400 865504				
		
Pääluottamusmies		
Pasi Tusa			
Reiniuksentie 13 66400 Laihia		
Kilkanen Oy				
										
puh. 0445801480			
Työsuojeluvaltuutettu		

Jussi Leppäkangas		

Pajulinnuntie 3 65320 Vaasa		
jussi.leppakangas@hotmail.fi

Kilkanen Oy				
puh.0442508572

Pääluottamusmies		

Jussi Tuomela		

Sikanevantie 1 66300 Jurva		
jussi.tuomela@algol.fi

Algol Technics				
puh. 0503492186
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Takomo toimi liittokokous-

Vas. vaalitoimitoimikunnan varapuheenjohtaja Reijo Viita, puheenjohtaja Sauli Mielty ja sihteeri Veijo Nygren
seuraavat Reino Heikkilän äänestystapahtumaa.

10.-12.4.2016 järjestetyssä
liittokokousvaalien uurnavaalissa Takomo toimi vaalihuoneistona.
Oman ammattiosaston lisäksi
tila toimi myös Ao. 272 uurnavaalipaikkana. Näissä vaaleissa
oli mahdollisuus äänestää ennakkoon, joko sähköisellä-, tai
postiäänestyksellä. Takomossa

kävi yhtensä 32 äänioikeutettua
jäsentä äänestämässä.
Viimeisenä uurnavaalipäivänä
oli alkuun hieman odottava
tunnelma, mutta pikkuhiljaa ovi rupesi aukenemaan ja
molempiin äänestyspisteisiin
alkoi tulla äänestäjiä tasaiseen
tahtiin. Molemmissa vaalitoimikunnissa riitti puheensori-

Klo 15.40 Pekka Penttinen saapuu vaalihuoneistoon ja
on viimeisiä äänestäjiä. Tällä hetkellä työttömänä oleva
Penttinen odottaa lisää työpaikkoja ja on huolestunut
nykytilasta, jolla asioita hoidetaan valtiovallan tasolla.
Päätökset ovat yksipuolisia ja niitä on vaikea käsittää,
hän sanoo.

KaksKasi

vaalihuoneistona uurnavaalissa
naa koko päivän ajan. Keskusteluissa nousi esiin nykyisen
hallituksen toimet, sanelu- ja
pakkolakipolitiikkaa, joka ei
ole tämän päivän toimintaa.
Eikä myöskään Suomi lähde
nousuun näillä keinoilla.
Hieman yli 58 000 liiton jäsentä
äänesti 12.4. päättyneissä Metalliliiton liittokokousvaaleissa
ja Metallityöväen työttömyyskassan edustajiston vaaleissa.
Äänestysprosentti oli 41,4.

Vaasan vaalipiirin äänestysprosentti oli 41,3, joten
se vastasi keskimäärin
valtakunnallista tasoa
Vaaliliittojen kesken äänet jakautuivat seuraavasti: Yhteistyön vaaliliitto 62,4 % (268
edustajapaikkaa), Metallin Vaikuttajat 37,1 % (153), Keskusta
ja sitoutumattomat 0,3 % (1).
Perussuomalaiset ja vaaliliittojen ulkopuoliset ehdokkaat jäivät ilman edustajapaikkoja.
Reino Heikkilä on ollut jäsenenä vuodesta 1985 ja työskentelee Konecranes Oy:ssä.
Liittokokous on tärkeä elin jossa päätetään liiton toimintalinjoista, joten on tärkeää äänestää näissä vaaleissa. Heikkilän
evästykset
liittokokouspäättäjille on se, että pakkolait on
tyrmättävä eikä paluuta diktatuuriin ole. Hän myös odottaa
liiton tiiviimpää yhteydenottoa
jäsenistöön. Oma ammattiosasto kyllä tiedottaa hyvin asioista, sanoo hän. Lopuksi hän
lähettää terveiset valituksi tulleille; ”Tehkää hyviä päätöksiä.

Jarmo Kohtala on äänestänyt kaikissa metallin
vaaleissa. Se on tärkeää,
sillä tämä on yksi tapa vaikuttaa metalliliiton asioihin.
Muihin vaaleihin en ole
osallistunut. Vaalitoimikunnan jäsen Kauko Lämsä
on ”uurnavahtivuorossa”,
kun Kohtala tiputtaa äänestyslapun uurnaan.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

Kello 16.00 vaalihuoneisto tyhjennettiin ulkopuolisista
ja ovi suljettiin vaalitoimikunnan puheenjohtaja Sauli
Miellyn toimesta. Ääntenlaskun jälkeen uurna toimitettiin
metalliliiton toimistoon. Näin ollen tämänkertaiset liittokokous- vaalijärjestelyt saatiin vietyä loppuun saakka.
Äänestysprosentti jäi jälleen turhan alhaiseksi.
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Liiton toiminnan keskeiset
linjaukset 25.05.2016

Metalliliiton liittokokous päätti 25.5.2016 omana asiakohtanaan
liiton toiminnan keskeiset linjaukset tulevalle liittokokouskaudelle. Linjaukset tiivistävät eri asiaryhmissä tehdyt päätökset ja määrittelevät toiminnan suuret painopisteet ja tavoitteet.
Liittoyhteistyö
Liittokokouksen linjaamalla tavalla Metallityöväen Liitto ry jatkaa uuden teollisuuden ammattiliiton perustamiseen tähtääviä
toimia.
Edunvalvonnassa
- Vaikutamme siihen, että luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia yhtenäistetään ja kehitetään sekä parannetaan sopimus- ja lakiteitse.
- Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kokonaistyöajan lyhentäminen.
- Kehitämme edelleen vuokratyövoiman käyttöön liittyviä sopimusmääräyksiä.
Metalliliitossa
- Metalliliiton toiminta-ajatuksen toteuttaminen edellyttää korkeaa järjestäytymisastetta ja organisaatiota. Tämän saavuttamiseksi
keskiössä tulee olla järjestämistyö ja ammattiosastojen järjestölli-

sen tilan vahvistaminen.
- Jäsenpalveluiden kehittämistä jatketaan siten, että ne ovat entistä nopeammin ja helpommin jäsenten käytettävissä.
- Tarjoamme laadukasta ja monipuolista koulutusta muuttuviin
tarpeisiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
- Koulutuksemme tuottaa entistä osaavampia ja tyytyväisempiä
jäseniä.
- Kehitämme monikanavaista viestintäämme tavoittamaan ja
palvelemaan kaikkia jäseniämme.
Yhteiskunnassa
- Vaikutamme työlainsäädäntöön niin, että niin sanotut 0-tuntisopimukset kielletään.
- Liitto toimii aktiivisesti kanneoikeuden saamiseksi ammattiliitoille.
- Liitto valvoo työelämän perusoikeuksien toteutumista etenkin
monikansallisten yritysten ja niiden alihankkijoiden toiminnassa.
- Liitto vaikuttaa yhdessä muun ay-liikkeen kanssa etenkin EU:n
työelämään vaikuttavan lainsäädännön muodostamiseen.
- Toiminnallamme edistämme vientiteollisuuden kilpailukykyä ja
toimintaedellytyksiä työntekijän asemaa heikentämättä.
- Teollisuuspolitiikkamme tähtää sähköomavaraisuuteen ja sähkön saatavuuteen kilpailukykyiseen hintaan.

Niko Manninen liittokokoukseen kriisitunnelmissa
Viikkoa ennen Metalliliiton
liittokokousta omalla työpaikalla Laine Engineeringissä tuli koko henkilöstölle
täyslaidallinen, sillä meille
ilmoitettiin että yritys on
asetettu konkurssiin, ja on
ruvettava sen mukaisiin toimenpiteisiin. Ilmoitus tuli
kuin salama kirkkaalta taivaalta. Töitä oli paljon ja kiirettä piti. Yt- neuvotteluja
oli alla monia, ja näidenkin
jälkeen sama työmäärä tehtiin tuotannossa. Mikään ei
riittänyt ruotsalaiselle Holding yhtiölle, summaa Manninen. Jälleen kerran hyvä
esimerkki siitä, miten sijoitusyhtiöt käsittelevät yrityksiään tuoden epävarmuutta
suomalaiseen teollisuuteen.
Olen toiminut usean vuoden ajan pääluottamusmiehenä, joten työntekijöiden
asiat oli ensiksi hoidettava
konkurssipesän kanssa ja ne
sujuivatkin sitten lakien mu-

kaan, sanoo Manninen.
Liittokokoukseen apein
mielin
Konkurssi-ilmoituksen jälkeen mielessä pyöri; lähteäkö lainkaan Tampereelle?
Parin unettoman yön jälkeen
ajatus selkeni, että lähden
sinne. Ajattelin äänestäjiäni,
jotka ovat mahdollistaneet
jo toisen liittokokousedustajan paikan, kiitos siitä luottamuksesta jälleen.
Ennen kokousta haaveena
oli valiokuntapaikka, mutta
sitä ei tällä kertaa tullut.
Vaikka yksinäisen kokousedustajan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset, kuitenkin itse olin kokouksen ajan
aktiivisesti valiokuntiin valittujen henkilöiden kanssa.
Tällä tavoin omat ajatukseni
menivät eteenpäin.

Kokous innoitti…
Tunteita, tuskaa sekä
haikeutta
kokousilmapiirissä
Kokouksen yleisvaikutelma
oli hyvä, tällä kertaa ryhmien
edustajat olivat yhtenäisesti
metallilaisten asialla, mikä
näky päätöksenteossa. Tällä
kertaa kokouslistalla olevat
asiat kuten uuden liiton perustaminen ja eläkeläisten
asema, sekä KIKY (kilpailukykysopimus) jakoi mielipiteitä eri suuntiin, kuitenkin
keskustelevassa hengessä.
Päällimmäiseksi kokemukseksi jäivät mieleen Liittokokouksen ympäripyöreät
päätöslausunnot. Johtuneeko siitä, että vuoden päästä
puhaltaa uudet tuulet? Ja se,
että KIKY hylättiin Liittokokouksessa, mutta jälkeenpäin Metalliliitto hyväksyi
KIKY- sopimuksen.

Niko Mannisen pääluottamusmiestehtävät vaihtuivat vaipan vaihtoon ja
lastenhoitoon.
Manninen on huolestunut siitä, kun lehdistö ja
sähköinen media lietsovat
vihaa
ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Kuitenkin
tulevaisuudessakin tarvitaan
kädentaitajia ja suorittavaa
työntekijää varmistamaan
hyvinvointiyhteiskuntaa.
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Matti Latvakoski käytti liiton lakimiehen
palveluja liittokokouksen yhteydessä
Kolmatta kertaa mukana
ollut Matti Latvakoski koki
tämänkertaisen
liittokokouksen rutiiniomaiseksi,
jonka pääagendaksi muodostui liitto- fuusio.
Itse olin jo edellisen yhdistymisehdotuksen kannalla
ja tuen nyt tehtyä esitystä,
joka päätetään vuoden 2017
aikana nyt kokouksessa olleiden voimalla. Kävin puhujapöntössäkin tukemassa
fuusiota. Puheenjohtaja-, ja
sihteerivalinnoissa päästiin
yhteisymmärrykseen; Puheenjohtajana jatkaa Riku
Aalto ja sihteeriksi valittiin
Turja Lehtonen. Kun metalliliitto hyväksyi jälkeenpäin

KIKY- sopimuksen, niin
saatiin ainoana liittona erillissopimus, jonka puitteessa
sopimus voidaan sanoa irti,
mikäli Suomen hallitus ei
pidä lupauksiansa lupaamistaan päätöksistä.
Liittokokouksen aikana sain
yhteyden liiton lakimieheen,
jolle esittelin kehittämäni
järjestelmän, jolla saataisiin
työpaikat säilymään, eikä
metallin ammattilaiset ajautuisi pois alalta, ja näin saataisiin pidettyä työpaikat.
Esimerkkilaskelma
seuraavanlainen:

on

Matti Latvakoski uskoo
uuden suurliiton toimintakykyyn edunvalvonnassa.

ryhmään, 125henk./ryhmä.
Jokainen ryhmä lomautettaisiin 60 pv. vuosi. 500pv
nollaantuisi ja kertymä olisi
vuodessa 7,5v. Näin ollen
yrityksissä olisi turvallisesti osaava henkilöreservi ja
vältettäisiin tuotantopiikit.
Näin taattaisiin henkilöstölle turvallinen tulevaisuus ja
säästöjäkin saataisiin aikaan
n. 25 %. Lakimies piti ajatusta hyvänä ja laittoi esityksen omaan salkkuunsa
esitellen sen liiton johdolle.
Tässä vaiheessa esitys jäi
mietintään, toivottavasti asia
etenee, sanoo Matti Latvakoski.

498 työntekijät jaetaan 4

		
				

Veijo Nygren oli viimeistä kertaa
liittokokousedustajana
Metalliliiton 22 liittokokous
oli näissä puitteissaan metalliliiton historian viimeinen.
Yli 400 metallilaista kokoustivat neljän päivän aikana
Tampereella hieman jäykissä
ja seesteisissä tunnelmissa.
Kokous sujui vähäisillä äänestyksillä ja näin asiat etenivät suhteellisen nopeaan
tahtiin. Veijo on ollut metalliliiton jäsenenä 46 vuotta ja
nyt oli kolmatta kertaa. Nyt
ensimmäistä kertaa eläkeläisten liittokokousedustajana. Hän on kokenut liiton
kehityksen aitiopaikalta monien luottamustoimien kautta. Kyllä tässä vähän haikea
mieli nousee vääjäämättä
pintaan, kun ajatellaan mitä
saavutuksia jäsenaikanani
on tehty.

Uusin tuulin tulevaisuuden edunvalvontaan

periytyy nuoremmille jäsenille menneisyydestä.

Lainaus Aleksis Kiven näytelmästä
Nummisuutarit,
”niin muuttuu mailma,
Eskoni”. Tämä lause kantaa tulevaisuuteen tänäkin
päivänä. Itse eläkeläisedustajana
liittokokouksessa
kantani oli selvä, kieltäydyin
kaikista valiokuntapaikoista, sillä katson, että paikat
kuuluvat työssäkäyville kokousedustajille. Myös liittokokouksen päätös siitä, että
eläkeläisiä ei kelpuuteta tulevaisuudessa edustuspaikkoihin, vaan ne voivat toimia
omissa ammattiosastoissaan
edesauttaa
tulevaisuuden
edunvalvonnan kehitykseen.
Uskon kuitenkin, että eläkeläisten edunvalvontatietous

Metalliliitto on tullut tiensä
päähän yksinäisenä puurtajana edunvalvonnassa ja
seuraavassa jatkoliittokokouksessa päätetään liittymisestä vientiteollisuusliittojen; Paperi-, Puu-, ja
Team-, liittojen kanssa suurliiton perustamiseksi. Metalliliitto on näistä suurin
pääneuvottelija. Näin ollen
syntyy noin 300.000 työntekijän yhteinen liitto, joka
vastaa kaikkien toimialojen
edunvalvonnasta yhteisesti.
Yhteisen liiton etenemistä
vauhdittaa ehkä sekin, että
työnantajapuoli on jo yhdistynyt keskenään, miettii
Nygren. Alueellisesti suurin muutos tulee siitä, että

Järkevästi suunniteltu
eri liittojen yhdistyminen
antaa lisää uskoa edunvalvontaan, sillä 300.000 jäsenen liittoa ei voi ohittaa
neuvottelupöydissä, sanoo
Veijo Nygren

aluejärjestöt puretaan. Oma
mottoni on aina ollut ja tulee olemaan se että; ”Entistä ei voi muuttaa, mutta
tulevaisuutta voi, ja pitääkin
muuttaa”.
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Ari Rintalan aika kului liittokokouksen työympäristö- ja työsuojeluvaliokunnan kokouksissa
Työsuojeluvaltuutettu Ari
Rintala pääsi mieleiseensä
paikkaan, työsuojeluvaliokuntaan metalliliiton 22.
liittokokouksessa. Vaikka
työsuojelua ohjaa työsuojelulaki ja asetukset, niin siitä huolimatta valiokunnan
työskentely on tärkeää, koska työsuojelun luonne on
muuttumassa koko ajan.
Rintala jatkaa liittovaltuustossa 2016-2017.Haluankin
lausua kiitokseni kaikille
liittokokousvaaleissa äänestäjille. Vien ”läpimenneenä”
työsuojelua eteenpäin meidän kaikkien hyväksi.
Yhä useammin työpaikoilla
nousevat psykososiaaliset
eli henkiset kuormitustekijät
esille. Lisääntyvät YT- neuvottelut, väen vanheneminen ja työn muuttuminen
sekä ihmisten kierrättäminen työpisteestä toiseen
ilmankunnollista perehdyttämistä saavat aikaan lisäjännitteitä työpaikoilla. Työ-

elämän digitalisoituminen
asettaa myös uusia haasteita varsinkin vanhemmalle
henkilöstölle.
Parakekin
alkaa olla 25 vuotta vanha
eikä enää palvele muuttuvaa
työelämää. Itsekin kävinTampere talossa ”pöntössä”
puhumassa muun muassa
ihmisten henkisen kantin
kestämisestä yhä kiristyvässä
työelämässä
Työsuojelua yhdessä
työterveyshuollon kanssa
Työsuojeluvaliokuntatyöskentelyssä nousi voimakkaasti esille se, miten tärkeäksi on muodostunut
yhteistyö työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa.
Työtapaturmien
ennalta
ehkäiseminen ja riskien minimoiminen
työelämässä
nousee uusien haasteiden
edessä yhä tärkeämmäksi.
Riskien tunnistaminen ja

arviointi pitää olla kattavaa
,sanoo Rintala. Puutteellinen osaaminen vaikeuttaa
työpaikkojen
työsuojelutyötä ja sen kehittämistä.
TS-valtuutetun sekä myös
TS-päällikön sekä muun
työsuojeluhenkilöstön osaamista ja yhteistoiminnan
vahvistamista täytyy tukea
sopimuksin ja lakiteitse.
Ennakoivaja osaava työsuojelu on tärkeää ja siihen
on tartuttava tositoimin, lisää hän.
Hiljainen hyväksyminen
uuden liiton perustamiselle
Metalliliiton viimeisen liittokokous sujui ehkä hieman
nostalgisissakin tunnelmissa ja yhtä lailla virallisissa
keskustelu- kuin käytäväkeskusteluissa kokousedustajat vaihtoivat kuulumisia
saaden tietoa eri puolilta
Suomea tulleilta edustajilta.
Yleinen kanta tuli selväksi.

Ari Rintala uskoo, että psykososiaalinen eli henkinen
puoli sekä digitalisoituminen tuovat uusia haasteita
työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Liittojen pienennyttyä, yhdistymisellä saadaan aikaan
enemmän volyymia. Sitä
paitsi työnantajapuolikin on
jo yhdistänyt voimiaan.
Uskon, että uudesta liitosta
tulee ajanmukainen edunvalvontakoneisto, päättää
Rintala.

Janne Koskimäen toinen liittokokousmatka
Tämän kertainen liittokokous ei eronnut edellisestä kokouksesta, vaan noudatteli
samaa kaavaa kuin aiemminkin. Perusasioissa annettiin
evästyksiä liiton johdolle,
mm. vuorotyölisistä. Itse en
osallistunut valiokuntatyöskentelyyn, vaan seurasin kokouksen kulkua ryhmässä.
Merkille pantavaa oli se, että
kokous vietiin läpi ilman äänestyksiä. Näyttääkin siltä,
että nyt paneudutaan yhteisten asioiden hoitoon ja puoluepolitiikka jää vähemmälle. Mielestäni tämä on hyvä

suunta johon mennään.
Uusi liitto mietitytti kokouksen ajan ja mielestäni on
mietittävä miten uudistetaan
liiton toimintaa. Onko liittokokousjärjestelmä liian jäykkä ja byrokraattinen.
Voisiko olla pienempi liittokokous-edustajajoukko?
Pitäisikö kokous olla lyhyempi kuin vanha järjestelmä? Koulutus on tärkeä osa
ja sitä ei saa vähentää, koska
se auttaa pysymään mukana
kehityksessä. Nuoria on saatava lisää alalle, koska me-

tallialalla eläköityminen on
kovassa vauhdissa. Toivon,
että nuorista löytyy jatkajia

ammattiyhdistystoimintaan,
näin saadaan edunvalvonta
pysymään ajan tasalla.
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TOLKKUA TYÖELÄMÄÄN
Suomi täyttää 100 vuotta. Miten tämä Suomi on
oikein rakennettu. Miten
tämä yhteiskunnan hyvinvointi on ylipäänsä
kehittynyt. Mitkä ovat
ne voimat, jotka sen on
saaneet aikaiseksi.Taistelua se on ollut, jossa
ay-liike on ollut merkittävässä roolissa.
Perusporvarihallitus
on jatkanut hyökkäystä
ay-liikettä ja sen saavutuksia kohtaan. Aivan
kuin he olisivat syyllisiä
siihen, että yrityksillä ei
mene aina erityisen hyvin. Palkkoja ja etuuksia leikataan, maksuja
lisätään, palveluita heikennetään. Jotain tolkkua työelämään toivoisi
myös herroilta, eikä jatkuvaa köyhien kyykyttämistä.
Työ jos olisi herkkua,
niin herrat itse tekisi sen.
Mutta kun se rankkaa
on, sen saa tehdä työläinen. Niin lauloi Esa Pakarinen aikoinaan.
Duunari on se välttämätön ”paha”, jota ilman
hankkeet eivät toteudu,
eikä yhteiskunnan talous
pyöri. Siitä ei juuri kiitosta heru, potkuja vaan,
niin tolkuton on tämän
maan tapa.
EK:n herrat puhuvat,
työstä ja työllistämisestä, mutta jostain kumman syystä heiltä unohtuu täysin palkoista ja
toimeentulosta puhuminen. Aivan kuin se olisi
duunarille sivuseikka.

Jotain tolkkua puheisiin
ja niitä toistaville medioille toivoisi. Niin yksipuolisia ovat.
Monesti on herännyt kysymys, että mikä tässä
herrojen yhtälössä oikein mättää. Taitaa olla
vain valitusta valituksen
päälle, kun ovat vauhtiin
päässeet. Mitään erityistä työkustannusten nousua ei ole miesmuistiin
tapahtunut.
Hallitus antaa kuitenkin,
työllisyyden
nimissä,
yrityksille suuria veron
alennuksia ja eläkemaksujen helpotuksia, ym.
Ja samaan aikaan ayliike hyväksyy työehtoja
heikentäviä sopimuksia.
Ei ole mitään tolkkua.
Rikkaat vaan rikastuu ja
köyhät köyhtyy.
Itselle tuli vajaa vuosi
sitten 46 vuotta työelämässä. Kovasti ihmettelen miten yritykset ovat
kestäneet pystyssä kaikki nuo vuodet, jos työvoima on niin pirun kallista.
Verotietojen mukaan
yrityksillä näyttäisi menevän varsin hyvin. Levyseppiä niillä listoilla ei
kuitenkaan ole koskaan
näkynyt.
Pyramidin
yläpäässä
Ollilan Jorma & kumppanit ovat tehneet viime
vuonna raskasta omistamistyötä, Ollila ihan 42
602 766 euron edestä.
Varmaan on tehnyt sitä
24 / 7, ja ylityöt ja viikonloput päälle. Maitokaup-

paan ja verottajalle siitä
menee tietenkin jokin
osa, ja loput säästöön,
pahan päivän varalle.
Mikä on siinäkin suhteessa tolkku.
Moni toivoisi varmaan
ay-liikkeeltä
huomattavasti
aktiivisempaa
roolia ja tolkkua työelämään, ja yhteiskuntaan.
Perusporvarihallitus riehuu nyt kuin norsu lasikaupassa. Eikä homma
näytä olevan hanskassa. Kaikki vuosia rakennettu arvokas rikotaan.
Palveluita leikataan ja
maksuja korotetaan, privatisoidaan ja verovaroja työnnetään yksityisiin
taskuihin. Voisiko teollisuusliitto olla ratkaisu
suurelle vastavoimalle?
Kevään kuntavaaleissa
aion kuitenkin käyttää
omaa tolkkuani ja äänestää, jotta saadaan
Suomen hallituksen harjoittamalle linjalle vaihtoehto. Kehotan lukijoita
tekemään samoin…

Arne Mäenpää
emeritus levyseppä
28:n jäsen
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Janne Koskimäki valittiin ammattiosaston taloudenhoitajaksi
Pitkäaikaisen taloudenhoitajan Kauko Lämsän jäädessä
eläkkeelle, Janne Koskimäki
valittiin Kaks Kasin taloudenhoitajaksi. Hän on ollut ammattiosaston jäsen vuodesta
1996 lähtien. Janne on Wärtsilän viimeisen luokan konepajakoulun käynyt, joka on oppinsa
sieltä saanut. Tällä hetkellä hän
työskentelee 3- vuorotyössä.

tiva ja siihen on perehdyttävä
kunnolla. Astun kyllä isoihihin saappaisiin, mutta onneksi
Lämsä on tukena tässä, joten
uskon, että pääsen sisään tähän
työhön. Kirjanpito, budjetin
teko, kurssistipendit ja laskujen
maksut kuuluvat muun muassa
tehtäviini.

Taloudenhoitajan pesti on vaa-

Harri Vuorenmaa kulttuurijaoksen vetäjäksi
Kulttuurijaoksen pitkäaikai-

Harri Vuorenmaa odottaa jäsenistöltä ideoita ja ehdotuksia kulttuurijaoksen toimintaan.

sen vetäjän Sauli Miellyn seuraajaksi on valittu Harri Vuorenmaa. Hän on ollut osaston
jäsen vuodesta 1991 lähtien
ja työskentelee tällä hetkellä
Wärtsilän kokoonpanolinjalla.
Uutena kulttuurijaoksen vetäjänä hän kuuntelee jäsenistön
toiveita, minkälaista kulttuurillista toimintaa he haluavat. Tämän hetkinen kulttuurijaoksen
tarjonta on edelleen voimassa.
Mikäli kiinnostusta riittää esimerkiksi festivaaleille, rock-,
tai muihin konsertteihin, kesäteattereihin jne., niin otan mielelläni vastaan vinkkejä jäseniä
kiinnostavista tapahtumista.
Itse katson kulttuurin kirjoa

avarakatseisesti, ja esimerkiksi
historiallinen jenkkiautonäyttelykin voi olla eräänlaista kulttuuria, hän sanoo. Jaoksella on
myös karaokelaitteet, joiden
ympärille voidaan rakentaa erilaista musiikillista yhdessäoloa,
mikäli niin halutaan. Uutena
vetäjänä toivoisin avointa keskustelua kaikkien jaosvetäjien
ja toimikunnan kanssa. Näin
saataisiin mahdollisimman laaja käsitys kulttuurin kiinnostuksesta jäsenistön parissa.
Hän odottaakin aktiivisuutta
kulttuurin saralla. Kaikki mieleen tulevat ideat voi laittaa
sähköpostiosoitteeseeni: harri.
vuorenmaa@wartsila.com

Rasmus Mäkynen aloittaa kotisivujen ylläpitämisen
Tietotekniikkaa ja tietoliikennettä opiskeleva Rasmus
Mäkynen valittiin osaston kotisivujen ylläpitäjäksi ja uudistajaksi. Hän on jo aloittanut
uusien sivujen suunnittelun.
Vanhat kotisivut toimivat
edelleen, ja ne poistuvat vasta sitten, kun uudet sivut ovat
täysin valmiit. Rasmuksella on
nuoresta iästään kokemusta
tällaisten sivujen valmistuksesta ja ylläpidosta. Hän hoitaa
kotisivuja opiskelunsa ohella
ja päivittelee tulevaisuudessa
sivuja tarpeen mukaan. Aikanaan valmistuva sivusto pyritään saamaan mahdollisimman

helppokäyttöiseksi käyttäjän
kannalta, lupaa Rasmus. Kaikki mitä sivustoilla julkaistaan,
menee hallituksen jäsenten
kautta, näin ollen sivustoista
saadaan mahdollisimman toimiva ja kattava kokonaisuus,
sanoo rahastonhoitaja Janne
Koskimäki. Sivujen päivitykset
pyritään saamaan reaaliaikaan
tapahtumien ja tilaisuuksien informaatiossa.

Opiskelija Rasmus Mäkynen uudistaa ja ylläpitää osaston
kotisivuja opiskelunsa ohella. Tavoitteena on saada mahdollisimman helppokäyttöiset sivut jäsenistölle.
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Nuorennusta ammattiosaston
johtoon
KaksKasin ammattiosaston
toimihenkilöiden luonnollinen muutosvaihe jatkuu.
Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Andreas Toppar, joka työskentelee EFC
Finland Oy:ssä. Hän on
liittynyt ammattiosastoon
vuonna 2008 ja toiminut
useita vuosia osaston toimikunnassa. Pyyntöehdotus
varapuheenjohtajan tehtävään tuli yllätyksenä ikään
kuin puuntakaa. Asiaa mietittyäni päätin suostua, mikäli minut valitaan tällaiseen
kunniatehtävään. Olen kiinnostunut metalliliiton ja aytoiminnasta ja siitä, miten
meidän yhteisiä asioita hoidetaan valtakunnan tasolla.
Haluan olla mukana paikallisesti yhteisten asioiden
eteenpäin viemiseksi koko
ajan muuttuvassa maailmassa. Kun aika muuttaa elämisen mallia, meidänkin on
mentävä virrassa mukana ja
saada myösnuoret kiinnostumaan yhteisten asioiden
hoidosta.
Koulutusta ja tiedottamista lisää
Metalliliiton kurssit tarjoavat paljon erilaista perustietoa ja itsekin olen käynyt
mm. pääluottamusmies Ikurssin ja muutamia eri alojen luentoja, luettelee Toppar. Tarkoitus on käydä lisää
kursseja reurssien mukaan.
Osastomme toimintalinjat
palvelevat jäsenistöämme
hyvin ja monipuolisesti. Eri
jaokset pyrkivät järjestämään erilaisia mielenkiintoisia tilaisuuksia vaihtelevalla
menestyksellä, mutta ongel-

Ammattiosaston uusi varapuheenjohtaja Andreas Toppar ottaa innokkaasti
vastaan uuden tehtävän. Osaston perusasiat ovat hyvässä kunnossa, joten
tästä on hyvä aloittaa uudessa tehtävässä.
ma on se, että ihmisillä ei
ole aikaa tulla mukaan, kun
muut harrastukset menevät
ammattiyhdistystoiminnan
edelle. Toivon, että nuoret
ottaisivat enemmän vastuuta ja tulisivat mukaan toimintaan.
Nuorisojaosto tärkeässä
roolissa
Nuorisojaoksen tärkeys kasvaa, kun alalle tulee uusia
nuoria työntekijöitä. Toppar
peräänkuuluttaa mielekästä tiedonjakoa metalliliiton
toiminnasta, koulutuksesta,
edunvalvonnasta ja kokonaiskuvasta siitä mitä ammattiliitto merkitsee työntekijälle. Ei pidä yksistään
tuijottaa siihen, mitä jäsenmaksu maksaa, vaan mitä
sillä saa, luettelee Toppar.
Tänä päivänä villisti rehotta-

va sosiaalinen media tuottaa
epämääräistä ja vääristynyttä
propagandaa nuorille. - Mikäli jäsen käyttää ammattiosastomme tarjoamat palvelut, niin jo pelkästään sillä
tavoin jäsen saa enemmän,
kuin maksaa jäsenmaksua,
laskee hän.
Yhteistyön merkitys kasvaa entisestään
Ammattiosastojen
keskinäisen yhteistyön merkitys
kasvaa paikallisesti. Itse ajattelen, että meillä on hyvät
edellytykset tehdä yhteistyötä ao. 272 kanssa ja sitä on jo
jossakin määrin tehtykin.
Näin saataisiin enemmän
osallistujia eri tilaisuuksiin ja
mielipiteiden vaihtoon saataisiin enemmän eri näkökulmia.

Koko ammattiyhdistystoiminnan aikana puoluepolitiikka on kuulunut siihen
osana toimintaa. Tämän
päivän trendi on se, että
puoluepolitiikka pitää jättää
toissijalle ja keskittyä yhteisten asioiden hoitoon.
Tosiasia on se, että puoluepolitiikka karkottaa nuoria
ay- toiminnasta ja näin ollen he eivät halua tulla mukaan toimintaan. Globaalissa maailmassa meidän on
käytävä avointa keskustelua
työpaikkojen kehityksestä ja
niiden säilyttämisestä, sekä
ihmisten hyvinvoinnista.
”Yhdessä tekeminen”, on
mottoni ja uskon, että se on
oikea tie paikallisella tasollakin. Omassa työpaikassani
paikallinen sopiminen on
onnistunut, eikä KiKy auta
pienten eikä keskisuurten
yritysten kehittymistä.
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KaksKasin kunnallisvaaliehdokkaat
Vaasa,
KaksKasi

TÄYSKÄSI
9

6

Työtä
ja
terveydenhoitoa
kaikille!
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Vaasa on
kotimme!
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Veijo
Nygren

Andreas
Toppar
sit.

Äänestä

Olemme Vasemmistolaisia, Metallin ao 28:n hallituksen jäseniä,
jotka haluamme vaikuttaa myös kuntapolitiikassa.

ennakkoäänestys 29.3.-4.4.
17
KaksKasi Äänestys 9.4.2017
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VAASA

Me haluamme vahvistaa turvaa ja toivoa tulevaisuuteen, luoda
hyvinvointia kuntaan. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ja kunnioittaa.

ISOKYRÖ
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Kauko Lämsä vaihtoi vapaalle

On hyvä asia, että ammattiosaston vetovastuu siirtyy nuorempien käsiin, sanoo Kauko Lämsä.
Vajaan 42 vuoden Wärtsilän
työrupeaman jälkeen Kauko Lämsä siirtyi ansaitulle
eläkkeelle 1.1.2016. Ennen
Wärtsilää hän työskenteli
eri työpaikoissa 6 vuoden
ajan, siitä kertyy 48 vuoden
työhistoria. Wärtsilässä hän
aloitti vaihdelaatikkojen kokoojana, jonka jälkeen hän
toimi nostureiden koeajossa
ja huollossa. Kun se myytiin
pois, niin hän siirtyi moottoreiden kokoonpanoon.
Vuonna 1982 minut valittiin työsuojeluasiamieheksi
johtuen varmasti siitä, kun
olin aina ”pää auki jokaisesta epäkohdasta työpaikalla”,
hän toteaa. Vuonna 1984
Lämsä valittiin I-työsuojelu
varavaltuutetuksi, tämä pesti 4 kk edesmenneen Leo
Lehtimäen jälkeen. Työsuojeluvaltuutettuna hän toimi

vuoteen 2000 saakka.
Luottamustoimet
lisääntyivät
Ammattiosaston toimikuntaan menin 1985 ja taloudenhoitajan tehtävät otin
vastaan 1987 ja sitä jatkui
lähes 30 vuotta. Tänä aikana minulla on ollut taloudenhoitajan tehtävän lisäksi
lähes 30 erilaista luottamustehtävää ammattiosaston,
urheiluseurojen, taloyhtiöiden ja muiden yhteisten asioiden hoidossa. Jälkeenpäin
ajatellen niitä on ollut aivan
liikaa, kun vielä perhekin oli
hoidettavana. Tukka putkella mentiin viikonloputkin,
sanoo Lämsä. Kuitenkin yhteisten asioiden hoitaminen
ja kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin kiinnosti ja vei
mennessään.

Ammattiosaston
nousukausi
Aloittaessani osaston toimikunnassa, tuolloin meillä oli
n. 900 jäsentä ja tällä hetkellä niitä on n. 2.500. Osaston
talous perustuu jäsenmaksupalautukseen, joka on ainoa tulonlähde. Toimikunta
teki tuolloin päätöksen siitä,
että mitään lakkorahastoja
ei kerätä, vaan rahat käytetään jäsenistön hyväksi. Siitä
johtuen ammattiosasto on
pystynyt hankkimaan vapaaajan paikka Rautakouran
ja kerhohuone Takomon,
jotka molemmat ovat aktiivisesti jäsenistön käytössä.
Molempia paikkoja kehitetään ja rakennetaan lisää tarpeen mukaan.
Rautakoura on hyvä esimerkki siitä miten alueita

ylläpidetään. Sinne on rakennettu nykyaikainen huoltorakennus, vesi- viemärijärjestelmä, asuntovaunualue,
grillikota, jotka ovat viimeisimpiä kohteita. Näiden
käyttöetujen lisäksi ammattiosasto tarjoaa vuosittain
paljon erilaisia tapahtumia
ja tilaisuuksia. Kaikki nämä
yhteensä ovat vastinetta jäsenmaksuille, laskee Lämsä.
Joskus tuntuu, että rivijäsen
ei tajua omia etujaan ja jättävät ne käyttämättä. Mieleen
tulee vielä osaston 100 v
historiikki joka oli työläs ja
sitä tehtiin useampi vuosi.
Se kannatti, sillä nyt sitä voi
käyttää luotettavana lähdeaineistona. Osaston jäsenten pyyteetön talkoohenki
on tärkeä voimavara. Se on
tärkeä pohja toiminnan pyörittämiselle. Kaks Kasi on
ollut viimeiset kymmenen
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Pitkän työrupeaman
jälkeen on aikaa oman
kunnon ylläpitämiseen,
lukemiseen, jalkapallon
seuraamiseen ja puutarhan hoitoon.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

vuotta velaton, joten tässäkin talkootyön merkitys tulee hyvin esille.
Kauko Lämsä jättää taloudenhoitajan tehtävät
luottavaisin mielin
Kun eläkeikä koittaa on
luonnollista, että myös ammattiosaston
toiminnan
vastuutehtävissä on työssä
oleva tai työtön henkilö.
Myös se, että terveydentila
ei ole enää entisellään, auttoi päätöksenteossa. Kun
löytyi nuori ja innokas Janne
Koskimäki jatkamaan työtäni Kaks Kasissa, uskon, että
talousasiat sujuvat entiseen
malliin. Olen yhdeksänkymmentä luvulla kehittänyt
sähköisen kirjanpitojärjestelmän, jolla on helppo jatkaa talouden hoitamista.
Hauska sattumus
menneiltä ajoilta
Taloudenhoitajan alkutaipaleella sattui seuraavanlainen
tapaus, joka on erityisesti jäänyt mieleen. Joltakin
naisyhdistyksen
kuorolta
tuli avustuspyyntö. He pyysivät osastolta 1.000 markkaa toiminnan tukemiseksi.
Toimikunta teki myönteisen
päätöksen, ja raha lähetettiin ilmoitettuun tilinumeroon. Kului toista kuukautta
ja kyseisen kuoron edustaja

soitti ja kysyi; eikö tukea
myönnettykään. Kyllä ja se
on maksettu, mutta suoritus
ei koskaan mennyt oikealle
tilille, koska tilin viimeinen
numero heitti yhdellä. Selvittelyjen jälkeen huomattiin, että maksu olikin mennyt holhouksen alla olevalle
laitapuolen kulkijalle. Hän
oli välittömästi nostanut
koko summan. Kysyttäes-

sä kaverilta, että mihin rahat menivät. Hän vastaili
itkuisella äänellä, että kun
on joulu tulossa, enkä ole
koskaan lahjoja ja herkkuja
saanut, niin pidin luonnollisena käyttää rahat ostamalla
itselleni joulun. Normaalisti
hän sai käyttörahaa vain 20
markkaa päivässä. Sosiaalitoimiston kanssa käytyjen
keskustelujen
perusteella

takaisinmaksuohjelma olisi
ollut sellainen, että häneltä
palautuisi 3 markkaa kuukaudessa. Toimikunta teki
yksimielisen päätöksen, että
rahoja ei peritä takaisin,
vaan lahjoitetaan hänelle
joulu. Myös naiskuoro sai
lahjoituksensa, näin kaikki
olivat tyytyväisiä, muistelee
Lämsä.
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Esa Blom Innostui Practical- ammunnan
monipuolisuudesta urheilulajina

Practical- ammunnassa mitataan tarkkuutta, voimaa ja nopeutta. Esa ja Emily Blom harjoittelevat näitä
asioita useamman kerran viikossa.
Vähemmän tunnettu urheiluammunnan laji, Practical- ammunta tuli Suomeen
1970- luvulla. Se hyväksyttiin Suomen ampumaurheiluliiton alalajiksi vuonna
1990. Lajissa mitataan tarkkuutta, voimaa ja nopeutta.
Se tekeekin lajista todella
mielenkiintoisen ja haasteellisen kilpailutilanteessa,
sanoo Esa Blom, joka on
harrastanut lajia reilut kymmenen vuotta.
Blomin ensi kosketus lajiin
syntyi, kun kaveri pyysi mukaan katsomaan mitä se pitää sisällään. Harrastus alkoi
turvallisen ampujan kurssilla, jossa käsitellään lajin
vaatimat turvallisuusmääräykset. Teoriakokeessa varmistetaan, että turvamääräykset on ymmärretty oikein.

Käytännön testissä ampujan
on osoitettava hallitsevansa
turvallisen aseenkäyttötaidon. Vasta kaiken tämän
jälkeen lajin harrastaja voi
aloittaa ohjatut harjoitukset
ja kilpailemisen.

Vaativa kilpaammuntalaji
Practical- ammunta poikkeaa normaalista ampumakilpailusta siten, että kilpailu
suoritetaan vaativilla radoilla, joissa siirrytäännopeasti
juosten eri ammuntakohteeseen tuomarin seuratessa suoritusta melkein selän
takana kellon kanssa. Ratamestarit pyrkivät tekemään
haasteellisia ratoja, jotka vai-

keuttavat suoritusta. Mikäli
kilpailija tekee pienenkin
turvallisuusvirheen, kuten
ampuu sektorin ohitse tai
pitää väärään aikaan sormea liipaisimella suoritus
hylätään välittömästi. Lajin
säännöt ovat erittäin tiukat
joten ampujan on keskityttävä moneen eri asiaan
kilpailusuorituksen aikana,
luettelee Blom.Tulos määräytyy käytetyn ajan ja osumapisteiden mukaisesti.
Lajin haastavuus perustuu
ampujan oman taitotasonsa
tuntemiseen ja taitoon suhteuttaa oma suoritusnopeutensa siihen, hän lisää.
Laji vaatii pitkäjänteisyyttä
ja kilpailuhenkeä, ne vievät
kehityksessä eteenpäin.

Isän ja tyttären yhteinen
harrastus
Esa Blom on menestynyt
kilpailuissa MM-, SM- ja
EM tasolla mukavasti ja hän
on tällä hetkellä Suomen
ampumaurheiluliiton Ranking listalla neljäntenä. Tämän lisäksi hänet on valittu
maajoukkueeseen edustamaan Suomea.
Kolmisen vuotta sitten
Esan tytär Emily innostui
lajista ja hän aloitti myös
määrätietoisen harjoittelun
ja kilpailemisen. Laji sopii
myös tytöille ja naisille yhtä
lailla, kuin miehillekin. Tällä
hetkellä hän kilpailee juniorisarjoissa, joskin hän on
ollut myös monissa nais-
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ten sarjojen kilpailuissakin.
Naisten sarjan kulta oli todella lähellä, mutta pienen
sektorivirheen vuoksi suoritus hylättiin. Silloin harmitti
todella, huokaa Emily, mutta nopeasti se muuttui kuitenkin virheeksi josta otin
opikseni.
Tässä sen näkee, miten tarkkaa tuomarityöskentely on,
lisää hän. Emilyn päätavoite on tulevan syksyn aikana
järjestettävät MM-kilpailut
Ranskassa. Lajissa parasta
on sen urheilullisuus, sosiaalisuus,
yhdessäolo,saa
toteuttaa itseään ja itseluottamus kasvaa koko ajan, luettelee hän.

Lajista yleisesti
Practical-ammunta
muodostuu viidestä eri asetyypistä. Ne ovat; Production,
Standard, Classic, revolverija
Open.Tällä hetkellä reilut75
% kilpailuista ammutaan
käsiaseilla. Suomessa haulikko- ja kivääri- practical
ovat myös suosittuja. Tarkkuuden ja nopeuden arvostus suhteutetaan Comstoc
Count –pistelaskuna. Siinä
suorituksen aikana saadut
osumapisteet jaetaan suoritukseen käytetyllä ajalla.
Laukausten määrä on rajaton. Yleisimmin käytettyjä pistoolikaliipereja on 40
S&W, 38 Super, 9x19 Parabellum ja 45 ACP. Tällä hetkellä Vaasan Ampujissa on
n.210 jäsentä, joista Practical ammuntaa harrastaa
n. 60 henkilöä. Jos Tunnet
kiinnostusta lajia kohtaan,
niin lisätietoa löytyy Vaasan
ampujien kotisivuilta. Laji
sopii kaikenikäisille miehille
ja naisille. Talvisin harjoitellaan omassa ampumahallissa ja kesäisin kerran viikossa
Kivijärven ampumaradalla.

Practical-ammunta lajina sopii hyvin isä/tytär harrastukseksi, toteavat Esa ja
Emily Blom yhteisharrastuksestaan.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

Practical- ammunnassa käytettävä perusvarustus.
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Metallimiehestä tatuoinnin taitajaksi

Janne Lintalan mielestä hygienia ja puhtaus on ehdoton tatuointityöskentelyssä. Hän käyttää aina kertakäyttövälineitä työskennellessään.
Kuudentoista vuoden työrupeama Vaasan Wärtsilässä koneistajana tuli tiensä
päähän viime syksynä, kun
jälleen pyörähtivät Yt neuvottelut, jotka ovat tulleet
osaksi työntekoa työsaleissa.
Aikaisemmissa neuvotteluissa sain jatkaa, mutta nyt
”nalli napsahti” ja jouduin
laittamaan elämän uuteen
järjestykseen. Perheellisenä
miehenä oli pakko turvata
elanto perheelleni ja ottaa
suunnitelma B käyttöön.
Olen harrastanut piirtämistä
ja maalaamista pienen ikäni
ja viimeiset 10 vuotta olen
kehittänyt itseäni tatuoinnin
ihmeelliseen maailmaan.
Potkut saatuani visio oli heti
selvä, perustaa oma tatuointi-, ja suunnittelualan yritys
sillä osaamisella, joka minul-

le on kertynyt harrastusvuosieni kokemuksella.
Selvittelin kaikki velvollisuudet ja mahdollisuudet perustaa oman yrityksen. Yllätyin,
kun Suomessa ei ole tatuoinnin virallista valvontaa
eikä koulutusta Suomessa,
ainoastaan terveysvirasto
tekee pistokokeita yrityksiin.
Tatuointi personoi
henkilöä
Moraali ja ihmisläheisyys
ohjaa toimintaani siten, että
ennen tatuoinnin tekemistä
ensimmäisellä kerralla käyn
perusteellisen keskustelun
asiakkaan kanssa, onko hän
todella valmis tekemään
oikeastaan
loppuelämän
päätöksen siitä, että kantaa tatuointia haluamassaan
kohdassa kehoa. Käytän-

nössä sen poistaminen on
lähes mahdotonta. 18 vuoden ikäraja on ehdoton, josta pidän kiinni, sanoo Lintala. Yläikärajaa ei ole ja tänä
päivänä sekä miehet, että
naiset haluavat tatuointeja
kehoonsa. Ehkä suosituimmat paikat ovat käsivarret ja
olkapäät.- Korvalehden sisäpuolelle tehty tatuointi on
erikoisin paikka, johon olen
tehnyt, sanoo Lintala.

lisää. Näin ollen asiakas tietää ennen tatuointitoimenpidettä, mihin hän ryhtyy.
Puhtaus ja hygienia ovat tatuoinnin perusta kaikelle.
Käytän vain kertakäyttövälineitä, ja suojaan kaiken
mahdollisen
ympäristön
työn aikana. Näin ollen yhdenkään asiakkaan kanssa
tehdyt välineet eivät missään
vaiheessa ole yhteydessä toisiinsa.

Tatuoinnit tehdään aina
kertakäyttövälineillä

Vain mielikuvitus piirrosten rajana

Ensimmäisellä kerralla tehdään ns. asiakasraportti,
johon kirjataan kaikki tatuointiin liittyvä jälkihoitoon
saakka. -Tämä tehdään asiakasturvallisuuden takia, hän

Pääsääntöisesti asiakkaalla on mukana hahmotelma
tai valmis kuva siitä, minkälaisen kuvan hän haluaa. Tämän lisäksi jokaisella
tatuoinnintekijällä on oma
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tyylinsä, niin myös minulla. Kun mietitään yhdessä
kuvaa, jonka asiakas haluaa, niin usein keskustelujen
jälkeen siihen saadaan lisää
uusia ulottuvuuksia. Haluan
saada selville, mitä halutaan
ennen tekemistä. Se ei maksa yhtään enempää, vaan
haluan saada asiakkaan tyytyväiseksi lopputulokseen.
Se on paljon järkevämpää
suunnitella vaikka kymmenelle paperille etukäteen,
miettii Lintala.
Tällä hetkellä noin yksi
kymmenestä haluaa värikuvina. Tämän päivän trendi
on musta/harmaa kuva ja
aiheita löytyy pilvin pimein.
Usein on niin, että ensimmäinen tatuointi kertoo
suuresta elämäntilanteesta
tai sen muutoksesta, joka
muistuttaa
omistajaansa
joka päivä. Tatuoinnilla on
aina joku merkitys kun niitä halutaan lisää, välttämättä
sitä ei sivullinen tiedä, mutta
sen omistajalle se on tärkeä,
lisää hän. Mikäli olet kiinnostunut teettämään itsellesi tatuointeja, olet tervetullut keskustelamaan aiheesta.
Se ei maksa mitään vaikka
tulisitkin toisiin ajatuksiin,
sanoo Janne Lintala.

Janne Lintalan taiteellisuus näkyy jo kuvan hahmotteluvaiheessa. Tämäkin
upea teos tulee koristamaan kehoa asiakkaan toivomassa paikassa.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

Kertakäyttövälineillä on
turvallinen työskennellä.
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Olavi Lyttinen

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

Metallimies

Olavi Lyttisen kellarissa on vieläkin toimintavalmsi sorvi.

Paljasjalkainen ”Präntööläinen” Olavi Lyttinen syntyi
90 vuotta sitten Kapteeninkadulla, siis kotona eikä sairaalassa, niin kuin hän itse
asian ilmaisee. Pirteä ”teräsvaari” asuu vaimonsa Alvan
kanssa edelleen Hauentiellä omakotitaloa hoidellen.
Lumi- ja pihatyöt sekä pensasten leikkuut ovat parasta
hyötyliikuntaa. Päivittäisiin
rutiineihin kuuluvat myös
kaupassakäynnit ja muut
asioiden hoidot. Metalli 28
veteraanijaoksen toiminta
ja erilaiset matkat virkistää
elämää ja antaa paljon lisää
aktiviteettia. Liikunta on
tärkeää, mutta myös auto
auttaa liikkuessa pidempiä
matkoja. Sain juuri 5 vuoden jatkoluvan ajokortilleni,
kun kävin lääkärintarkastuksessa.

Vuonna 1943
nuorten miesten
Ruotsinseikkailu
Meitä oli kolme kaverusta,
minun lisäkseni Harri Jakobe ja Veikko Rauhala, jotka
ovat jo edesmenneitä, lähdimme jatkosodan aikana
kimppaveneelläni Uumajaan. Pienellä moottoripurjeveneellä seilasimme ensin
Valassaarille, jossa kytättiin
sopivaa hetkeä purjehtia
Ruotsin edustalla sijaitsevalle Holmögaddenin majakkasaarelle. Tuolloin Merenkurkussa oli täydellinen
valvonta, mutta me onnistuimme pääsemään saarelle.
Sieltä matka jatkui Uumajaan ja myin veneen siellä.
Vastaanotto oli upea, meille
tarjottiin vaatteet ja kengät.
Ensimmäinen työpaikka oli
junanradan korjaustöissä.
Sitten tehtiin turpeen kuiva-

tustöitä, jonka jälkeen olin
töissä Svenska Fläktfabrikissa. Siellä alkoi lakko, ja
kun en kuulunut täkäläiseen
ammattiliittoon, tilanne tuli
vähän kummalliseksi, joten
päätin lähteä Jonköpingiin.
Sillä reissulla tuli vastaan
vanhempi pariskunta, joka
olisi ottanut minut ottopojaksi. Hetken mietittyäni
päätin että kavereita en jätä,
ja niinpä suuntasimme takaisin präntöölle. Näin loppui yli vuoden mittaiseksi
venynyt kesäloma Rompalta, nauraa Lyttinen. Tuohon
aikaan Uumajaan muutti
paljon rannikkoruotsalaisia
seikkailumielessä ja sille tielle jäivät.
Työura alkoi legendaarisessa Wickströmin
moottoritehtaassa
Kansa-ja ammattikoulun jälkeen vuonna 1947 koitti va-

rusmiespalvelu ja Lyttinen
suoritti
asepalveluksensa
Miinanraivaajan koulutuksen tuomissa tehtävissä.
Armeija jälkeen työpaikka
löytyi Wickströmin moottoritehtaalta metallisorvin
äärestä. Siellä hän teki työuransa loppuun asti ollen
”viimeinen
mohikaani”,
joka lähti Suomen moottoritehtaalta.
Lyttinen liittyi ammattiosastoon vuonna 1952 ja on
siitä lähtien ollut ahkerasti mukana eri aikakausina.
-50- luvun alussa ammattiyhdistysliike rupesi parantamaan työoloja, jotka olivat
varsin huonot muun muassa valimoissa, jossa käry ja
ilmassa olevat epäpuhtaudet aiheuttivat työntekijöille
erilaisia vaivoja. Wicströmin
moottoritehdas oli näissä
asioissa edelläkävijä ja siellä
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Präntööltä, henkeen ja vereen
pystyttiin sopimaan paikallisesti jo silloin. Työoloihin
saatiin parannuksia koko
ajan lisää. Itse mukana olleena leimauduin nopeasti
työväenliikkeen ihmiseksi
ja sitähän olenkin ollut ja
olen edelleen, sanoo Lyttinen. Sitten kun Wicström
yhdistyi Vaasan moottoriin
niin, ajat muuttuivat työsalissa. Sinne tuli kaikenlaisia
”insinöörejä” käskyttämään
ja työilmapiiri muuttui täysin. Aavistelin, että tehdas
tulee loppumaan ja niin siinä kävi. Uuden työpaikan
hankkiminen näytti epätodennäköiseltä, sillä olihan
minulla vankka Ay- lakkokenraalin maine ja syntynyt
työläishenkiseen sukuun.
Niinpä sain ostaa tehtaalta
venäläisen metallisorvin ja
kaikki työkalut, joilla valmis-

Olavi Lyttinen esittelee täydellistä työkalusarjaa, joplla valmistuu varaosia moneen tarpeeseen.
tin Wicksrtömin varaosia mutta viime vuosina en enää liittoon. Kyllä se on tänäkin
omakotitaloni kellarissa elä- ole sitä käyttänyt. ”PutPut päivänä vielä sellainen turva
keikään saakka. Metallisor- Paattien aika on mennyt” koko ajan muuttuvassa työvi ja työkalut ovat edelleen eikä Präntöön Sundissakaan elämässä,
täydessä käyttövalmiudessa, Wickströmin pehmeää soinPräntöön kasvatti
tua enää kuule.
henkeen ja vereen
Ay- liike aina lähellä
Kentän reunalla lapsesta
sydäntä
saakka asunut jalkapallo on
ollut intohimoni. PalosaaSuomalainen ammattiyh- rella toimi tuolloin VPV
distysliike on elänyt vaihe- (Vaasan Pallo Veikot) jossa
rikkaita ajanjaksoja alku- suurin osa ”Kapernaumin
taipaleelta lähtien. Sodan kakaroista” potkivat palloa
jälkeinen Ay- ja puoluetoi- aamusta iltaan. Lyttinen on
minta hajallaan. Eniten sitä ollut mukana useita vuosia
repi se, kun perustettiin SAJ. VPV:n johtokunnassa ja hän
Lyttinen muistaa tuon ajan on saanut ansioistaan Suokarvaasti, sillä yhteisten asi- men palloliiton kultaisen
oiden hoitaminen halvaan- ansiomerkin. Hän seuraa
tui, eivätkä asiat tahtoneet edelleen ahkerasti urheilua.
luistaa. Kaikesta huolimatta Omaa kuntoaan hän pitää
taisteltiin 40 tuntinen työ- yllä kävelemällä päivittäin.
viikko, eli lauantait vapaak- Pyöräily kuuluu myös harsi, Eläkelaki vuonna 1962, rastuksiin kesäaikaan. Pitja joihinkin yrityksiin omat kän iän salaisuutena hän pisairauskassat. Tässä vain tää terveellistä ruokavaliota,
muutama esimerkki mitä joka pitää sisällään myös puon saatu aikaan. Nykyaika- naviinin. Silloin tällöin myös
na nämä asiat ovat itsestään viskipaukku on paikallaan,
selvyys, nykynuorille. Ilman hän päättää.
Ay-liikettä näitä ei olisi. IhAmmattiyhdistysliikeen kehitys on ollut pitkäjänteis- mettelen kovasti nykynuotä ja nousujohteista vuosikymmenien aikana.
ria, jotka eivät liity ammatti-
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Veteraanijaoksen vuosi täynnä
toimintaa

Mukaan mahtuu
lisää eläkeläisiä
rentoon
hauskanpitoon
ja yhdessäoloon
Vuodesta toiseen veteraanijaos järjestää mitä erilaisimpia tilaisuuksia, kuten
talkoita, luentoja bussi- ja
kylpylämatkoja sekä, tutustumisia eri mitä erilaisimpiin kohteisiin. Toimintaan
mukaan ovat tervetulleita
kaikki 28:sin eläkeläiset yksin tai puolisoineen. Metalli
28 on niin sanotusti keräävä osasto, jonka jäsenistö
muodostuu alueen eri metallialan yritysten työntekijöistä. Eläkeiän koittaessa
he eivät välttämättä huomaa
veteraanijaoksen monipuolista vapaa-ajan tarjontaa.
Toivomme, että he lähtisivät
myös mukaan iloiseen porukkaan, sanoo Veijo Nygren, joka toimii veteraanien puheenjohtajana. Usein
pelätään etukäteen, että
”joutuu hommiin, jos lähtee
mukaan”, meillä ei tarvitse
pelätä sitä, lisää hän.
Joka vuosi tehdään yhdessä
toimintasuunnitelma ja se
koostuu pääasiassa erilaisista
yhteistilaisuuksista, talkoista
ja matkoista, ja muista erilaisista tilaisuukssista, luettelee sihteeri Kyösti Sirviö.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

Toimintamme perustana on
rentouttaa jäseniä hauskassa
ja iloisessa seurassa. Olkoon
tilaisuus mikä hyvänsä, aina
vähintään
”pullakaffeet”
tarjotaan muistuttavat Veijo
ja Kyösti. Vuosittaiset joulujuhlat runsaine tarjoiluineen, on aina juhlava päätös
toimintavuodella.
Niihin
osallistuu aina lähes sata
henkilöä.
Viime vuonna järjestettiin
laivaristeilyjä Tallinnaan ja
Tukholmaan sekä kylpylä-,
ja teatterimatkoja. Mukana
matkoilla on yleensä täysi
bussillinen n. 50 henkeä.
Halkosaaren kesäteatterimatkalla oli reilut 30 osan-

Veteraanijaoksen toimintakalenteri on jälleen täynnä
hauskaa yhdessäoloa, matkoja, luentoja, risteilyjä, kulttuuria jne., paljastavat puheenjohtaja Veijo Nygren ja
sihteeri Kyösti Sirviö. He toivottavatkin kaikki entiset ja
uudet jäsenet yhdessä tai yksin mukaan tämän vuoden
tapahtumiin.

ottajaa. Näiden lisäksi perinteeksi on tullut vapaa-ajan
paikka Rautakouran talkoot,
jossa osanotto, on kiitettävä,
Se on samalla oivallinen ulkoilu- ja liikuntapäiväkin.
Nykyään Rautakouratalkoot
on jäänytkin jaoksemme
harteille, muistuttaa Nygren.
Syksyn isojen liittojen Turku
- Tukholma risteilyllä eläkeindeksin kiemuroista kävi
kertomassa Kimmo Kiljunen. Maalaislääkäri Kiminkinen valotti kansanomaisesti ja värikkäästi oman
terveyden huolehtimisesta
eläke- ikäisenä. Muutoin
risteily oli iloa ja esityksiä
täynnä.

Veteraanijaos kokoontuu
pääsääntöisesti Takomon
kerhohuoneella Hietasaarenkatu 13, jokaisen kuukauden toisena maanantaina klo 13.00
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Veteraanit työn touhuissa Rautakourassa
Veteraanien perinteiset kevättalkoot Rautakourassa
keräsivät lähes 30 henkeä
ehostamaan Rautakouran
vapaa-ajan aluetta. Haravoimista riitti ja ulkoalueet
saatiin siistiksi tulevaa kesää
varten. Laituri kyllästettiin
ja muutenkin ehostettiin
paikkoja. Puheenjohtaja
Veijo Nygren oli tyytyväinen, kun porukka jaksaa
vuodesta toiseen tulla
talkoisiin. Naisväki oli laittanut runsaat eväät, joita
nautittiin työn lomassa
kauniissa aurinkoisessa kevätsäässä. Krister Håkans
Panikesta oli perinteisesti
kalastanut ja savustanut
kevätahventa ja se maistui
talkooporukalle. Työn lomassa suunniteltiin jo seuraavaa projektia… mikä se
sitten lienee, se onkin sitten
toinen juttu. Rautakourassa
on talven aikana harvennettu puustoa, joten aurinko
pääsee paistamaan entistä
enemmän.

Talkooporukka kahvitauolla. Aurinko paistoi ja
keväinen tuuli hemmotteli porukkaa.

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

Sisätiloissakin maistui kahvi ja leivät sekä pullat.

Laiturit kyllästettiin Lasse Björkholmin ja Pentti
Heikkilän toimesta. Erkki Åsvik seuraa työn etenemistä.

Krister Håkans käytti konevoimaa haravoinnissa.
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Tapahtumia...

Kuvat: Tea Hietamäki

Vappukahvitarjoilu Takomossa. Vasemalla tarjoiluvastaava Veijo Nygren.

Taiteiden Yö Takomossa, musisoimassa Ao 28 jäsenet, Aarre Järvi ja Sakari Hietamäki.

KaksKasi

Arne Mäenpää ja Matias Mäkynen vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä,
Ao 28 lipun kanssa.

Nice Run 2016, innokkaina starttia odottamassa Nina Back, Tarja Korpi ja Tea Hietamäki.
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Algol Technics Vaasa on monipuolinen työpaikka
Algol Technics Oy:n Vaasan
toimipiste tarjoaa yrityksille
kokonaisvaltaista teollisuuden
kunnossapitoa asiakkaiden tiloissa. Vaasan yksikössä työskentelee 15 huoltoasentajaa.
Toiminta-alue on alkaa Porista
jatkuen Ouluun. Huoltoasentajien työ on monipuolista ja
mielenkiintoista johtuen erilaisista asiakasyrityksistä ja
heidän tuotantoaloistaan. Jokainen päivä on erilainen ja ne
täyttyvät muun muassa teollisuusnostureiden asennuksista, huolloista, tarkastuksista
ja korjauksista, luettelee pääluottamusmies Jussi Tuomela.
Häntyöskentelee yrityksessä
huoltoasentajana.
Oma itsenäinen ja vastuullinen yksikkö
Me pystymme suunnittelemaan työpäivämme aikataulun
itse. Työ on liikkuvaa ja tilanteet saattavat muuttua päivän
aikana useasti ja siksi olemme
todenneet hyväksi järjestelyn,
jossa myös asentajat ottavat
vastuuta asiakaspalvelun aikataulutuksesta. Meillä on myös
ympärivuorokautinen päivys-

Joustavuus toimii
molemmin puolin
Asiakaspalvelun ja työn luonteentakia osaava henkilökuntamme joutuu välillä reagoimaan nopeastikin uusiin
tilanteisiin. Laitteiden vikaantuessa asiakkaat haluavat huoltomiehen paikalle nopeasti,
ettei tuotanto kärsi. Työntekijämme ymmärtävät nämä tilanteet ja joustavat tarvittaessa.
Myös työnantaja vastavuoroisesti joustaa tarpeen vaatiessa.
Olemme tyytyväisiä tähän menetelmään ja koemme, että se
Työ on mielenkiintoista ja jokainen työpäiviä on erilainen, on yhteinen etu kaikille.Työnantaja järjestää erilaisia virkissanoo pääluottamusmies Jussi Tuomela.
tymis-, ja Tyky- tilaisuuksia sanoo Tuomela. Porukka viihtyy
tys, jossa on mukana 5 työn- asti, sanoo Tuomela. Hänellä ja osallistuu näihin tapahtumiin
tekijää. Jokaiselle päivystäjälle on sähköasentajan koulutus, ahkerasti.
tulee siis vuoro kerran viidessä joka on hyvä perusta huoltoviikossa perjantaista perjantai- asentajan työhön.Työnantaja, Metalliosasto 28
hin.
sekä kone-, ja laitetoimittajat Uudeksi pääluottamusmiehekAsiakasyritykset, joissa me kouluttavat asentajiamme sään- si valittu Tuomela ei vielä ole
Vaasan toimipisteessä työsken- nöllisesti eri laitteisiin. Näin ehtinyt tutustua osaston toitelevät käymme,ovat pääasiassa huolto- ja asennusporukan mintaan. Kahden lapsen isänä
Vaasan ympäristössä. Huolto- ammattitaito pysyy ajan tasalla. suuri osa vapaa-ajasta kuluu
pisteen hyvän sijainnin ja osaa- Tarkastustoiminnan vaatimat perheen kanssa, mutta osaston
van henkilökunnan ansiosta sertifikaatit on myös oltava toiminta kiinnostaa myös; hän
pystymme palvelemaan asiak- kunnossa.
sanoo. Aikaa myöden uskon,
kaitamme joustavasti ja nopeettä tulen osallistumaan toimintaan.

Algol on suomalainen vuonna 1894
perustettu perheyritys
Algol on monialakonserni, jolla
on kokemusta kansainvälisestä
kaupasta vuodesta 1894 alkaen. Konserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä, jotka maahantuovat
ja myyvät tuhansia eri tuotteita
teollisuudelle ja terveydenhuoltosektorille. Algol-konsernin
yhteistyökumppaniverkosto on
maailmanlaajuinen ja yhtiöllä
on toimipisteitä yhdessätoista
eri maassa.
Teollisuudessa Algolin ratkaisut turvaavat asiakkaiden
tuotannon sujuvuutta, tehostavat prosesseja tai pidentävät
laitteistojen elinkaarta. Terveydenhuoltoalalla ne edistävät
monin tavoin terveen elämän
edellytyksiä.
Konsernin liikevaihto on runsaat 160 miljoonaa euroa.
Algol-konserni työllistää yhteensä noin 400 ammattilaista
esimerkiksi myynnin, tuote- ja
palveluratkaisujen, projektilii-

Teksti ja kuvat
Reijo Einola

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaispalveluna
asennus-, ja huoltotyöt
vankalla ammattitaidolla ja
joustavasti, sanoo huoltopäällikkö Tatu Nurmi.
ketoiminnan, markkinoinnin
sekä teknisen huollon ja ylläpitotoiminnan tehtävissä.
Algol Technics Oy
Algol Technics on osa suomalaista Algol-konsernia. Algol

Technics työllistää yli 150 ammattilaista eri puolilla Suomea,
kymmenessä eri toimipisteessä
ja lukuisissa eri asiakasyrityksissä.
Algol Technics tuottaa teollisuuden tuoteratkaisuja, järjestelmätoimituksia ja käyttövarmuus-palveluita tavoitteenaan
asiakkaan tuotanto- ja logistiikkaprosessien tehostuminen.		
Tehtävämme on ratkaista asioita vain ja ainoastaan asiakkaan liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Emme
ole yes-miehiä vaan haastamme asiakkaamme uudistumaan.
Sitä myös asiakkaamme meiltä
odottavat.
Palvelukokonaisuutemme ulottuu tuotantoprosessien kehittämisestä ja teknisestä suunnittelusta
tuotetoimituksiin,
asennuksiin ja huoltoon, teknisiin tarkastuksiin ja laitemodernisointeihin sekä tekniseen
neuvontaan ja kumppanuussopimuksiin.
Uskomme siihen, että kun asi-

akkaamme kasvavat kannattavasti niin mekin kasvamme.
Vaasan yksikkö palvelee teollisuuden kunnossapidon alueella, sanoo huoltopäällikkö Tatu
Nurmi.
Tuotantolähteinen organisaatio tarjoaa ammattitaitoista
huolto- ja korjauspalvelua.
Olemme myös mukana kehit
tämässä ja rakentamassa yritysasiakkaidemme tarvitsemia
nostureiden ja tuotantolinjojen laiteinvestointeja ja modernisointeja, luettelee Nurmi.
Nykyinen toimintamme tulee
laajentumaan myös automaation ja robotiikan alueelle, hän
lisää.
Itsenäisen yksikkömme ansiosta pystymme palvelemaan
asiakkaitamme joustavasti ja
nopeasti. Periaatteemme on se,
että meiltä saa kokonaisvaltaisen palvelun, eli kaikki palvelut
saman katon alta. Paikallinen
itsenäisyys ja ison yrityksen
turva mahdollistaa parhaan
palvelun ja vastuun työstämme,
päättää Nurmi.
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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. 2017 jäsenkortti.

TOIMIKUNTA TOIVOO JÄSENISTÖLTÄ RUNSASTA JÄSENETUJEN KÄYTTÖÄ.
LEHTISETELI
Osaston lehtisetelin arvo 40 € Lisätään niihin työväenlehtiin joihin myös Metalliliitto
myöntää avustusta. Lehti laskuttaa osastoa tilauksesi mukaisesti. Etusi on vain yhteen
lehteen. Liiton tuki on 15 - 25 € / lehti. Eli etusi on jopa 65 €
TEATTERILIPUT
Vaasan kaupungin teatterit. (suomalainen ja ruotsalainen) 2 kpl. Lippua per /jäsen.
Metalli 28 jäsenkorttia näyttämällä saat liput ½ hintaan. Lippuja voit ostaa jokaiseen eri
puhenäytäntöihin vuoden 2017 aikana.
VAPAALIPUT
Vaasan MERI- AUTO- ja TYÖVÄENMUSEOIHIN jäsenkortillasi sisäänpääsy on ilmainen
OPINTOTUKI
Opintotuki. 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 jäsenlehti ”KAKSKASI” Ilmestyy kerran vuodessa.
Työpaikkasi työhuonekunnan toimintaa osasto tukee rahallisesti vuosittain.
Jäsenkalenteri, jäsenkortti sekä AHJO lehti postitetaan sinulle kotiin.
Tapahtumista lähetetään tieto sähköisesti.
Paikallisissa lehdissä ilmoitellaan sääntömääräisten kokouksien paikka ja aika.
Tule vaikuttamaan päätöksissä.
EDELLÄ MAINITUISTA LISÄTIETOJA ANTAA TYÖPAIKKASI LUOTTAMUSMIEHET
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The new Wärtsilä 31
redefines efficiency

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.

www.wartsila.com

Algol Technics Oy
Rinnakkaistie 31/6 | 65350 Vaasa
www.algoltechnics.fi

ALGOL TECHNICS ON
NOSTO- JA LOGISTIIKKARATKAISUJEN AMMATTILAINEN
PALVELUT
• Teollisuusnosturit
• Modernisaatiot
• Nostimet & nostovyöt
• Nostoapuvälineet
• Varaosat
• Huoltopalvelut

• Tarkastukset
• Kuljettimet
• Varastointijärjestelmät
• Nostopöydät
• Koulutukset

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERROMME LISÄÄ

Tatu Nurmi | 050 5880280 | tatu.nurmi@algol.fi

