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Taas on solmittu tulopoliittinen ratkaisu. Tasavalta nimeltä Suomi on pelastettu. Tähän päätel-

mään tulin, kun katselin tupo-ratkaisun jälkeen televisiota. Tupon arkkitehdit mm. herrat Vanha-

nen, Kalliomäki, Ihalainen, Vuorenmaa ja Fagenäs, kilvan kehuivat nyt tehtyä kolmevuotista ja

matalatasoista ratkaisua. Jälleen samoin sanoin kuin kaksi vuotta sitten. Sopimuksen sanottiin

työllistävän ja tuovan ostovoimaa ja sen piti olla oikeudenmukainen kaikille. Miten tässä on käy-

nyt? Ihmisiä irtisanotaan, työpaikkoja on kadonnut tuhansia, varsinkin suuryritykset ovat  näyttä-

neet tässä esimerkkiä. Päivittäin saadaan lukea lehdistä yt-neuvottelujen aloittamisesta, tarkoi-

tuksena väen vähentäminen. Samaan aikaan rikkaat ja suurituloiset käärivät miljarditolkulla lisää

tuloja osinkojen ja optioiden muodossa. Eikä uusi tupokaan näytä muutosta tähän menoon

tuovan. Rikkaita hyysätään mm. varallisuusveron poistolla. Palkansaajat, eläkeläiset, työttömät ja

opiskelijat joutuvat tyytymään murusiin.

Tästä huolimatta elämä jatkuu. Työehtosopimuksia tehdään ja se on yksi osa edunvalvontaa.

Tärkeä osa edunvalvonnasta tapahtuu työpaikoilla, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

ovat siinä avainasemassa. Metallin osasto 28 alueella on vielä paljon työpaikkoja, joissa ei ole

pääluottamusmiestä. Keskustelkaa työpaikoilla luottamusmiehen valitsemisesta ja ottakaa tar-

vittaessa yhteyttä ammattiosastoon. Osaston tehtävänä on auttaa jäseniä mm. valitsemalla

luottamushenkilöt työpaikoille.

HYVÄÄ VUODENJATKOA 28. JÄSENILLE

VEIJO NYGRENVEIJO NYGRENVEIJO NYGRENVEIJO NYGRENVEIJO NYGREN

puheenjohtaja

Puheenjohtajan
palsta
12.12.2004
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Liittokokous on oikea tapa
hoitaa metatyöväenliiton
suuntaviivoja neljäksi vuo-
deksi eteenpäin. Minulle
henkilökohtaisesti tämä oli
toinen kerta, kun olin liitto-
kokousedustajana, joten tie-
sin kokouskäytännön. Kai-
ken kaikkiaan 492 edusta-
jan voimin ympäri Suomen.
asioista päätettiin, joten kyl-
lä tässä demokratia toimii,
sanoo Sauli. TES valiokun-
nassa ollessani pääsin vai-
kuttamaan asioihin, lisää
Sauli. Yhtäkään osastomme
esitystä ei suoranaisesti
mennyt läpi, mutta yhteen-
vetoja lukien valiokunnissa
on kyllä käsitelty samoja
asioita, joita meidänkin esi-
tyksissämme oli. - Neljän
vuoden päästä nähdään,
onko liiton neuvottelijat
pystyneet saamaan esitetty-
jä asioita paremmaksi, miet-
tii Sauli

Sauli TES valiokunnassa
mukana

Sain tiedon etukäteen, että
minut valitaan TES - valio-
kuntaan.  Kokemus ja ääni-
määrä vaikuttivat valintaan.
- Tämä valiokunta on ehkä
tärkein ja tulkitsen valinta-
ni kyllä pääsyksi sinne, sa-
noo Sauli.  Kaikki TES –
esitykset saatiin yksimieli-
sesti tuotua isoon saliin hy-
väksyttäväksi. Muutamista
kohdista kuitenkin äänestet-
tiin isossa salissa.
Työehtosopimustoiminnas-
sa paikallinen sopiminen

keskustelutti pitkään, koska
liittotoimikunnan esitys-
teksti oli sen kaltainen, että
liitto on paikallisen sopimi-
sen laajentamisen kannalla.
Valiokuntaväki oli yksimie-
lisesti sitä mieltä, että pai-
kallinen sopiminen on va-
kiinnuttanut asemansa ja
nykyinen laajuus riittää.
Työpalkkaan ja palkkapoli-
tiikkaan oli tullut eniten esi-
tyksiä ammattiosastoilta.
Muun muassa vuorolisät
puhuttivat paljon. Valiokun-
nassa oltiin sitä mieltä, että
vuorolisiä on kehitettävä
parempaan suuntaan.
Ylityömäärät aiheuttivat
paljon puheenvuoroja valio-
kunnassa. Liitto tavoittelee

EMY:n tavoitetta, eli 1.750
tuntia vuodessa ja 35 tun-
tia viikossa ja ylityöt mak-
simissaan 100 tuntia.
TES – valiokunnan työhön
kuuluviin asioihin käytet-
tiin isossa salissa n.150 pu-
heenvuoroa ja niistä 90%
puheista otettiin kantaa
muutosturvaan. Töiden
siirron rajoittaminen nousi
vahvasti esille. Valiokun-
nassa oltiin sitä mieltä, että
vastuu irtisanomisten seu-
rauksista ja kustannuksis-
ta täytyy irtisanovan yri-
tyksen kantaa. Irtisanottu-
ja työntekijöitä pitää uudel-
leenkouluttaa. Tukitoimet
ja julkinen rahoitus pitää
ohjata sellaisiin yrityksiin

jotka pystyvät ja pyrkivät
työllistämään ainoastaan
Suomessa.

Vaikuttaminen
 liittokokouksessa
vaatii hyvän esityksen

Jos edustajalla on hyvä esi-
tys, hänen on ensin saatava
oma ryhmä esityksen  taak-
se ja sitten toisestakin ryh-
mästä kannatusta valiokun-
nassa. Isossa salissa on kyl-
lä vaikeampi päästä vaikut-
tamaan. -   Vaikeaa, mutta
mahdollista, sanoo Sauli.
Näin se jäsendemokratia
toimii, lisää hän.
Liittokokoustyöskentelyssä
oli aistittavissa maakunta-
henkeä Ruuhka-Suomi muu
maa päätettäessä liittotoi-
mikunnan ja liittovaltuuston
paikoista. Vaasan ja Keski-
Suomen alueelle saatiin las-
ketut liittovaltuustopaikat,
vaikkakin välillä niistä tais-
teltiin kiivastikin.
Kansainvälisestä toimin-
nasta mainittakoon se, että
liiton on tuettava ay- liik-
keen globalisoitumista, ih-
misoikeus-, ja ay-toiminta-
oikeuksien toteuttamista
kaikissa maissa.
Liittokokouksessa oli poik-
keuksellisen paljon nuoria
edustajia, joka on hyvä asia.
Härmän alueelta saatiin liit-
tovaltuustoon nuori kaveri,
joten tulevaisuus näyttää
hyvältä siinä mielessä.
Muutenkin nuoret edustajat
olivat hyvin asioista

Sauli Mielty toisen kerran
liittokokousedustajana

Eero Mourujärvi Kokkolasta  (vasemmalla) ja
Sauli Mielty isossa kokoussalissa.
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perillä.Liitto satsaa oppiso-
pimuskoulutukseen, jolla
saadaan siirrettyä ammatti-
taitoa nuoremmille. Alueel-
linen nuorisotyö on tärkeää
myös valtakunnallisesti, sa-
noo Sauli

Varttuneempi väki tietää
mihin liittokokousehdokas
valitaan

Liittokokousvaalien merki-
tystä käsitellään työpaikoil-
la  liian vähän. Varttuneem-
pi väki ja äänestäjät tietä-
vät kyllä, mihin ehdokasta
valitaan. Jos eivät työpaik-
kojen luottamusmiehet ker-
ro asiasta niin nukkuvien
porukka, joka on iso, jättää

Päätöksiä tulevalle nelivuo-
tiskaudelle tehtiin paljon.
Kokousedustaja Sauli Miel-
ty esittelee muistiomappia,
johon päätökset on tallen-
nettu.

käyttämättä äänioikeutensa.
Tavoitteena on edelleen tu-
levan neljän vuoden aikana
kertoa liiton toiminnasta jä-
senistölle. Neljän vuoden
päästä on taas liittokokous-
vaalit, sanoo Sauli. Suhteel-
liseen vaalitapaan en osaa
ottaa kantaa, mutta näin on
Helsingin herrat päättäneet,
lisää Sauli.
Liittotoimikunnassa alueel-
tamme on kaksi edustajaa ja
liittovaltuustossa on  5 hen-
kilöä.
Tulevan nelivuotiskauden
aikana ajat kovenevat, jon-
ka totesi myös liittomme
puheenjohtaja, yhdyn hänen
käsitykseensä, kuten monet
muutkin kokousedustajat,

sanoo Sauli. Tämän todis-
taa se, että työnantaja on
koventanut politiikkaansa.
Maksimivoiton tavoittelu
hävittää kyllä pehmeät ar-
vot. Se miten siihen vasta-
taan, sen  aika näyttää.

Ota selvää mihin ammat-
tikuntasi on menossa

Tulevan nelivuotiskauden
aikana luottamushenkilöi-
den olisi panostettava vie-
läkin enemmän osaston toi-

minnan esittelemiseen työ-
paikoilla ja saada jäsenet
heräämään seuraavissa vaa-
leissa.
Myös jäsenten kannattaa
itse olla kiinnostuneita lii-
ton ja osaston toiminnasta.
Ajankohtaisimmat tiedot
löytyy Internet sivuilta.
Luottamusmiehiltä saa
ajankohtaista tietoa. - Jos ei
mitään tehdä, eikä oteta
mihinkään kantaa, niin mei-
dän käy huonosti päättää
Sauli Mielty.                RE
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Kullervo Vainiota voidaan
luonnehtia liittokokouskon-
kariksi, sillä  oli nyt jo vii-
dennen kerran mukana liit-
tokokousedustajana viime
kesän liittokokouksessa.
Tässä laajuudessa järjestet-
ty liittokokous on osoitus
siitä, että demokratia toimii
paremmin kuin 60-luvulla.
Se onkin kovan työn tulos
vuosien varrelta. Metallis-
sa aloitettiin ensimmäisenä
liitoista suhteellinen vaali-
tapa ja sitä noudatetaan
edelleen, vaikka useat liitot
ovatkin  siitä jo luopuneet.
Edelleen aloitteet tehdään
liittoon vuoden aikana, liit-
totoimikunta käsittelee ne ja
tekee oman esityksen liitto-
kokoukselle, jossa ne käsi-
tellään valiokunnittain. Va-
liokunnat tuovat esitykset
isoon saliin, jossa lopulliset
päätöksen tehdään. - Hyvin
usein on niin, että päätös
syntyy valiokuntalausun-
non perusteella, ja sen vuok-
si valiokuntatyöskentely ja
siinä mukana olo onkin erit-
täin tärkeä tehtävä, sanoo
Kullervo. Tällainen toimin-
tatapa on hyvä, mutta pirun
kallis, lisää Kullervo. Se on
näkemyskysymys onko se
liian kallis, mutta ainakin
jäsenistön näkemykset tule-
vat hyvin esiin tällaisessa
toimintamuodossa.
Liittokokousesityksiä oli n.
3.000 kpl ja meidän  am-
mattiosastomme esityksiä
oli kahdeksan ja ne tulivat
hyvin huomioitua kokous-
päätöksissä, sillä saman-

suuntaisia esityksiä tuli
myös muualta Suomesta.

Päätöksenteossa onnistut-
tiin ja epäonnistuttiin

Tärkeistä hyvistä päätöksis-
tä Kullervo nostaa esiin

muutosturvan, ja on tyyty-
väinen siihen, että liitossa-
kin tämä asia on yksi pääl-
limmäisistä.
Yksi ehdotuksista oli se, että
perustettaisiin metalliliiton
valtakunnallinen  veteraani-
jaosto, joka toimisi liiton

kautta eläkeläisten painos-
tusjärjestönä. Asiasta kes-
kusteltiin ja todettiin, että
nykyisissä eläkeläisjärjes-
töissä voi olla humppaa ja
hömppää, mutta ei painoar-
voa. - Olen kuitenkin sitä
mieltä, että Suomessa on

Kullervo Vainio viidennen kerran
liittokokousedustajana
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Kullervo Vainio kehottaa
jäsenistöä evästämään va-
littuja ehdokkaitaan päätök-
senteossa. Edessä olevat
vuodet tuovat yhä vaikeam-
pia haasteita yhä nopeam-
massa tahdissa kansainvä-
listymisen myötä.

paljon erilaisia eläkeläisjär-
jestöjä, että ne olisivat var-
teenotettavia painostusjär-
jestöjä ammattiliitoissa, jy-
risee Kullervo.
Jos ammattiliitot eivät huo-
lehdi eläkeläisistään, niin on
suuri vaara, että joku voi-
makas eläkeläisryhmä saa
koottua kasaan kaikkien liit-
tojen eläkeläisryhmät, ja se
kyllä tulisi repimään työvä-
enliikkeeltä äänimäärää ja
kannatusta reippaasti, lisää
hän.
Toinen päätösesitys, joka ei
mennyt läpi ihmetytti minua
kovasti, muistaa Kullervo.
Seuraava julkilausumaeh-
dotus, jonka vasemmistolii-
ton ryhmä oli tehnyt:
Metallityöväen 19. liittoko-
kous tukee Suomen tasaval-
lan presidentin Tarja Halo-
sen harjoittamaa rauhantah-
toista ulkopolitiikkaa. Eh-
dotus meni äänestykseen
isossa salissa, mutta kaatui
äänestyksessä. - Ihmettelen
kielteisen päätöksen synty-
mistä kovasti, sanoo Kuller-
vo

Liiton työskentelytavat

Asetelmaa Ruuhka Suomi-
muu maa ei varsinaisesti
ole, vaikka liittohallitus on
pääsääntöisesti Etelä-Suo-
mesta niin liittovaltuusto on
sitten koottu tasaisesti ym-
päri Suomen. Ammattiosas-
ton kansainväliseen toimin-
taan pitää saada uusia asi-
oita mukaan. Ei riitä, että
eri maiden edustajat käyvät
tuomassa tervehdyksenä
Liittokokoukselle, vaan on
tartuttava yhteistyössä
kaikkien Euroopan metalli-
työläisten kanssa yhteisen
ongelman, työttömyyden
kimppuun. Ainut lääke työt-
tömyyden vähentäminen on
työajan lyhennys. - On syy-
tä perustaa kansainvälinen
keskustelufoorumi joka ot-
taa lisääntyvää työttömyys
ongelmaa  sarvista kiinni
rivakasti, sanoo Kullervo.

Nuorison työelämässä on
selvää passiivisuutta ja se
näkyy myös työttömyyskor-
vauksissa. Ansiosidonnai-
nen työttömyyskorvaus on
hyvä asia, mutta kauanko
sitä kestää liiton talous kes-
tää, pohtii Kullervo.

Ymmärtääkö metallimies
mihin liittokokousehdokas
valitaan?

Varmasti on niin, että me-
tallin jäsen ei välttämättä
tiedä, mistä kaikesta liitto-
kokousedustaja on päättä-
mässä. Se ei missään nimes-
sä ole jäsenen vika, vaan
meidän osastojen luotta-
mushenkilöiden on jaksetta-
va kertoa ja informoida jä-
seniämme siten, että he ym-
märtävät sen, että liittoko-
kouksessa päätetään. - Siel-
lä päätetään  koko liiton toi-
minnasta työehtosopimuk-

sista työttömyyskassan toi-
mintaan, luettelee Kullervo.
Liittokokousvalinnoissa ei
tullut yllättäviä valintoja, ja
valinnat sujuivat poliittisten
voimasuhteiden mukaan.
Liittovaltuusto on korkein
päätäntävaltaelin, jossa
päätökset syntyvät.

Kenttä herätys!

Edessä on näkyvissä moni-
naisia ongelmia kansallisel-
la ja kansainvälisellä työ-
markkinoilla muuntuvien
työolojen keskellä. Nyt pi-
tää kentän herätä ja kertoa
omille liittotoimikunnan-, ja
liittovaltuuston edustajille
kahvipöydissä syntyneistä
ajatuksista oman ammatti-
kunnan parhaaksi tehtäviä
päätöksiä valtakunnallisel-
la tasolla, sanoo Kullervo
Vainio. RE.
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Viime kesän liittokokous-
vaalien ”suuri voittaja” oli
Juha Mäkiranta 25v , sillä
hän voitti vaaliarvonnassa
kotimaisen miesten polku-
pyörän. Arvonnassa olivat
mukana kaikki , jotka ää-
nestivät liittokokousvaaleis-
sa.
Juha piti itsestään selvänä
äänestää vaaleissa, eikä
häntä erikseen houkutellut
palkintona ollut polkupyö-
rä. – Jos ei äänestä, niin sil-
loin ei voi myöskään ottaa

Juha otti vaalivoiton
kantaakaan tehtyihin pää-
töksiin, sanoo Juha.
Ehdokkaan valinta oli sel-
keä ja  helppo, oli kaksi eh-
dokasta joista valitsin ja
äänestin vielä ennakkoon, ja
sekin on vaivaton tapa.

Nuorten pitäisi äänestää
aktiivisemmin

Työpaikoilla nuoret eivät
paljoa puhu keskenään ay-
asioista ja äänestämisestä.
Olisikin  hyvä jos metalli-

alan nuoret kiinnostuisivat
asioista ja niistä vaihdettai-
siin mielipiteitä.
Ammattiyhdistyspolitiik-
kaan Juha ei ole sen tarkem-
min syventynyt, muuten
kuin sen verran että omista
työoloista siellä päätetään,
ja se on tärkeää.
Se mitä kaikkea liittokoko-
uksessa päätetään ei Juhal-
la liioin ole tarkkaan tiedos-
sa, mutta sen verran hän on
ottanut asiasta itse selvää,
että ainakin palkka-, ja

loma- asioista siellä käsitel-
lään.
Nuorten onkin hyvä äänes-
tää nuoria päätöksentekoon,
näin saadaan meidän nuor-
tenkin asioihin oma näkö-
kulma, sanoo Juha
Olen saanut voittopyörästä
vain positiivista palautetta
työkavereilta ja siinä sa-
massa ehkä liittokokous-
vaalitkin saivat vielä julki-
suutta näin jälkikäteenkin,
naurahtaa Juha.

      RE

Osaston puheenjohtaja Veijo Nygren (oik.) luovutti koti-
maisen polkupyörän vaaliarvonnan voittajalle Juha Mä-
kirannalle

Juha Mäkirannan kelpaa pyöräillä kotimaisella  ”Vaalivoit-
ollaan” vaikkapa työpaikalle.

Kun Osoitteesi muuttuu...

MUISTA TEHDÄ
OSOITTEENMUUTOS
MYÖS  AMMATTI-
OSASTOON
Näin varmistat osaston
jäsenpalvelut uuteen
osoitteeseesi

Tee ilmoitus:  Kauko Lämsä
Hyttystie 7 A 6 65230 Vaasa,
Puh.040-748 4428

kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
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Vuosi on taas vierähtänyt kun edellisen kerran kirjoit-
telin veteraanien tapahtumista.
Vauhti ei ole laantunut, siitä osoituksena toiminnan täy-
teinen vuosi!

Veteraanit ovat osallistuneet kuukausikokouksiin, lä-
hes kahteenkymmeneen nousevalla joukolla.
Tärkeäksi aiheeksi kokouksissa on noussut eläkeläis-
ten edunvalvonta ja keinot millä kykenemme puolusta-
maan elinolojamme. Eläkeläisten toimeentuloa ja etuuk-
sia leikataan elämisen minimirajoille. Huolenaiheena on
myös AY- liikkeen  hengettömyys kantaaottavana palk-
kasaajien etujen puolustajana.  Yritykset jakavat ennä-
tysosinkoja, mutta samalla irtisanovat työntekijöitä. Se-
kään ei näytä riittävän tulevaisuudessa, sillä TT:n vaa-
timuslistalla  ovat palkkojen ja sosiaalietuuksien raju
leikkaaminen.

Huolta on kannettu myös ns. Loimaan kassan nopeasta
kasvusta, sillä  ne jäsenet ovat poissa AY- liikkeen ri-
veistä. Toki keskustelua on käyty laaja-alaisesti  koko
yhteiskunnan  rakenteista.

Virkistystoiminta on on ollut vilkasta, maaliskuussa
teimme retken Lappajärven  Kivitippuun.
Lokakuussa tutustuttiin työväen keskusmuseoon Tam-
pereella. Museo kuvaa suomalaisen teollisuuden ja työ-
väestön vaiheita 150 vuoden ajalta.
Kävimme myös Tampereen työväen teatterissa katso-
massa kantaesityksen saanutta musikaalia SURUTTO-
MAT. Musikaali on katsomisen arvoinen, ja se kertoo
työmiehen vaimosta ja ympärille kietoutuvista tapah-
tumista.

Metallin liittokokousvaaleihin paneuduttiin tarmolla.
Liittokokousedustajaksi äänestettiin veteraaneista Kul-
lervo Vainio.

Järjestimme myös metallin veteraanien edustajien ko-
kouksen Vaasassa. Kokous keräsi 60 nousevan joukon
veteraaneja eripuolelta Suomea.

Ei sovi unohtaa Rautakouratalkoita keväällä.

On myös todettava, että kaikki se toiminta, jota teh-
dään osaston eri jaoksissa on arvokasta, se myös yh-

Vierivä kivi ei
sammaloidu

distää osastoa suureksi jäsenperheeksi. Mutta aina on
muistettava, että AY- liikkeen perustehtävä  on huolehtia
jäsentensä toimeentulosta.

Näissä merkeissä siirrytään toimintavuodelle 2005
Kullervo Vainio
Metalli 28
Veteraanivastaava

Olisiko ajankohtainen myös tänään
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Vuonna 1959 Eino Laine
perusti  metallialan yrityk-
sen autotalliinsa tehden eri-
laisia metallialan hitsauksia
yrityksille. Vuonna 1972
yritys  muutti nykyiseen toi-
mipaikkaansa Tapionkadul-
le valmistaen  erilaisia te-
räsrakenteita ja muita me-
tallialan tuotteita. 1988 teh-
tiin nimen muutos Oy Lai-
ne-Tuotanto Ab:ksi. Toimi-
tusjohtajana toimii  Ari
Laine, teknisenä johtajana
Arto Laine.

Yhdeksänkymmentä luvun
alussa henkilömäärä oli n.
20 ja silloin alkoi myös yri-
tyksen voimakas kasvu, jota

Oy Laine-Tuotanto Ab toisessa polvessa,
työllistää 70 henkeä

on jatkunut tähän päivään
saakka. Henkilömäärä on
tällä hetkellä 70, josta 58 on
tuotannossa ja 12 toimihen-
kilöä. Alkava vuosikin
näyttäisi kasvun vuodelta,
odotammekin 10-20% kas-
vua. - Mikäli ennuste  to-
teutuu, palkkaamme toden-
näköisesti lisää henkilökun-
taa, sanoo tuotantopäällik-
kö Orvo Tuominen.

Suurimpia yhteistyökump-
paneita ovat tällä hetkellä
ABB:n eri yksiköt. - Meillä
on myös luotettava toimit-
tajaverkosto, joten kokonai-
suus on hyvin hallinnassa,
sanoo Tuominen.

Pääasiallinen tuotanto muo-
dostuu levy- ja metallitöis-
tä, mutta meillä on myös ko-
koonpano-osasto, jossa
kootaan erilaisia moduleita.
FMS- levylinja on uutta ja
sillä valmistuu levytyöt, lä-
vistys sekä rakenneteräs,
luettelee Tuominen. Tulipa-
lo aiheutti suuren muutok-
sen, sillä jouduimme evak-
koon uuden hallin rakenta-
misen ajaksi. Nopeassa tah-
dissa saimme tuotannon
pyörimään ja toiminnallis-
ta katkosta ei juuri tullut.
Uusien tilojen valmistuttua
tilat kaksinkertaistuivat ja
tällä hetkellä tilaa on 10.000
m2.

Tuotantopäällikkö Orvo
Tuominen esittelee uu-
sinta teknologiaa. Lävis-
tyksen, muovauksen ja
laserleikkuun integroivat
Laser Punch LP6 ja Laa-
ser Brilliance LB 6 laite-
kokonaisuudet.

Nopeus ja joustavuus
kilpailuvaltit

Asiakassuuntainen toiminta
ja jatkuva laadun kehittämi-
nen on toiminnan ja koko-
naispalvelun kannalta ensi-
arvoisen tärkeää . Henkilö-
kuntaa koulutetaan sisäisel-
lä koulutuksella tarpeen
mukaan. Yrityksen realisti-
nen johtaminen kuuluu vah-
vasti yrityskuvaan. Myös
ammattitaitoinen ja osaava
henkilökunta on tärkeä osa
yritystä. - Voimakas ja va-
kaa kasvu onkin  siitä tulok-
sena, sanoo Tuominen.

      RE
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Anna-Liisa Korpi on tul-
lut metallialalle vuonna
1973, jolloin hän muutti
Uudenkaupungin autoteh-
taalle Saabeja kokoamaan.
Tuolloin Pohjanmaalla oli
huono työtilanne ja työn pe-
rään sitä lähdettiin, muiste-
lee Anna-Liisa.  Vuonna
1998  lähdettiin taas työn
perään, kun Saabien val-
mistus loppui. Sitten menin
aikuiskoulutuskeskukseen
puolen vuoden osaamista
metalliin-kurssille. Teoria-
jaksojen välissä olin työhar-
joittelussa täällä Laine-Tuo-
tannossa  ja kurssin päätyt-
tyä sain vakituisen paikan.
Aluksi olin paljon kokoon-
panossa ja pakkaamossa,
mutta tällä hetkellä työsken-

telen puristinkoneella. Ko-
neella taivutetaan metallia,
reijitetään ja prässätään
muotoon. Työ on monipuo-
lista ja sopii erinomaisesti
naisille. - Työnkiertoa meil-
lä on, mutta  sitä saisi olla
vieläkin enemmän, sanoo
Anna-Liisa. Tällä hetkellä
tuotannossa työskentelee  n.
10 naista ja yksi toimii hit-
saajanakin. Naiset ovat
näppäriä ja sitkeitä ja sitä
metallityössä tarvitaan, ja
sitä pitäisi myöskin palkan
muodossa arvostaa enem-
män. Uusien tilojen myötä
työergonomiakin on paran-
tunut, vaikka ainahan siinä
on parantamisen varaa.
Olen tyytyväinen  työhöni ja
koen  työpaikan turvallisek-

Metallityö sopii myös naisille

si ja vakaaksi omalta osal-
tani. Tietysti nykyisin ei voi
olla mistään kovin varma,
sanoo Anna-Liisa.

28:n tapahtumia riittää

Anna-Liisa on  osallistunut
ammattiosaston järjestä-
mään teatterimatkaan ja eri-
laista tapahtumatarjontaa
onkin ollut kiitettävästi .
- On vain ollut niin paljon
yhteensattumia, ettei ole
päässyt mukaan, joskin
Karaoke-kilpailussa hän on
käynyt kannustamassa työ-
kaveriaan, sanoo Anna-Lii-
sa. Kun mietitään vähäisiä
osanottajamääriä  osaston
tapahtumissa, niin yksi syy
voi olla se, että puoliso ei

koe kiinnostusta tilaisuuk-
siin. -Muutoin osaston tie-
dottaminen jäsenille on nä-
kyvää ja hyvin tietää mitä
järjestetään, sanoo Anna-
Liisa. Nyt kun lapset ovat
aikuisia niin jää aikaa lii-
kunnalle, avantouinnille,
lukemiselle ja teatterissa
käynnille.     RE

Anna.Liisa Korpi viihtyy
hyvin nykyisessä työs-
sään. - Monipuolinen
metallityö sopii hyvin
naisille, hän sanoo.
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Takomo muuttui jälleen ker-
ran Taiteiden yönä taidegal-
leriaksi, jossa oli esillä ko-
neistaja/taiteilija Jorma
Leinosen tuotantoa. Yli 37
vuotta Wärtsilässä koneis-
tajana työskennellyt Jorma
on harrastanut maalausta
yli 20 vuotta. Ennen maa-
laustaiteen harrastusta tein
laivojen pienoismalleja.
Sitten  maalaustaide alkoi
kiinnostaa ja selailin taide-
kirjoja ja perehdyin lähem-
min aiheeseen, muistelee
Jorma. -Työväenopiston
kursseja olen  käynyt alku-
taipaleella, mutta pääasias-
sa olen itseoppinut, sanoo
Jorma. Maalaaminen onkin
hyvää vastapainoa  metal-
lityölle, lisää hän.
Kun aloitin maalaamisen,
tein kaikenlaisia töitä, ku-
ten latomaisemia, mutta
aika nopeasti siirryin tähän
naivismin tyylisuuntaan, se
vain jotenkin loksahti koh-
dalleen. Alussa käytin öljy-
värejä, mutta melko pian
siirryin akryyliväreihin,
koska ne ovat vesiliukoisia.

Mistä aiheet tauluihin?

Aiheet syntyvät omasta
päästä ja niihin saan yleen-
sä kipinän jostain kuvasta
lukiessani lehtiä ja kirjoja.
Tästä  idea lähtee pikkuhil-
jaa syntymään  ja aihe
muokkautuu mielessäni jos-
kus kuukausiakin. Kun  työ
on mielessäni muodostunut,
teen aiheesta muutamia
hahmotelmia, ja jälleen asia
jää hautumaan ja välillä

Takomosta taidegalleria
Taiteiden yönä

luonnokseenkin tulee muu-
toksi. - Sitten kun taulu on
hahmottunut valmiiksi,
aloitan maalaamisen ja se
taas saattaa kestää kuukau-
den tai kaksikin, naurahtaa
Jorma. Työskentelytavasta-
ni  johtuen vuosituotanto on
keskimäärin neljä taulua .
Ehkä tahti kiihtyy sitten kun
eläkepäivät koittavat, lisää
hän.

Myös ajankohtaisuus in-
noittaa, tein taulun
sauvakävelystä.Taulu ker-
too lajin ensikävelijästä. -
Siinä sauvakävelijällä on
tuohivirsut jalassa,  Kaleva-
la-lakki päässä ja yleisö
nauraa kävelijälle. Taulu
luonnehtiikin lajin alkutai-
paletta, sanoo Jorma.

12 työtä esillä

Takomon näyttelyssä Jor-
malla oli esillä kaksitoista
työtä  ja jokaisessa työssä
on oma kertomuksensa, se-
hän  kuuluu naivismiin.
Esimerkkinä taulun synnys-
tä Jorma haluaa nostaa esiin
teoksen Musta Pilvi, joka on
erityisesti hänen mieleensä.
Sattumoisin näin kuvan
murheellisena istuvasta
miehestä, joka oli kuvattu
aivan eri aiheeseen . Kuva
muuttui mielessäni köyhäk-
si pienviljelijäksi, jolla on
laaja heinäpelto, josta kui-
tenkin on saatu vain yksi
heinäseiväs. Vaikka on kau-
nis poutasää, on taivaalla
yksi musta pilvi, joka kas-
telee pienviljelijän ainoan

Jorma Leinonen istu-
massa tällä hetkellä mie-
leisensä työn Musta Pil-
vi  vieressä.

heinäseipään. Teos kuvaa
vastoinkäymisien summaa,
sanoo Jorma.
Vaasan Taidekerhon yhteis-
näyttelyissä ja omissa näyt-
telyissä Jorman töitä on ol-
lut mukana tasaisesti vuo-
desta toiseen.       RE
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Erkki Okkonen laittoi Ta-
komoon esille taiteiden yönä
viime kesänä oman kiviko-
koelmansa vieraiden ihme-
teltäväksi.
Lähes kolmekymmentä
vuotta Wärtsilässä asenta-
jana toiminut Erkki kiinnos-
tui kivistä sen verran paljon,
että päätti lähteä mukaan
Vaasan korukivikerho Kivi-
taskuihin. Siellä on erilaiset
sahaus- ja hiontalaitteet,
joilla voi työstää kerää-
miänsä kiviä, sekä saa pe-
rusopetuksen hiontatyöhön.
Kiviä voi kerätä meren ran-
nalta tai muualta luonnos-
ta. Näyttävimmät kivet os-
tetaan yleensä messuilta,
joista sitten tehdään erilai-
sia koruja. Hiontatyö on hi-
dasta ja yhden kiven hiomi-
seen kuluu vähintään yksi
kerhoilta.
Vuorotyöläisenä Erkki eh-
tiikin kerhoiltoihin vain joka
toinen viikko, mutta tämä
on mukavaa vastapainoa
työlle. - Menen  kerhoon
aina innolla, kun ehdin, sa-
noo Erkki.

Kivityöstä voi laajentaa
hopeatyöhön

Vaasan korukivikerhossa
voi myös harrastaa hopea-
työtä, esimerkkinä osa jäse-
nistä tekee hiomistaan kivis-
tä hopeakoruja.
Erkki aikoo hyödyntää hio-
miaan kiviä puuesineisiin,
sillä esimerkiksi kellon taus-
tan voi tehdä puusta ja upot-
taa siihen kauniita hiottuja
kiviä. - Tällä tavoin saa

Kiviä ei potkita, vaan niitä kerätään

kauniita kokonaisuuksia,
sanoo Erkki.
Muitakin harrastuksia hä-
nellä on: Sukellus joka on
rajoittunut lähinnä poijujen
tarkistukseen mökillä. Ve-
neily uinti, rullaluistelu ja
hiihto kuuluva lisäksi har-
rastuksiin. Wärtsilän valo-
kuvauskerhossa hän on
myös ollut pitkään ja aikai-
semmin toiminut kerhon ve-

Erkki Okkonen esittelemässä kivitöitään Eero, Si-
nikka ja Inka Myllymäelle, jotka poikkesivat  Tako-
mossa Taiteiden yön kierroksella.

täjänäkin. Kyllä nämä har-
rastukset sopivat yhteen ja
niitä voi hyödyntää toisten-
sa kanssa.
Kiviharrastuksen voi aloit-
taa kuka tahansa, kerhoon
vaan mukaan ja hyvin no-
peasti siellä oppii perusasi-
at, sekä kivien sahauksen ja
hiomisen. - Sitten voi itse
vuosien varrella paneutua
pikku nikseihin, jolla kivi

saadaan  vieläkin näyttä-
vämmäksi, sanoo Erkki.
Kun saa mieleisensä kiven
valmiiksi, se tuo onnistumi-
sen iloa, lisää hän.
Takomo sopii erittäin hyvin
näyttelypaikaksi, ja hän
odottaakin mielenkiinnolla
minkälaisia  eri alan harras-
tenäyttelyitä  työkavereiden
joukosta vielä löytyy.

      RE
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Jo perinteeksi muodostunut
kaupunkisuunnistustapah-
tuma järjestettiin 14.9.2004
jossa lähtö-, sekä maali oli-
vat Takomossa. Vapaa-ajan
jaoston vetäjä Tapani Salo-
hovi olisi toivonut runsaam-
paa osanottoa suunnistuk-
seen, sillä ulkoilusää oli
kohtalainen.  Reitti oli n. 4
kilometriä ja rasteja oli 7.
Matka tehtiin kävellen il-
man ajanottoa.
Reitin varrella oli seitsemän
tehtävää. Ensimmäinen ras-
ti oli pääkirjastossa ja siel-
tä piti kirjata ylös vuosilu-
ku, joka oli pääoven ylä-
puolella. Kakkosrasti sijait-
si VR: vanhalla konepajal-
la ja kysyttiin mikä tuntino-
peus on merkitty veturin
puolikkaan muistomerkkiin.
Sieltä suunnattiin Tiklas-
lammen kultaisen käden luo
ja selvitettiin mikä teksti on
patsaan yläreunassa. Neljäs
rasti oli työläisten ja torp-
parien muistopatsas ja siel-
tä kirjattiin patsaassa oleva
vuosiluku. viides rasti oli
Venny Kontturin muisto-

Perinteinen kaupunkisuunnistus

merkki ja siellä kysyttiin
minä vuonna muistomerkki
on pystytetty. Kuudes teh-
tävärasti oli sitten punainen
purjeet ”patsas” ja siellä piti
laskea montako valoheitin-
tä teoksen alla on. Viimei-
nen rasti oli Nandor Miko-
la museon edustalla sisäsa-

Anna Kaisala, Samuli
Hannu ja Hannele Leino
viimeisellä tehtävärastil-
la.  Reitti sopi erinomai-
sesti lapsiperheille, sa-
noo Anna.

tamassa ja vuosilukua ha-
ettiin myös sieltä. Kaija
Sandvik piti reittiä mielen-
kiintoisena ja sopivan pitui-
sena. - Usein on näistä pai-
koista autolla ohi menty,
mutta nyt sai uutta tietoa
kohteiden tarkoitusperistä,
sanoo Kaija.
Kolmen polven porukka
Anna Kaisala, Samuli
Hannu ja Hannele Leino

kiersivät yhdessä radan pi-
tivät sitä helppona, hyvin
suunniteltuna ja sopivana
myös lapsille. - Olimme
mukana myös edellisellä
kerralla ja ehkä rata voisi
olla aikuisille pitempikin,
sanoo Anna Kaisala, mutta
lapsiperheille tämä on ihan
hyvä, lisää hän. Arvonnas-
sa onni suosi Anna Kaisa-
laa ja Terho Tikkasta, jot-
ka voittivat Sportian lahja-
kortit. Onnittelut heille ja
toivotaan runsasta osanot-
toa seuraavaan Kaupunki-
suunnistus tapahtumaan.

     RE

Kaija Sandvik laskemas-
sa montako valoheitintä
teoksen alla on.
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JÄSENKYSELY
Hyvä Metalli 28 jäsen, toimikunta haluaa kehittää tarjontaa sekä yhteyksiä jäsenistöön.

Kysymme sinulta: Mihinkä suuntaan kehittämme toimintaamme tulevina vuosina ?

Vastaa kyselyyn ja voita: CANON Ixus 40. digikamera, arvo n. 500 €

Merkitse jokaisessa vastuksessa vai yksi (  X  ) vaihtoehto.

Palauta vastauksesi  30.2.2005 mennessä luottamusmiehellesi tai suoraan osoitteeseen:
Kauko Lämsä Hyttystie 7 A 6 , 65230 Vaasa.

KYSYMYKSET:

1.  Tiedotetaanko osaston tapahtumista ja toiminnasta?

(      ) Riittävästi

(      ) Tiedottamista on lisättävä esim.________________________________

__________________________________________________________

2.   Osaston tapahtumat on suunnattava jatkossa?

(      ) Luottamushenkilöille

(      ) Jäsenperheiden yhteisiin tapahtumiin

(      ) Vapaa-aikaan suuntautuviin kilpailuihin

(      ) Koulutustapahtumiin

(      ) Muuta ____________________________________________________

__________________________________________________________

3.    Toiminnan painopiste tulee olla?

(      ) Edunvalvontaan liittyvät asiat

(      ) Vapaa-aikaan liittyvät asiat

(      ) Nuorisotoimintaan liittyvät asiat

(      ) Veteraanitoimintaan liittyvät asiat

(      ) Muuhun toimintaan mihin______________________________________

_______________________________________________________

Vastaa kyselyyn ja voita: CANON Ixus 40. digikamera, arvo n. 500 €Le
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4.   Mitenkä Rautakouraa tulisi kehittää?

(      ) Rakennettava vuokrattava perhemökki

(      ) Rakennettava alueelle Mini-golf kenttä

(      ) Hankitaan lisää veneitä ja muutama perämoottori

(      ) Parannetaan uimarantaa

(      ) Ehdotukseni on_____________________________________________

_________________________________________________________

5.    Tuletko osallistumaan Metalli 28 järjestämin tapahtumiin v. 2005?

(      ) Todennäköisesti

(      ) Enpä usko

(      ) Osallistuisin jos_____________________________________________

__________________________________________________________

6.    Osaston toimitila TAKOMO on myös jäsenistön vuokrattavissa perhetapahtumiin

(      ) En tiedä koko tilasta, haluan lisätietoa tiloista.

(      ) Käyttäisin tilaa, mutta vuokra on turhan suuri ( 30 € ilta)

(      ) Minulla ei ole tarvetta tällaisiin tiloihin.

7. Onko naiset huomioitu?

Jäseninä Kyllä     (      )    Ei    (      )

Puolisoina Kyllä      (      )   Ei    (      )

7. Nyt on sana vapaa,  kerro mitä voitaisiin tehdä, että toiminta olisi kiinnostavaa
          Vaasan Metalli 28 jäsen

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nimeni:____________________________________________________________

Osoitteeni__________________________________________________________

Puhelinnumeroni:___________________________________________________

Kiitos vastauksestasi! Kameran arvonta on kevätkokouksessa 13.4.2005
TOIMIKUNTA

Vastaa kyselyyn ja voita: CANON Ixus 40. digikamera, arvo n. 500 €
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Meille kaikille on sattunut
jotain sellaista, mitä työ-
kaverit, ikävä kyllä muis-
televat vielä vuosienkin
kuluttua. Tässä on muuta-
mia juttuja vuosien takaa.
Henkilöiden nimet on
muutettu, ja jos ne sattu-
malta muistuttavat joita-
kin tuttua, on kyseessä
puhdas sattuma.

I. Alanko oli kunnon, van-
hanajan reppumies. Sellainen
joka oli vuosikymmenet kier-
tänyt eri reissutyömailla, suo-
messa ja ulkomailla, ja jota
vaimo ja lapset näkivät koto-
na vain jouluisin,  ja muiden
kansainvälisten juhlapyhien
aikaan.
Matkallaan Alanko oli vär-
väytynyt pienelle pohjoisnor-
jalaiselle korjaustelakalle,
suomalaiselle työnantajalle.
Hän oli töissä vasta ensim-
mäistä päivää ja kierteli ym-
päri hallia, toinen käsi taskus-
sa, tutustuen paikkoihin.
Hänen työnjohtajansa, E.
Grön taasen oli konkurssin
tehnyt etelä-pohjalainen yrit-
täjä, joka oli norjassa paossa
vanhoja velkojaan. Hän oli,
alaistensa mielestä turhan
tiukkapipoinen nipottaja,
mutta itse hän ajatteli mie-
luummin olevansa reilu ja
tiukka, etelä-pohjalainen pat-
ruuna, jota alaiset pelkäsivät
ja kunnioittivat.
Hän näki Alangon kävelevän,
toinen käsi taskussa, ja vink-
kaisi hänet luoksensa.
- En pirä siitä, että täällä kul-
jetahan käret taskussa, hän
sanoi liioitellulla Etelä-poh-
jalaismurteellaan.
- Pysyy se palkka yhdessäkin
kädessä, kaiken nähnyt Alan-
ko totesi tyynesti.
Kuten kaikki tietävät, on rep-
pumiesten työsuhde turva lie-
västi sanottuna heikko. Niin-
pä E.Grön antoi samantien
Alangolle lopputilin.
I.Alanko ei siitä hätkähtänyt.
Siihen aikaan ammattimies
saattoi Norjassa vaihtaa työ-
paikka heittämällä. Ongelma-

na oli, että paikkakunta oli
pieni saari, tuntureiden kes-
kellä, nyt oli talvi ja lumimyrs-
ky oli katkaissut kaikki tiet.
Hän kuitenkin sai Norjalaisil-
ta työkavereiltaan vihjeen, että
kaupungin suurta öljyvarikkoa
korjattaisiin ja että siellä tar-
vittaisiin kokeneita putki-hit-
sareita.
Alanko meni sitten sinne, il-
moittautui Tanskalaiselle ali-
hankkijalle, joka urakkaa teki,
suoritti tarvittavat hitsausko-
keet ja aloitti siellä jo seuraa-
vana päivänä, paremmalla
palkalla.
Näkyvät sitten toisensa,
E.Grön ja I.Alanko, paikka-
kunnan ainoassa baarissa.
Grön istui tiskin äärellä ja
Alanko kantoi itselleen  ja
uusille työkavereillensa pauk-
kuja.
- Et sitten kuljeskelekkaan
enää käsi taskussa, huikkasi
Grön hänelle.
- Nykyinen palkka ei mahduk-
kaan  enää yhteen käteen,
I.Alanko vastasi.

J.Leskinen oli kokenut trukki-
kuski isossa polttoleikkauk-
siin erikoistuneessa yritykses-
sä. Hän sai opettaa uudelle
työtekijälle, Pikku.G:lle truki-
najoa käytännössä. Pihaan tuli
sitten rekka ja he lähtivät tyh-
jäämään lastia. Leskinen istui
penkillä ja Pikku.G seisoskeli
penkin takana, saamassa op-
pia.
Oli marraskuinen aamu. Oli
ollut ensimmäiset yö-pakkaset
ja piha oli jäässä. Ja isossa
Valmetissa ei tietenkään ket-
juja pyörien ympärillä.
Kokeneena ammattimiehenä
Leskinen halusi pitää yllä
vauhtia. Hän nosti piikit las-
tin korkeudelle, ja lähestyi
rekkaa sivustapäin, huonosta
kulmasta, ajatellen tekevänsä
sellaisen käännöksen, jota
Pikku G opettelisi vielä pit-
kään aikaan.
Kun tuli käännöksen aika,
trukkipa ei kääntynyt niinkuin
piti, vaan liukui jäätä pitkin

niin, että piikit rysähtivät  re-
kan nupin oven läpi.
Kuski oli onneksi ollut ulko-
na.
Istuivat siinä sitten hetken ai-
kaa, henkeä vedellen, Leski-
nen ja Pikku.
Pitkän hiljaisuuden jälkeen
Leskinen totesi.
- Muista sitten, poika, ettet tee
niinkuin mä, vaan niinku mä
sanon.

M. Syrjällä oli krapula. Oi-
kein kuningas-sellainen. Hän
kuitenkin oli tullut töihin,
hitsaamaan palkkia isolla vir-
ralla jalko-asennossa. Kuinka
ollakaan, kaasu pääsi loppu-
maan, eikä Syrjä huomannut
sitä. Tuli hitsattua kymmen-
kunta senttiä rupusaumaa.
Syrjä vaihtoi kaasupulloa, ja
kävi hakemassa hiilitaltan
varastosta.
Hänen tullessaan takaisin oli
paikalla hänen mestarinsa, H.
Haarma.
Haarma ja Syrjä eivät olleet
vihamiehiä, niinkuin ei työ-
paikalla kuulunut olla, mutta
Haarma oli lahkolainen joka
ei suvainnut alkoholinkäyttöä
edes vapaa aikana, ja Syrjäl-
lä nyt oli tapana tissutella jos
vain rahavaranto salli.
- Terve. Oot vähän kirjoitel-
lut, tämä totesi Syrjälle, joka
ei edes yrittänyt peittää kra-
pulaansa.
- Kirjoitellet? Kenelle?
- No tässähän on selvästi jo-
tain kirjoitusta. Kato nyt. Hän
osoitti Syrjän saumaa.
- Joo niin oon.
- Minä en oikein tahdo saada
selvää. Mitä siinä lukee?
- Että onpas meillä vittumai-
nen mestari.

H.Pakarinen, J.Wickström ja
A.Tuisku olivat päässeet töi-
hin isoon firmaan. Samalla
työpaikalla oli kaikkitietävä
P.Tiili, joka katsoi asiakseen
“opettaa” ja “neuvoa” nuo-
rempiaan, näiden kyllästymi-
seen asti. P.Tiili tiesi olevan-
sa maailman paras trukkikus-
ki ja hänen lempiaiheitaan

olikin näyttää nuoremmille,
kuinka ajo sujuu.
Uusillahan ei ollut vielä edes
trukkikorttia, joten hän piti
tarkasti huolta, että he eivät
saaneet kuljettaa mitään arvo-
kasta tai vaarallista.
Heidän työpaikkansa oli kak-
sikerroksinen betoni-raken-
nus, josta kulki liuska kerros-
ten välillä. Yläkerrassa ko-
neistettiin ja säilytettiin akse-
leita, joiden ympärille moot-
torinosat alakerrassa koottiin.
Alakerrasta oli jälleen kerran
akselit loppu ja P.Tiili piti teh-
tävänsä hakea niitä lisää.
Nuorten katsellessa hän ajoi
ylös, otti lastin piikeillensä ja
lähti ajamaan alaspäin, eteen-
päin ajaen, ei peruuttaen niin
kuin oikeaoppisesti kuuluisi.
Lasti karkasi piikeistä ja kal-
liit, sadasosamillin mittoihin
koneistetut satakiloiset akse-
lit vyöryivät liusketta pitkin
alakertaan, hajottaen mennes-
sään pari työkonettakin.
Vahinko oli huomattava. Ak-
selitkin jouduttiin koneista-
maan uudelleen
Parin viikon kuluttua, kun
uusille työntekijöille pidettiin
trukkikurssi, siellä istui myös,
korkeammalta taholta kurssil-
le  määrättynä, pelleksi itsen-
sä tunteva, P.Tiili

Tämä tarina elää vitsinä,
mutta Pohjanmaalla elää
mies, joka väittää, että se ker-
too hänestä:
P.Mustajärvi oli armeijassa
1970-luvun lopussa. Ensim-
mäisenä aamuna heidät ko-
mennettiin riviin ja sotilas-
mestari kysyi jokaiselta hänen
ammattiaan.
- Hitsari, vastasi Mustajärvi
vuorollaan.
- Siis hitsaaja, vastasi sotilas-
mestari ja oli jatkaa eteen-
päin.
- Ei kun hitsari, vastasi  Mus-
tajärvi, omasta ammatistaan
ylpeänä.
- Alokas! Se on hitsaaja, jos
minä sanon niin, hermostui
sotilasmestari
- Selvä on, herra sotilasmes-
taaja!

Muistoja Metallialalta
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Vuosi on vierähtänyt, on aika
muistella edellistä kesää. Ai-
nakin se oli sateinen, joten
suurimmalle osalle loman-
viettäjiä riitti vettä. Myös
Rautakoura sai osansa, niin
taivaalta kuin myös putkea
pitkin. Saatiin alueelle kun-
nallinen vesijohto, joten nyt
loppui se veden mukana kan-
taminen. Syystalkoissa asen-
nettiin kesävesiputki ensike-

Rautakoura – kaikkien jäsenten alue
sää ajatellen saunallekin.
Toukokuun lopulla järjeste-
tyssä koko perheen kevätjuh-
lassa oli monenlaista ohjel-
maa. Raippaluodon VPK esit-
teli kalustoaan ja ajelutti lap-
sia paloautolla ja kaikki ha-
lukkaat saivat kokeilla palo-
ruiskun käyttöä. Polkupyöräl-
lä sai suorittaa ajotaitoko-
keen, josta annettiin stipendi.
Lapset läpäisivät ajokokeen

hyvin, vain muutamat aikui-
set joutuivat uusimaan ”ajo-
kokeen”.  Myös aarrearkku
oli kätketty alueelle. Sitä et-
sittiin Lehtimäen Marikan
johdolla. Kuntopolun varrel-
la oli kysymyksiä ja oikeat
vastaukset niihin antoivat yl-
lättävääkin tietoa mm. Raip-
paluodosta ja lähitienoosta.
Tämän jälkeen maistuikin jo
kaikille lämmin lihasoppa.

Kevätjuhlaan osallistujia oli
ihan kiitettävästi, noin 60
henkeä. Tänä vuonna juhla
järjestetään vähän myöhem-
min (11.6) toivoen lämpi-
mämpiä ilmoja kuin viime
vuonna. Ja elokuussa järjes-
tetään karaoke-ilta Rautakou-
rassa.

Asuntovaunualuetta jäsen-
kuntamme tuntuu vierasta-

Rautakouran vetäjä Matti Värri palkittiin osas-
ton mitalilla nro: 28.

Koko perheen kevätjuhla kokosi n. 60 osanottajaa. Puuhaa riitti myös lapsille.

Ajotaitokokeen Diplomin saajat.

Joona Kankaanpää ajovuorossa.

Raippaluodon VPK:n palokunnan päällikkö
Jukka Kuivamäki esitteli paloautoa ja sen kalustoa.
Lapset saivat kokeilla  ruiskuttamista.



                  19Kaks 28 Kasi

     AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT

TOIMIKUNNAN JÄSENET V. 2005
Puheenjohtaja Veijo Nygren 050-5239240  veijo.nygren@luukku.com
Sihteeri Terho Kivineva 040-8296684  terho.kivineva@surfeu.fi
Taloudenhoitaja Kauko Lämsä 040-7484428  kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
Varapuheenjohtaja Reijo Viita 040-9101588  reijoviita@suomi24.fi
Varasihteeri Ari Rintala 040-7204004
Opintosihteeri Keijo Rauhala 040-8305084  keijo.rauhala@luukku.com
Kirjeenvaihtaja Veijo Nygren Puskantie 26 J 76  65320 Vaasa

Edellä luetellut henkilöt muodostavat ammattiosaston työjaoston, joka valmistelee asioita
toimikunnalle ja tekee päätöksiä kokousten välisenä aikana.

Muut  toimikunnan varsinaiset jäsenet:
Pekka Mäenpää, Jouko Passi, Lauri Keskinen, Osmo Metsälä, Jussi Heinäheimo, Jarmo
Kohtala, Markku Rintamäki, Tapani Salohovi, Terho Tikkanen, Tapio Lehtimäki, Sauli Mielty,
Matti Värri, Juha Hakala ja Tapani Hirvelä.

Yleisvarajäsenet:
Veli-Matti Rantanen, Matti Latvakoski, Ole Ekgvist, Sami Unkuri, Arne Mäenpää, Jari Hietala,
Ari Suutarinen, Osmo Sandvik, Arto Myllyviita ja Kimmo Sikanen.

Lisäksi toimikunnan kokouksiin toivotaan osallistuvan ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen
pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen. Toimikunnan kokoukset pidetään joka
kuukauden toinen keskiviikko, lukuun ottamatta heinäkuuta. Kokoukset pidetään Takomossa
Hietasaarenkatu 11, alkaen klo 18.00

Nuorisojaosto:
Toiminnan vetäjä Tapio Lehtimäki Sala-ampujankatu 1 as.24  65370 Vaasa 040-5053879

Vapaa-ajan jaosto:
Toiminnan vetäjä Tapani Salohovi Sala-ampujankatu 7 B 5  65370 Vaasa 050-5414400

Kulttuurijaosto:
Toiminnan vetäjä Osmo Metsälä Erämiehenpolku 6.  65370 Vaasa 040-583567

Veteraanijaosto:
Toiminnan vetäjä Kullervo Vainio Kalevankatu 22.  65230 Vaasa  06-3211467

Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä Matti Värri Hakatie 3.  65630 Karperö 0500-563020

Toimikunta ja eri jaostot toivovat että olemme pystyneet rakentamaa mielenkiintoisen ja
monipuolisen tarjonnan toimintavuodelle 2005. Toivomme jäsenperheiden osallistuvan
runsaslukuisesti järjestettäviin tapahtumiin ja haluamme teiltä myös palautetta toimintamme
edelleen kehittämiseksi. Toimikunta toivottaa jäsenperheille menestyksellistä vuotta 2005.

TOIMIKUNTA

van, koska vaunupaikat ovat
suurimman osan ajasta tyhjä-
nä. Vaunupaikasta perittävä
maksu (3€/vrk ja 70 €koko
kesä)  ei luulisi olevan kyn-
nyskysymys, vai mistä muu-
alta saa kaikki nämä palvelut
tällä hinnalla?
- vaunupaikka sähköllä
- saunan vapaa käyttö
- veneiden vapaa käyttö
- kalastusmahdollisuus
  (3 verkkoa ja viehelupa on)
- kemiallisen WC:n  tyhjen-
nys varastorakennuksen pääs-
sä
- huoltorakennus vessoineen
ja keittiöineen
- ym. ym.
Alkaneena vuonna on tarkoi-
tus tehdä alueella jonkin ver-
ran rakennusten kunnostus-
töitä. Sauna laitettaisiin re-
monttiin kevättalvella, joten
saunominen olisi keskeytynyt
joksikin aikaa. Myös päämö-
kin ikkunat otetaan käsitte-
lyyn, koska hirret ovat laske-
neet niin paljon, että ikkunoi-
ta ei saa enää auki. Joihinkin
töihin palkataan timpuri,
mutta talkooporukalle löytyy
kyllä aina käyttöä. Jokavuo-
tisissa kevät- ja syystalkoissa
on ollut noin 10-15 reipasta
henkilöä, että tehtävät työt on
saatu suoritettua.
Eläkeläiset ovat pitäneet ke-
väisin omat talkoot suurella
joukolla. Näin alue on saatu
valmiiksi vastaanottamaan
kesän vieraat. Kiitos kaikille
osallistujille.

Käytännön asiat eivät rauta-
kourassa ole muuttuneet.
Avaimen saa edelleen kahvi-
la Bernystä Raippaluodon sil-
lanpäästä ja Wärtsilän portil-
ta  jäsenkorttia vastaan ja esit-
tämällä henkilötodistuksen,
sekä muutamien työpaikkojen
luottamusmiehiltä.
Pikkumökkien vuokrauksesta
voi sopia taloudenhoitajan
kanssa.
Alueesta tietoja ja ohjeita löy-
tyy osaston kotisivuilta
www.vaasanmetalli28.fi
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