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Tapahtumat 2006
TTTTTammikuuammikuuammikuuammikuuammikuu
Vaasan uimahallin tutustumispäivä jäsenille 21.

HelmikuuHelmikuuHelmikuuHelmikuuHelmikuu
Nuorten lätkämatka Oulu 4.
• Osaston valokuvauskilpailu alkaa
• Karaoke kilpailu

MaaliskuuMaaliskuuMaaliskuuMaaliskuuMaaliskuu
Öjberget laskettelupäivä jäsenperheille 11.
• Osaston pilkkikilpailut
• Veteraanien  kurssi:  Hoitovastuu

HuhtikuuHuhtikuuHuhtikuuHuhtikuuHuhtikuu
KEVÄTKOKOUS 12.
• Rautakouratalkoot

TTTTToukoukoukoukoukokuuokuuokuuokuuokuu
Vappujuhla TAKOMOSSA 1.
• Veteraanimatka Risteily

KKKKKesäkuuesäkuuesäkuuesäkuuesäkuu
• Rautakourapäivä lapsille

ElokuuElokuuElokuuElokuuElokuu
 Taiteiden YÖ (näyttely) Takomossa 10.
• Osaston kalakilpailu
• Sirkus Finlandia, Vaasassa lippuja
   jäsenperheille
• Nuorten Paint Ball tapahtuma

SyyskuuSyyskuuSyyskuuSyyskuuSyyskuu
 Metallin retkeilypäivät  9.
• Opastettu sieniretki
• Veteraani teatteriesitys

LLLLLokokokokokakuuakuuakuuakuuakuu
• Rautakouratalkoot
• Konserttimatka tai teatterimatka
Veteraanitapaaminen

MarraskuuMarraskuuMarraskuuMarraskuuMarraskuu
 Metalli 28 Ehdokasasettelukokous 8.

JoulukuuJoulukuuJoulukuuJoulukuuJoulukuu
  Lasten pikkujoulujuhla 3.
 Metalli 28 Syyskokous 13.

Seuraa ilmoitustauluja sekä vaasalaisia lehtiä
joissa tapahtumista kerrotaan tarkemmin.
Päivät voivat muuttua.

•= Ajankohta ilmoitetaan erikseen

JanuariJanuariJanuariJanuariJanuari
Bekantskapsdag, för medlemmar, av
den nya Vasa simhall 21.

FFFFFebruariebruariebruariebruariebruari
Ishockeyresa, för ungdomar, till Uleåborg 4.
• Avdelningens fotograferingstävling börjar
• Karaoke tävling

MarsMarsMarsMarsMars
Öjbergets slalomdag för medlemsfamiljer 11.
• Avdelningens pilktävling
• Kurs för veteraner: Skötselansvar

AprilAprilAprilAprilApril
VÅRMÖTE 12.
• Rautakoura talkot

MajMajMajMajMaj
Första maj fest vid TAKOMO 1.
• Veteranresa Kryssning

JuniJuniJuniJuniJuni
• Rautakouradag för barnen

AugustiAugustiAugustiAugustiAugusti
Konstens Natt (uställning) i Takomo 10.
• Avdelningens fisketävling
• Cirkus Finlandia, i Vasa, biljetter för
   medlemsfamiljer
• Paint Ball för ungdomar

SeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptember
Metalls utflyktsdagar i Vasa 9.
• Guidad svamputflykt
• Veteraner teaterföreställning

OktoberOktoberOktoberOktoberOktober
• Rautakoura talkot
• Konsert- eller teaterresa
• Veteranträff

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember
Metall 28 Kandidatsvalsmöte 8.

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember
Lillajulfest för barn 3.
Metall 28 Höstmöte 13.

Se på anslagstavlan samt följ med
annonseringen i Vasa tidningarna, där det
berättas mera om händelserna.
Dagarna kan ändras.
•= Tidpunkterna meddelas senare

Händelsekalender
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Vi finländare är ett
idrottsälskande folk.
Vi njuter av våra
egnas framgångar
och fina prestationer.
Vi har igen klarat oss
bra i en viss tävling.
Världens
ekonomiforum
utnämde Finland till
världens
konkurrenskraftigaste
land för de senaste

året. Första platsen kom nu för tredje året i rad.
Motiveringarna var bl.a. bra utbildade och
kunniga människor, samhällslugn, miljöfrågorna
i skick och ett brett skyddsnät. Varför svartmålar
näringsorganisationerna dettat på ett
ofosterländskt sättt denna vår konkurransfördel.
Enligt dem lönar det sig inta att placera och
investera i det här landet, vär är i urselt skick
och slutet är nära. Vem betjänas av sådana här
åsikter? Åtminstone inte vi finländare. Enligt min
åsikt har Finland också i fortsättningen
möjligheter att lyckas i en föränderlig värld. Vi
skall gemensamt se till att inte Finlands
välfärdssamhälle gnagas sönder. Man skall
komma ihåg, att Finland mår inte bra om resten
av världen mår dåligt.

Nuvarande President Tarja Halonen har ofta
tagit ställning för att välfärdstjänsterna bibehålls.
Hennes tankar går i samma riktning som den
finländska löntagarens. Låt oss gå och rösta på
Tarja Halonen till att bli president redan i första
valomgången! Det tänker jag göra.

GOD FORTSÄTTNING!

Veijo Nygren, ordf.

Me suomalaiset
olemme
urheilukansaa.
Nautimme
omiemme
menestyksestä ja
hyvistä
suorituksista.
Olemme taas
pärjänneet hyvin
eräässä kilpailussa.
Maailman
talousfoorumi
nimesi Suomen maailman kilpailukykyisimmäksi
maaksi viime vuonna. Ykkössija tuli jo
kolmannen kerran peräkkäin. Perusteluina oli
mm. Hyvin koulutetut ja osaavat ihmiset,
yhteiskuntarauha, ympäristökysymykset
kunnossa ja laaja turvaverkko. Miksi
elinkeinoelämän järjestöt mustamaalaavat
epäisänmaallisesti tätä kilpailukykyetuamme.
Heidän mielestään tähän maahan ei kannata
sijoittaa ja investoida, olemme rapakunnossa ja
loppu on lähellä. Ketä tällaiset kannanotot
palvelevat? Ei ainakaan meitä suomalaisia.
Mielestäni Suomella on  edelleen hyvät
mahdollisuudet menestyä  muuttuvassa
maailmassa. Kun yhdessä pidämme huolen, että
hyvinvointivaltion perusteita ei  nakerreta puhki.
Pitää muistaa, että Suomi ei voi hyvin jos muu
maailma voi huonosti.

Nykyinen tasavallan Presidentti Tarja Halonen on
usein ottanut kantaa hyvinvointipalvelujen
puolesta. Hänen ajatuksensa ovat hyvin saman
suuntaiset kuin suomalaisella palkansaajalla.
Mennään äänestämään Tarja Halonen
presidentiksi jo ensimmäisellä kierroksella! Näin
minä aion tehdä.

HYVÄÄ JATKOA!

Veijo Nygren, pj

PUHEENJOHTAJAN PALSTA ORDFÖRANDESPALTEN
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Samalla myös mieli rentou-
tuu ja jokaisesta ottelijasta
löytyy se ”pikkupoika”.
Paintballia pelataan monil-
la eri säännöillä, sisätilois-
sa yleisin pelimuoto on li-
punryöstö.
Paintballin fyysisen kunto-
muodon  ovat myös oival-
taneet ammattiosastomme
nuorisojaos, joka järjesti jo
toisen kerran suosituksi tul-
leen Paintball päivän Van-
han Vaasan krossiradalla
luonnon helmassa.
Paikalle ilmaantui 17 inno-
kasta kisaajaa  eri työpai-
koilta. Paikalla muodostet-
tiin kuuden hengen joukku-
eita ja pelipaikaksi metsään
rajattiin 60x60metrin ala,
jossa kisaa käytiin.
Ammuksina käytettävät vä-
ripatruunoiden lähtönopeus
on 300 jalkaa sekunnissa,
joten varusteiden pitää olla

Nuorisojaosto ”sotajalalla”

sen mukaiset. - Hanskat,
haalarit ja naamamaski suo-
jaavat vartalon kolhuilta,
joten vahinkoja ei pääse
syntymään, sanoo nuoriso-
jaoksen vetäjä Tapio Lehti-
mäki.

Kasvava laji

Paintball on jo maailmalla
suosittu laji, jonka voi rin-
nastaa kuntourheilulajiksi.
Suomessakin kisataan SM-

Perusvarustukseen kuuluvat kypärä, kasvosuoja,
haalarit, ja hansikkaat.

Paintball on laji joka toimii myös kuntourheilulajina, ja se sopii kaikille sukupuolesta ja iästä
riippumatta. 3-4 tunnin reippaan ”sotimisen” jälkeen paita on märkänä ja lihaksistossa tuntuu
juoksun, ryömimisen ja kyykkimisen  rasitukset.

, divisioona-,  ja turnausta-
solla, joten kovasti laji nou-
see myös Suomessa. Kilpa
Painball  on hyvin erilaista
kuin harrastajatasolla, mut-
ta yhteisiä tekijöitäkin löy-
tyy, sanoo Tapsa.  Hän toi-
vookin, että jossakin vai-
heessa lajia ruvetaan pyö-
rittämään säännöllisenä fir-
maliigana, kuten muitakin
urheilulajeja.  silloin var-
maan ollaan mukana isolla
joukolla.

Väsynyt ja onnellinen
harrastajaoukko istahti
mättäälle  ”taistelujen”
tauottua.
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Oaston pilkkikilpailut jär-
jestettiin tällä kertaa Kök-
lotin Redvikissä. Wärtsilän
portilla kokoonnuttiin 9.4.
2005 josta lähdettiin kilpai-
lupaikalle omilla autoilla.
Kalastaa sai yhdellä vaval-
la ja yhdellä koukulla. Sar-
joja oli kaksi yleinen ja
nuorten sarja. Kilpailuaika
päättyi klo 14, jonka jälkeen

Vapaa-ajan jaosto järjesti
seinäkiipeilyillan  Vaasan
vesitornissa käytössä on
kolme kiipeilyseinää joista
kaksi on 8 metriä korkeaa
ja yksi 18 metriä.
Seinäkiipeilyä ylläpitää
kiipeilyseura Hig Sport,
joka vastaa myös lajin
opastuksesta ja
turvallisuudesta.
Heidi Turunen ja Johanna
Vuorinen uskaltautuivat
kokeilemaan ensimmäistä
kertaa lajia.
Ensi kiinnitettiin
turvavaljaat kehoon ja
sitten kiipeilykengät
jalkoihin ja pienen
opastuksen jälkeen
päästiin kiipeämään.
 Varovasti tytöt aloittivat
lyhyemmältä seinältä ja
hyvinhän he
onnistuivatkin. Käsiin
vähän otti kipeää, kun ei
saanut kunnon otetta,
sanovat tytöt. Illan

Seinäkiipeilyä Vaasan vesitornissa

Vaasan vesitornissa on mahdollisuus harrastaa seinäkiipeilyä. Heidi
Turunen ja Johanna Vuorinen uskaltautuivat kokeilemaan seinäkiipelyä.

mittaan molemmat kävivät
vielä 18 metrin seinälläkin
kokeilemassa. Ihan

hauskaa, totesivat Heidi ja
Johanna.
Valitettavasti
osanottajapula oli

melkoinen, mutta ne jotka
olivat mukana poistuivat
vesitornista yhtä
kokemusta rikkaampana.

Pilkkikilpailut
Köklotissa

suoritettiin saaliiden punni-
tus. Puolipilvisessä säässä
mukana oli 15 osanottajaa,
joista 11 sai kalaa. suurim-
man kalan sai Raimo Val-
tari, se oli ahven ja painoi
260 gr. Kilpailun voitti
Martti Murto 3850 gr saa-
lilla. Kolme parasta sai po-
kaalin ja muut saivat tava-
rapalkintoja.

Pilkkikilpailun tulokset:
1 Martti Murto 3850 gr
2 Aleksi Myllyaho 2280
3 Raimo Perälä 1570
4 Markku Huhtamäki 1235
5 Veikko Koivisto 1155
6 Risto Paavola 1125
7 Ahti Keko 620
8 Raimo Valtari 333
9 Heikki Sillanpää 310
10 Heikki Männistö 180
11 Matti Manninen 50

Suurimman ahvenen sai
Raimo Valtari, se painoi
260 gr

LLLLLuottamusmies,uottamusmies,uottamusmies,uottamusmies,uottamusmies,

Ole aktiivinen !Ole aktiivinen !Ole aktiivinen !Ole aktiivinen !Ole aktiivinen !

HuolehdiHuolehdiHuolehdiHuolehdiHuolehdi

uudetuudetuudetuudetuudet

työntekijättyöntekijättyöntekijättyöntekijättyöntekijät

ammatti-ammatti-ammatti-ammatti-ammatti-

osastonosastonosastonosastonosaston

jäseniksi!jäseniksi!jäseniksi!jäseniksi!jäseniksi!
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Kuva: Kaj Koskinen Koskinen

Rakennuksien
korjaustöitä

Keväällä tehtiin alueen ra-
kennuksiin joitakin kunnos-
tustöitä, joista suurin oli
saunan remontti. Saunaan
asennettiin lattiaan ja kiu-
kaan taakse klinkkerit ja
laatat, joten lattian puhtaa-
napito helpottui huomatta-
vasti. Myös lauteet uusit-
tiin.
  Päämökissä hirsien las-
keutumisen vuoksi ikkunoi-
ta höyläiltiin, samoin teras-
sin lattia ja katto uusittiin.
Ammattityöt teetettiin ulko-
puolisilla, mutta talkoopo-
rukkaa oli myös mukana.
  Vuodenvaihteen jälkeen
päämökkiin asennettiin uusi
ulko-ovi ja sarjoitettiin luk-
ko uudelle avaimelle helmi-
kuussa alkavaa vuokrausta
ajatellen.
  Tänä vuonna on tarkoitus
laittaa alulle suunnittelu ja
perustuksien teko noin 80
m2 tilalle, jossa voisi pitää
erilaisia tilaisuuksia ja illa-
nistujaisia.

Rautakoura

Kevätjuhlat

Kesän alkajaisiksi järjestet-
tiin juhlat, jossa ohjelmaa
oli niin paljon kuin ajallises-
ti oli mahdollista. Paikalla
oli poliisit koiran kanssa ja
lapset saivat kuvata itsensä
sen kanssa. Kuvat postitet-
tiin laminoituna kaikille ku-
vatuille. Meripelastusseura
kertoi toiminnastaan, moot-
toripyöräkerho ajelutti ha-
lukkaita, näistä sivuvaunul-
linen taisi olla suosituin.
Lehtimäen Marika tiesi, että
merirosvot olivat piilotta-
neet alueella aarteen. Ja löy-
tyihän se, kun joukolla et-
sittiin. Keväällä hankittu
jättitrampoliini osoittautui
todella suosituksi. Tähänkin
juttuun laitamme yhden tyy-
linäytteen. Luontobingon
kysymyksiä luonnehdittiin
vaikeiksi, mutta kyllä sieltä
kuitenkin löydettiin kolme
parhaiten tietävintä (vai oli-

siko arvaajaa), jotka palkit-
tiin lahjakortilla Berny’s
ravintolaan:

1. Erkki ja Merja
Viljamaa    11 oikein
( kolmestatoista)

2. Tuija Saunala
         10 oikein
3. Jussi  Heinäheimo

10 oikein

Päämökin vuokraus

 Rautakouran käytössä teh-
tiin muutoksia syksyn aika-
na. Edellisessä lehdessä ol-
leen jäsenkyselyn perusteel-
la päätettiin päämökki
muuttaa vuokrattavaksi.
Näin saadaan isommalle
porukalle tai perheelle to-
della hyvä majoitustila. Asi-
asta käytiin vilkasta keskus-
telua monessa kuukausiko-
kouksessa. Lopulta päätet-
tiin kokeilla tämä vuosi ja
jatketaan, jos se osoittautuu

hyväksi ratkaisuksi. Tämä
tarkoittaa, että päämökkiä
vuokrataan JÄSENILLE
yhdeksi viikoksi kerrallaan
60€/viikko. Vuokraviikko
alkaa perjantaina kello
18.00 ja päättyy seuraava-
na perjantaina kello 15.00.
Varaus on voimassa kun
maksu on tilillä tai mökin
vuokrausta hoitavalla hen-
kilöllä. Jos jokin työhuone-
kunta tai jaos päättää pitää
alueella esim. saunaillan,
voivat he varata päämökin
käyttöönsä ilman korvaus-
ta. Varaukset hoitaa pääasi-
assa rahastonhoitaja.   Alu-
een muut tilat ovat entiseen
tapaan kaikkien vapaassa
käytössä. Kaikki valokat-
kaisijat (sauna-, ulko-, ja
tievalo) jotka on tähän asti
ollut Päämökissä, siirretään
terassin puolelle, jossa ne on
kaikkien kävijöiden saata-
villa. Huoltorakennuksen
keittiössä on varustus päi-

  ”Vierivät vuodet” sa-
notaan laulussakin ja
niinhän se vuosi on
taas kulunut edellisen
lehden ilmestymisestä.

Rautakouran kävijä-
määrä on edelleen
kasvanut. Välillä on
majoitustiloista ollut
jopa pienoista puutet-
ta, mutta omalla mat-
kailuautolla ja -vau-
nulla kulkevilla ei sel-
laisia ongelmia ole.

Tyylinäyte trampoliinilta.
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väkävijöitä varten ja ilmoi-
tustaulu, josta löytyy tar-
peellista tietoa esim. kalas-
tuslupa.

Toivomuksia

Paljon keskustelua ja vali-
tuksia on tullut alueella vie-
railevista jäsenistä, jotka
pitävät lemmikkejään (koi-
ria) irti alueella, vaikka se
nimenomaan on kielletty.
Varsinkin lapsille on järky-
tys, kun iso koira juoksee
kohti haukkuen, eikä kaik-
ki aikuisetkaan siedä sel-
laista. Yleensäkin lemmik-
kien sisätiloihin vieminen ei
ole toivottavaa.

Kalastajille

  Kalastuslupa vuodelle
2006 oikeuttaa kalastuk-
seen kolmella verkolla á 30
m ja yhdellä katiskalla. Ka-
lastajia pyytäisimme heti
toimittamaan perkuujätteet
tulotien varrella olevaan
roskikseen - varsinkin ke-
sällä niistä aiheutuvan ha-
jun takia.

Faktaa

Rautakouraan on vahvistet-
tu osoite:
Bagarvägen 355
65800 Raippaluoto

  Ajo-ohje: Raippaluodon
sillalta 2 km Raippaluodon
kirkonkylään päin. Vasem-
malla valkoinen kyltti
”Rautakoura”. Puomin jäl-
keen n. 4 km. Tie päättyy ja
alue oikealla puolella.
Myös pelastuslaitosta var-
ten ovat omat koodinaatit,
jotka löytyvät jokaisesta
rakennuksesta jostain näky-
vältä paikalta.
Alueen avaimia saa joilta-
kin työpaikoilta luottamus-
miehiltä, Wärtsilän portilta
Järvikatu 2-4 sen aukiolo-

aikoina ja kahvila Berny’s
Raippaluodon sillan kupees-
sa. Avaimet luovutetaan
vain voimassa olevaa jäsen-
korttia vastaan ja todista-
malla henkilöllisyys. Avai-
met myöskin palautetaan
välittömästi samaan paik-
kaan, mistä ne on noudettu.

Vahvistetut hinnat
vuodelle 2006:

Pikkumökin vuokraus
ma-pe
20 €

pe-su
20 €

Ison mökin vuokraus
pe-pe
60 €

Matkailuajoneuvopaikka
vrk 3 €
sis. sähkön

Matkailuajoneuvopaikka
kausi
70 €
1.5.-30.9.

www.vaasanmetalli.fi
osoitteesta löytyy tietoa
Rautakourasta ja muista
ammattiosaston asioista.

Luontobingon voittaja Merja Viljamaa

Kuva Kaj Koskinen

Kuva Kaj Koskinen

Suosituin kuvauskohde.         Kuva: Timo Huttunen

Vaasan Meripelastusseura esitteli kalustoaan
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Kaks Kasin porukkaa
kokoontui jälleen
suosittuun Karaokekil-
pailuun Ravintola
Sniperiin Ristinummelle.
Paikalla oli 8 kilpailijaa
ja kannattajajoukkoa
tukemassa suosikke-
jaan.

Karaokeisäntä Hannu Sko-
pa toimi illan isäntänä ja
tuomarina. Useita Karaoke-
kilpailuja järjestänyt Skopa
nostaa kolme asiaa esiin,
jotka ovat tärkeitä lähdettä-
essä kisaamaan. Tärkein on
kappaleen valinta. Tällä
hetkellä suosituimpia kap-
paleita ovat esim. Joutesn-
laulu, André  ja Kuunnel-
laan vain taivasta, sekä
muut kotimaiset hitti- iskel-
mät. Tango ei istu Karaoke-
kisaan, sanoo Skopa. Toi-
seksi hän nostaa lauluteknii-
kan mikrofoniin. Kannat-
taakin aina kysyä vetäjältä
kuinka lähelle mikrofonia

on laulettava. Kolmas on
tietysti kappaleiden harjoit-
teleminen yhä uudelleen ja
uudelleen.

Karaokekilpailu innostaa

Vaativat
kilpailukappaleet

Ennen varsinaista kisaa kil-
pailijat saivat laulaa yhden
harjoituskierroksen, jonka
jälkeen varsinainen kisa al-
koi. Kilpailun edetessä huo-
masi sen että osanottajien
taso oli hyvä, he olivat lau-
laneet ennenkin ja  kappa-
levalinnat olivat vaativat.
Kilpailussa erottui  kaksi
laulajaa selvästi ja pidem-
män korren veti Aki Salo.
Hän nousi  äänellisesti ylit-
se muiden kappaleella Sata
kitaraa. Se tuntui olevan
myös yleisön suosikki. Toi-
seksi sijoittui Osmo Ojala
kappaleella Hopeinen kuu,
tässä oli ehkä väärä kappa-
levalinta, mutta hieno esitys
kokonaisuutena sanoo Sko-
pa. Kolmannen sijan nappa-
si Anne Ojala vaativalla

Hotell California kappaleel-
la. Kappale vaatii esittäjäl-
tä paljon ja Anne selvisi
urakasta hienosti. Yleisöää-
nestyksen arvonnassa onni
suosi Anna-Liisa Korpea.
Kaiken kaikkiaan mukava
perjantai-ilta hyvän musii-
kin ja innokkaiden kilpaili-
joiden kanssa kääntyi yöksi
ja oli aika lähteä yöpuulle.
Toivottavasti seuraavassa
karaokekisassa on mukana
paljon uusia laulajia.

Karaokekilpailun tulokset:
1. Aki Salo
2. Osmo Ojala
3. Anne Ojala
4. Juha Takala
5. Timo Heiskari
6. Tapio Mäkelä
7. Aarre Järvi
8. Jouni Rintamäki

Onnea osanottajille!!

Karaokeillan palkitut esiintyjät

Karaokeisäntä Hannu Skopa  Hoiti tekniikan ja tuo-
marityöskentelyn.
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Kauniina elokuisena
lauantaipäivänä
kerääntyi Rautakou-
raan joukko yhteis-
laulun ystäviä Miellyn
Saulin johdatellessa
niin aikuiset kuin
lapset laulamaan
Suomi-iskelmää.

Suomalaiseen luonteeseen
kuuluu alkujäykkyys, mut-
ta kun Sauli ensin vetäisi
kappaleen Lumiperhonen
niin sekös innosti porukan.
Lauluvihkojen selaus alkoi
välittömästi ja ehdotuksia
tuli valtoimenaan. Eturivin
esilaulajat Petra Kunnari,
Tomi Kunnari ja Tanita Tai-
pale  lauloivat innokkaasti
mukana. Tyttöjen suosikki-

Joutsenlaulu, Andree, Ystävän laulu, Lapin kesä, Lumiperhonen…

Yhteislauluiltapäivä Rautakourassa
kappale oli Janne Hurmeen
Tinasormus, jota taidettiin
laulaa kahteenkin otteeseen.
Takarivin laulajat innoitti
panemaan parastaan Tapa-
ni Kansan R-A-K-A-S.

Kuin yhtä perhettä

Kari Taipale joka työsken-
telee JTK Powerilla oli
myös perheensä mukana
laulullisessa iltapäivässä
mukana. Ensimmäistä ker-
taa laulelen karaokelaitteil-
la porukassa. Tämähän on
kuin yhtä suurta perhettä,
kun ollaan täällä Rautakou-
rassa, sanoo hän. Kun lap-
set ja aikuiset innostuvat
yhdessä tunnelma on aito.
Välillä pienimmät käyvät

pomppimassa trampoliinis-
sa ja taas laulu maistuu.
Rautakoura tarjosi jälleen
parastaan letkeän kesäises-

sä iltapäivässä. Eiköhän
oteta ensi vuonna uusiksi,
kuului laulajien joukosta
innostunut ilmaisu.

InnokkInnokkInnokkInnokkInnokkaat eturivin laulajat vas, Kaat eturivin laulajat vas, Kaat eturivin laulajat vas, Kaat eturivin laulajat vas, Kaat eturivin laulajat vas, Kari Tari Tari Tari Tari Taipale, Paipale, Paipale, Paipale, Paipale, Petra Ketra Ketra Ketra Ketra Kunnari, Tunnari, Tunnari, Tunnari, Tunnari, Tanita Tanita Tanita Tanita Tanita Taipale ja Taipale ja Taipale ja Taipale ja Taipale ja Tomi Tomi Tomi Tomi Tomi Taipale,aipale,aipale,aipale,aipale,
tulkitsevat Marita Ttulkitsevat Marita Ttulkitsevat Marita Ttulkitsevat Marita Ttulkitsevat Marita Taavitsaisen kaavitsaisen kaavitsaisen kaavitsaisen kaavitsaisen kappaletta André. Sauli Mielty (oik.) pitelee mikrofoniaappaletta André. Sauli Mielty (oik.) pitelee mikrofoniaappaletta André. Sauli Mielty (oik.) pitelee mikrofoniaappaletta André. Sauli Mielty (oik.) pitelee mikrofoniaappaletta André. Sauli Mielty (oik.) pitelee mikrofonia

Sauli Mielty johdatti yhteislauluiltapäivänauli Mielty johdatti yhteislauluiltapäivänauli Mielty johdatti yhteislauluiltapäivänauli Mielty johdatti yhteislauluiltapäivänauli Mielty johdatti yhteislauluiltapäivän
vauhtiin Rvauhtiin Rvauhtiin Rvauhtiin Rvauhtiin Rautakautakautakautakautakourassaourassaourassaourassaourassa
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT
TTTTTOIMIKUNNAN JÄSENET VOIMIKUNNAN JÄSENET VOIMIKUNNAN JÄSENET VOIMIKUNNAN JÄSENET VOIMIKUNNAN JÄSENET V. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006
Puheenjohtaja Veijo Nygren 050 5239240 veijo.nygren@luukku.com
Sihteeri Terho Kivineva 040 8296684 terho.kivineva@wartsila.com
Taloudenhoitaja Kauko Lämsä 040 7484428 kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
Varapuheenjohtaja Sauli Mielty 040 7484427 sauli.mielty@wartsila.com

Varasihteeri Ari Rintala 040 7204004 a.rintala@netikka.fi
Opintosihteeri Keijo Rauhala 040 8305084 keijorauhala1@gmail.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:Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet:Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet:Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet:Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet:
Pekka Mäenpää, Jouko Passi, Lauri Keskinen, Mirja Kangas, Jussi Heinäheimo, Jarmo Kohtala, Markku Rintamäki,
Tapani Salohovi, Terho Tikkanen, Tapio Lehtimäki, Reijo Viita, Matti Värri, Juha Hakala ja Tapani Hirvelä.

Yleisvarajäsenet:Yleisvarajäsenet:Yleisvarajäsenet:Yleisvarajäsenet:Yleisvarajäsenet:
Veli-Matti Rantanen, Matti Latvakoski, Osmo Metsälä, Sami Unkuri, Arne Mäenpää, Jari Hietala, Mika Porentola,
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

NuorisojaostoNuorisojaostoNuorisojaostoNuorisojaostoNuorisojaosto:::::
Toiminnan vetäjä Mika Porentola Sala- ampujankatu 2 A 5 65370 Vaasa 045 1323288
mikaporentola@suomi24.fi

VVVVVapaa-ajan jaostoapaa-ajan jaostoapaa-ajan jaostoapaa-ajan jaostoapaa-ajan jaosto:::::
Toiminnan vetäjä Tapani Salohovi Sala-ampujankatu 7 B 5 65370 Vaasa 050 5414400
vilita@suomi24.fi

KKKKKulttuurijaostoulttuurijaostoulttuurijaostoulttuurijaostoulttuurijaosto:::::
Toiminnan vetäjä Osmo Ojala Viiriäisenkatu 13. 65320 Vaasa 06 3154601 työ 107091722

VVVVVeteraanijaostoeteraanijaostoeteraanijaostoeteraanijaostoeteraanijaosto:::::
Toiminnan vetäjä Erkki Åsvik Valhallantie 10 as.2 65200 Vaasa 06 3179417

RRRRRautakautakautakautakautakourajaostoourajaostoourajaostoourajaostoourajaosto:::::
Toiminnan vetäjä Matti Värri Hakatie 3. 65630 Karperö 0500 563020 matti.varri@luukku.com

Toimikunta ja eri jaostot toivovat että olemme pystyneet rakentamaa mielenkiintoisen ja monipuolisen tarjonnan
toimintavuodelle 2006. Toivomme jäsenperheiden osallistuvan runsaslukuisesti järjestettäviin tapahtumiin ja
haluamme teiltä myös palautetta toimintamme edelleen kehittämiseksi. Toimikunta toivottaa jäsenperheille
menestyksellistä vuotta 2006.

TOIMIKUNTA
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Vuosi 2005 Kuuluu menneeseen aikaan mutta
tavat periytyvät yhdeksänkymmentäluvun alus-
ta. Pienituloisia eläkeläisiä ja lapsiperheitä on
kyykitetty toimeentulon äärirajoille. Vuonna
2005 voimaan astunut eläkkeiden indeksikoro-
tus on susi. Eläkkeiden indeksi lasketaan uuden
lain mukaan niin, että palkkakehityksestä huo-
mioidaan 20 % ja hinnoista 80 %, joka tiesi, että
v. 2005 eläkkeitä korotettiin 0,96 %.  Vertailun
vuoksi, todettakoon palkkojen arvioidaan tilas-
tokeskuksen mukaan nousevan lähes 4 %. Ve-
rokevennyksien johdosta kuntien ja valtion-
osuuksia on leikattu viidenneksellä, aiheuttaen
kuntataloudessa veroprosenttiin nousun, sekä
muiden kuntien palvelumaksujen korotuksen. Ko
korotukset ovat raskaimmin kohdistuneet hei-
koimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Lasken-
tatapa eläkeläisillä merkitsee sitä, että mitä van-
hemmaksi elät eläkkeesi ostovoima pienentyy
niin pieneksi, että olet sosiaalitoimiston luukul-
la.  Tässä vain muutamia asioita, joka ovat pu-
huttaneet meitä veteraaneja. Tätä listaa voisi
jatkaa muutaman sivun. Olemme toki pitäneet
hauskaakin. Talvella tehtiin risteily Tallinaan. Sa-
moin syksyllä veteraanien yli 500 joukolla ko-

koustamme. Laadittiin liitolle ja eduskuntaryhmil-
le kirjelmä, jonka toimitimme henkilökohtaisesti
perille. Saunottiinkin saukkorannassa ja Rauta-
kourassa, jossa käytiin talkoissa keväällä. Meitä
veteraaneja huolestuttaa AY- liikkeen tila, siitä
on tullut parempiosasten pääasiallinen edun
valvoja. On unohdettu ne jotka kuusikymmen-
täluvun hajaannuksen vuosien jälkeen rakensi-
vat nykyisen AY- liikkeen. On unohdettu työttö-
mät pätkätyöläiset. Ei tunneta enää sellaista
käsitettä kuin solidaarisuus. Tästä osoituksena ns.
Loimaan-työttömyyskassan voimakas kasvu.
Mielenterveydellisestä ongelmista kärsii neljän-
nes kansalaisista.

On kulunut lähes viisi vuotta, kun lähdin kehittä-
mään osaston veteraanitoimintaa. Uskoisin on-
nistuneeni ainakin tyydyttävästi. On aika vaih-
taa uudet voimat veteraanijaoston kärkeen. Kiit-
täen osaston toimikuntaa miellyttävästä yhteis-
työstä. Toivottaen osastolle ja sen toimikunnalle
ja seuraajalleni menestystä alkavalle vuodelle.

AY  Terveisin
     Kullervo Vainio

VETERAVETERAVETERAVETERAVETERAANIENANIENANIENANIENANIEN
VUOSI 2005VUOSI 2005VUOSI 2005VUOSI 2005VUOSI 2005

VVVVVeteraanijaoston keteraanijaoston keteraanijaoston keteraanijaoston keteraanijaoston kokokokokokouksetouksetouksetouksetoukset

KKKKKuukuukuukuukuukaudenaudenaudenaudenauden

toinen maanantaitoinen maanantaitoinen maanantaitoinen maanantaitoinen maanantai

TTTTTakakakakakomossa klo 13.00omossa klo 13.00omossa klo 13.00omossa klo 13.00omossa klo 13.00

Ei HeinäkuussaEi HeinäkuussaEi HeinäkuussaEi HeinäkuussaEi Heinäkuussa

VVVVVeteraanieneteraanieneteraanieneteraanieneteraanien     RRRRRautakautakautakautakautakouratalkouratalkouratalkouratalkouratalkootootootootoot

TTTTTorstaina 4.5.2006orstaina 4.5.2006orstaina 4.5.2006orstaina 4.5.2006orstaina 4.5.2006

Kun Osoitteesi
muuttuu...
MUISTA TEHDÄ OSOITTEEN-
MUUTOS  MYÖS  AMMATTI-
OSASTOON
Näin varmistat osaston jäsen-
palvelut uuteen osoitteeseesi

Tee ilmoitus:  Kauko Lämsä
Hyttystie 7 A 6 65230 Vaasa,
Puh.040-748 4428
kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
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Ammattiosastomme lippu oli mukana
perinteisessä vappukulkueessa. Lippua
kantamassa Reijo Viita ja airueessa mukana
Arne Mäenpää .

TTTTTyöväenlehtitukiyöväenlehtitukiyöväenlehtitukiyöväenlehtitukiyöväenlehtituki

Metalliliitto myöntää tukea työväenlehden tilaamiseen. Tuen suuruudesta päättää vuosittain
liittovaltuusto.
Vuonna 2006 on liiton tuki
- vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvä työväenpuolueen äänenkannattaja 24 euroa
- kolme kertaa viikossa ilmestyvä työväenlehti 16 euroa
- vähintään kerran viikossa ilmestyvä työväenlehti 12 euroa
Edun saat työväenlehteä tilatessasi, kun ilmoitat olevasi Metalliliiton jäsen.

Osaston lehtiseteli!Osaston lehtiseteli!Osaston lehtiseteli!Osaston lehtiseteli!Osaston lehtiseteli!
Ammattioasto 28 myöntää vuosittain työväenlehtitilauksiin tukea. Tänä vuonna osaston lehtisetelin
arvo on 20 euroa.
Tuen saa samoihin lehtiin, joihin Metalliliitto on myöntänyt lehtisetelituen.
Tilaus tehdään lehtitaloihin, jotka vähentävät suoraan lehtisetelien arvon laskustasi.
Tilaa työväenlehti, laajempi näkökulma asioihin!
Ammattiosaston tuesta, lehdistä jne. saat lisätietoa ammattiosastosi toimihenkilöltä tai
luottamusmieheltä.

LLLLLehtietuehtietuehtietuehtietuehtietu2020202020

2020202020

2424242424

2424242424
+ = 44 €

Takomossa oli tarjolla simaa ja tippaleipiä, ja
kahvia. Mukavassa vapputunnelmassa oli hyvä
levähtää ja nauttia pöydän antimista. Kähtävän
perhe isä Ale, äiti Hanne sekä lapset Roosa ja
Joona kävivät Takomossa. Samoin Martti ja Irma
Murto ja Arne Mäenpää (taustalla)  poikkesivat
vappusimalle.

Vappupuheiden jälkeen Remu veti kunnon
rock´n  roll setin Vaasan kauppatorilla.
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Rautakourapäivän kuvasatoa

Poliisit kertoivat toimin-
nastaan. Poliisikoira-
näytös kiinnosti yleisöä.

Vanhat ja uudemmat
moottoripyörät esiteltiin, ja
kyytiinkin päästiin.

Lapsille löytyi runsaasti erilaista puuhattavaa päivän aikana.

kuvat:
Kaj Koskinen ja
Timo Huttunen

Trampoliini oli suosittu koko kesän.
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.

35- vuotis lääkärintarkas-
tuksessa todettiin  ne perin-
teiset ylipaino(yli 100 kg),
ja korkea verenpaine. Lää-
käri sanoi, että” jotakin tart-
tis tehdä”. Ei siinä mitkään
ihmedieetit auttaneet, vaan
aloin lenkkeillä laihduttami-
sen ja kunnon kohottamisen
merkeissä. Aluksi jaksoin
hölkätä yhden katulampun
tolpan välin. Pari kolme
vuotta siinä meni samaan
tahtiin ja kunto alkoi koho-
ta, muistelee Veli-Matti.
Mielihyvä kasvoi, kun huo-
masin jaksavan juosta 3 km.
Pilvilammen lenkki oli mat-
ka, joka antoi lopullisesti
uskoa pitkiin lenkkeihin,
sanoo Veli-Matti. Maraton-
juoksun alkuvalmennusoh-
jeita sain Lintusen Paulilta,
joka itse oli jo kokenut ma-
ratoonari.

Hölkkätapahtumat
alkoi vat kiinnostaa

Aloin osallistumaan erilai-
siin hölkkätapahtumiin ja
tätä kautta juoksuajat pa-
rantuivat vuosi vuodelta.
Samalla myös maraton mat-
ka tuli tavoitteeksi. Juoksin
ensimmäisen maraton mat-
kan vuonna 1989. Takavuo-
sina oli monia työkaverei-
ta, joiden kanssa kierrettiin
eri juoksutapahtumissa
joukkueena. Osallistuttiin

mm. West Coast Race ran-
nikkojuoksuun silloisen
Finhydraulicin joukkueella,
muistelee Veli- Matti. Nyt
kun työpaikat on vähenty-
neet, niin siinä yhteydessä
myös juoksijaporukka on
hajonnut.

Ei tuskaa… Ei tuloksia…
Maratonin juoksukunnon
pitää yllä säännöllinen ja
pitkiä lenkkejä sisältävää
harjoittelua. Harjoittelen 5-
6 kertaa viikossa 10-15 km
ja kerran viikossa juoksen
25-30 km, sanoo Veli-Mat-
ti.  Vanha amerikkalainen
sanonta ”ei tuskaa” ei tulok-
sia pitää kohdallani paik-
kansa. Harjoitteluaikana
kuuntelen kehoani ja tark-
kailen sitä myös sykemitta-
rin avulla. Joskus pitää tun-
tea tuskaa harjoituslenkillä.
Se nostaa juoksuintoa ja
antaa mielihyvää harjoituk-
sen jälkeen, luettelee Veli-
Matti.

Tavoitteet muodostuvat
aikojen tarkkailusta

50 vuotissynttäri- marato-
nin juoksin vuonna 2003 ja
50:s maratonini. Se oli Paa-
vo Nurmen muistojuoksu,
tulin ajalla 3,16 kolmannek-
si. - En uskonut sijoittuva-
ni mitaleille, vaan lähdin
kisan jälkeen ajelemaan ko-

Yli  viisikymmentä
maratonjuoksua
takana
Kun maratonjuoksuun innostuu niin se vie men-
nessään, kuuluu sanonta pitkän matkan juok-
sijoiden piirissä. Näin kävi myös Veli-Matti Ran-
taselle seitsemäntoista vuotta sitten

HEIKOILLE
VOI OLLA

LIIKAA
KUTSU

METALLIN…
RAUTAISEN

VELJESKUNNAN
NUORISOJAOKSEN

SAUNAILTA
TAKOMOLLA  28.1.2006

ILMOITTAUDU AJOISSA,
NIIN TIEDÄMME VARATA

TARVITTAVA MÄÄRÄN
VOIMAJUOMAA…

040-5053879

NIILLE,
JOITA OHJAA VAISTO…

 9

 Aito Työväen
  Presidentti !

Äänestä
Tarjaa
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Palkintokaapissa on yli
60 pokaalia. Kaikki
pokaalit on 1-3 sijoituk-
sia, sanoo Veli-Matti
Rantanen

tia kohti. Mitali tuli postis-
sa jälkeenpäin, muistelee
Veli-Matti.
Veli-Matti juoksee  4- 6
maratonkisaa kesässä. Hän
on osallistunut13 kertaa
Ylistaro- maratoniin. - Se
onkin kunnia-asia, sillä olen
syntyisin sieltä, sanoo Veli-
Matti. 10 kertaa Vaasassa,
7 kertaa Helsingissä ja 5
kertaa Tukholmassa olen
juossut. Parhaan ajan Veli-
Matti on savuttanut vuon-
na 1993 40v sarjassa jolloin
aika oli 2,57. Vuonna 2004
juoksin aikaan 3,15, mutta
vuosi 2005  ajallisesti huo-
nommin, luettelee hän. -
Tämän vuoden tavoitteeksi
olen asettanut Tukholman
maratonin ja aikatavoite on
3,15, naurahtaa Veli-Matti.
Haaveena on vielä joskus
juosta joku suurempi kilpai-
lu. Esimerkiksi New Yorkin
maraton on yksi suuri haa-
ve, jonka aion toteuttaa, li-
sää hän.

Hyvä vastapaino
 valimotyölle

Työhistoria valimoalalla al-
koi vuonna 1974, jolloin
menin Suomen moottorin
valimoon töihin. Sen loput-
tua siirryin Vaasan mootto-
rin valimoon. Kun siellä va-
limotyöt loppuivat menin
Häggvistin valimoon. Jäl-

leen työt loppuivat siellä,
sain paikan Nord- Hydrau-
licin valimossa jossa edel-
leen työskentelen. Koneet
on vaihtuneet, mutta työme-
netelmät ovat samat.
Pitkäkestoinen juoksu on
hyväksi hengityselimille ja

verenkierrolle. Keuhkot on
hyvä puhdistaa pitkällä
juoksulenkillä työpäivän
jälkeen. Klassinen kirjalli-
suus on toinen intohimoinen
harrastukseni. Tällä hetkel-
lä luen vanhoja venäläisiä
klassikoita. Niihin  on mu-

kava uppoutua iltalampun
valossa, naurahtaa Veli-
Matti.  Vaimo Sirpa innos-
tui myös maratonista ja on
osallistunut kaksi kertaa
Tukholman maratoniin.
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Perinteinen laskettelupäivä
Öjbergetillä
Kauniin sään vallitessa saatiin jälleen nauttia
laskettelusta hiihtämisestä ja ulkoilemisesta
perinteiseen tapaan kahvin  ja
sämpylöiden kera. Hautamäen Mika Wärtsilästä
 oli lähtenyt poikiensa Joonaan ja Juuson kanssa
laskettelemaan.
Lippuja jakelivat Tapani Salohovi ja Keijo Parkkari.

Metalli 28 jäsenkyselyn arvontapalkinnon
digikameran Canon Ixus 400 voitti Keijo Rauhala

SEURAA
TYÖPAIKKASI
ILMOITUSTAULUJA

Metalli 28 lentopallojoukkue oli kuudes SM-
kilpailujen AY-sarjassa.Pelit käytiin Vaasassa 23-
24.4.2005
Joukueessa pelasivat, Jukka Korkeamäki
Markku Mannila, Kenneth Lindström(puuttuu
kuvasta)
Jukka Lintala, Kauko Lämsä, Tero Jokinen, Miikka
Särkijärvi, Kaj Ström

Tämän tyylisiä  ilmoituksia
lähetetään jokaiselle työpaikalle
jossa on Metalli 28 jäseniä töissä.
Ilmoittelemme kaikista
tapahtumista joihin
jäsenten odotetaan  osallistuvan.
Mikäli teidän ilmoitustauluilla
ei ilmoituksia ole näkynyt
niin ota  yhteyttä minuun.
Kauko Lämsä puhelin 040 - 4784428 korjataan asia kuntoon.
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Dix on kerännyt  lähes koko
ikänsä postimerkkejä ja sii-
nä sivussa vähän muutakin,
kuten tulitikkumerkkejä. -
Perhetuttu Ahti Rantamark-
kulan innoittamana keräilyt
alkoi jo pikkupoikana, sa-
noo Dix.
Jossakin elämän vaiheessa
sitten Ay- politiikka tuli
mukaan harrastuksiin ja sil-
loin postimerkkeily jäi vä-
hän taka-alalle, mutta jatkui
kuitenkin tasaiseen tahtiin
työvuosien aikaan.

Kirjeenvaihto
kaverien kautta
merkkiuutuuksia

Eläkkeelle jäädessäni posti-
merkkien keräys sai uutta
puhtia ja kirjeenvaihtokave-
reiden kautta on sitten kul-
keutunut mitä erikoisempia
merkkejä kokoelmiini. Zep-
peliinistä tehty postimerkki
on ehkä kiinnostavin filate-
listien keskuudessa. Tästä
merkistä on liikkeellä myös
väärennetty painos joka tie-
tysti on haluttu, muistuttaa
Dix.

Dix Huhtamaan
postimerkkikokoel-
masta oli esillä mitta-
va näyttely Takomos-
sa taiteiden yön
aikana. Kokoelman
parhaat ja mielen-
kiintoisimmat merkit
oli suurennettu ja
ripustettu näyttelyksi.

Dix Huhtamaa postimerkkikDix Huhtamaa postimerkkikDix Huhtamaa postimerkkikDix Huhtamaa postimerkkikDix Huhtamaa postimerkkikokokokokokoelmaoelmaoelmaoelmaoelma
esillä taiteiden yössäesillä taiteiden yössäesillä taiteiden yössäesillä taiteiden yössäesillä taiteiden yössä

Pääosin postimerkkikokoel-
mani koostuu suomalaisis-
ta ja muista pohjoismaisis-
ta ja Neuvostoliitto/Venäjän
postimerkeistä. Jonkun ver-
ran on merkkejä myös
USA:sta, luettelee Dix.
Omasta mielestä kaunein
postimerkki kokoelmissani
on suomalainen purjevene
joka seilaa auringon laski-
essa, se on vuodelta 1972.
Jokaisessa merkissä on
omaa kauneutta, ja niistä
oppii myös maantiedettä ja
historiaa. Tämä ehkä tekee-
kin  postimerkkiharrastuk-

sen mielekkääksi, mietti
Dix.
Tarramerkkiä on hankalam-
pi kerätä ja irrottaa kuoris-
ta. Entisajan liimamerkit sai
irti liottamalla, mutta nyt
tarra-aikana  irrottaminen
on vaikeampaa.

Postimerkkeily
sopii myös
känsäkouraiselle
metallimiehelle

Sen todistaa Dixin posti-
merkkikokoelma joka sisäl-
tää yli miljoona postimerk-

Dix Huhtamaa esittelee postimerkkiä, jossa on kiinalaista taidetta.

kiä. Nyt  jo seitsemäntoista
vuotta eläkkeellä ollut Dix
Huhtamaa on työskennellyt
Wärtsilän Vaasan tehtaalla
43 vuotta toimien muun
muassa monia vuosia pää-
luottamusmiehen tehtävis-
sä. Dix suosittelee posti-
merkkikeräilyä yhtenä vaih-
toehtona omalle työlleen.
Raskaan päivätyön jälkeen
on mukava ottaa pinsetit
käteen ja ruveta tutkimaan
kauneimpia postimerkkiluo-
muksia iltalampun loistees-
sa, se rentouttaa, sanoo Dix
päätteeksi. RE
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Erkki VErkki VErkki VErkki VErkki Vainio tallentaa Vainio tallentaa Vainio tallentaa Vainio tallentaa Vainio tallentaa Vaasaaaasaaaasaaaasaaaasaa
akvarelli- ja öljymaalauksinakvarelli- ja öljymaalauksinakvarelli- ja öljymaalauksinakvarelli- ja öljymaalauksinakvarelli- ja öljymaalauksin

Erkki Vainio toteuttaa jo
lapsena alkanutta
maalausharrastustaan
akvarellien ja
öljymaalausten voimin.
Hän kuuluu Vaasan
taidekerhoon ja on
sieltä saanut
lisäoppeja eri
maalaustekniikoihin eri
kurssien muodossa.

Syntyperäisenä vaasalaise-
na aiheet löytyvät kotikau-
pungista ja hän on erikois-
tunut juuri vaasalaisista ra-
kennuksista ja maisemista.
Näin Erkki tallentaa muut-
tuvaa Vaasaa. Hyvänä esi-
merkkinä tästä on akvarelli
toriparkin   rakentamisesta,
sanoo Erkki.

Hietalahden villa on kaunis kokonaisuus
Erkki Vainion tallentamana akvarellina.

Silmiin pistäviä töitä näyt-
telyssä oli paljon. Falande-
rin talo, Satamavahdin kop-
pi ja Rautatieasema, sekä
kapsäkki Hietalahden villa
ovat teoksia jossa on sitä
ominta Vaasaa.
Vaasa-aiheiset työt hän on
aloittanut vuonna 1985.
Erkin tuotantoa on levinnyt
eri puolille lähinnä lahjoina
ja muistoina ystäville ja tu-
tuille.

Kuvia Vaasasta jatkuu

Viime vuonna syntyi 30 tau-
lua ja se on sopiva määrä
harrastelijalle, sillä myyn-
tiin saakka ei kovin moni
taulu ehdi tällä tuotanto-
vauhdilla, naurahtaa hän.

Metalli 28 VALOKUVAUSKILPAILU
AIHEENA on TYÖ

Osallistua voit kolmella väripaperikuvalla,
jonka lyhin sivukoko on 15-20 cm.
Kuvaan voi laitaa taustapahvin 30x40 cm
(ei pakollinen)
Kuvat voit jättää hyvin pakattuna
luottamusmiehesi välityksellä
kilpailutoimikunnalle huhtikuun 12
päivään mennessä.
Kuvien arvostelu suoritetaan
Vappupäivänä TAKOMOSSA klo 12.00-
15.00 välisenä aikana. (kävijät arvostelevat)
Laita kuvien taakse nimesi ja yhteystietosi
sekä mikä on kuvan nimi.
PARHAAT KUVAT PALKITAAN
Myös arvostelijoille palkintoja luvassa

Kuvia Vaasasta sarja jatkuu
tulevina vuosina, sillä kar-
toittamatta on vielä ainakin
Palosaaren alue ja Vöyrin-
kaupunki.

Erkki Vainio oli Takomos-
sa vierailevana taiteilijana.
Hän työskentelee Wärtilän
teknologiassa.
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Viisastuuko ihminen
vanhetessaan? Olen
huomannut että, kun
ihminen ylittää 50-
kymmenen rajapyykin
tähän ajatukseen  alkaa
törmätä entistä
useammin. Kellarissani
olen pohtinut, että
kyseessä ei ehkä
ole niinkään
viisaus, vaan
vuosien tuomat
kokemukset ja
perspektiivi
menneestä.
Yhdistämällä ne
nykyhetkeen, voidaan
sitten aprikoida ja
filosofoida tulevan
kehityksen suuntaa…

Kellarissa ja työpaikalla
usein esiinnoussut
ajatus on ollut, että
oliko elämän perusasiat
ennen paljon paremmin?
Sanoisin, että oli ja ei.
Riippuen tietenkin
vähän, kuka, mitä, ja
miten asioita vertaa.
Metalliliiton historian
lyhyt oppimäärä
muistuttaa, että
nuorimmatkin vuoden
1971 metallilakon
kokeneet ovat jo
päässeet miehen ikään.
Seitsemän viikon lakko
oli meille sen ajan
metallinuorille
”oppikoulu” työ- ja
yhteiskuntaelämän
mekanismeihin. Ay-
veteraanin Kullervo
Vainion silloin johtama
Mansikkasaari-opisto
oli monen ay-aktivistin
alkukoti. Päivät töissä ja
välillä Palosaaren
järjestötalolle 28:n
kokouksiin, niin että ovi
pullisteli. Toimittiin ja

AJATUSTEN KELLARISTA

TURPAKÄRÄJILLE

elettiin yhteiskunnallisen
parannuspolitiikan ja
talouskasvun aikaa.
Muistan, että CCCP osti
paljon rautalaivoja.
Kehityksen myötä ay-
liikkeen toimintatavat ja
sopimusprosessit ovat
suhteellisen
vakiintuneita. Mutta,
päättyikö tämä yleinen
yhteiskuntakehitys 90-
luvun talouslamaan?

Kellariajattelussa on se
huono puoli, että jos ei
keskustele asioista ja
ilmiöistä lajitoverien
kanssa, niin voi joutua
huomaamaan olevansa
ihan pihalla. Tällaisen
tyhmyyden välttämiseksi
jatkossa olen ajatellut
ay-aktivoitua ja tilasin
tuekseni myös punaväriä
tunnustavan
työväenlehden. Pysyy

päässä jonkinlainen
suhteellisuudentaju, kun
globalisaatiokehitys
jyllää ja iskee
ilmoittamatta ja pakenee
sitten kohti inhaa itää,
jättäen väen työttömäksi.

Kellarista katsottuna
uhkakuvat on niin selviä
ja järjellisiä. Mutta, kun
niistä pitäisi sitten
kirjoittaa ja sitten vielä
kokouksessa, muiden
kanssa puhua, niin siinä
tahtoo tuntea itsensä
kovin pieneksi
vaikuttajaksi. Heikossa
tapauksessa, voi koko
hyvä näkemys jäädä
esittämättä, vaikka
oltaisiin tutussakin
porukassa. On tullut
monesti itseltä kysyttyä,
että miksi se kynnys on
niin korkea? Onko se
tämä suomalainen
itsetunto, joka ajattelee
valmiiksi, että mitä
kaverit minusta ajattelee.

Vai pelätäänkö
leimautumista. Toisaalta
voidaan ajatella, kun
ay-aktiivien joukko on
varsin vakiintunutta ja
iäkästä joukkoa, niin
sillä on myös pidemmät
johdot ja pinna,  joten
reagoidaan sen
mukaisesti. Sanonta,
että ”vanhalla on sitä
innotonta taitoa,
mutta nuorella on
sitä taidotonta
intoa” ei liene
kaukana
totuudesta. Mutta
miten saadaan

yhdistettyä nämä
kaksi erilaista
energiamuotoa
aktiiviseksi voimaksi?

Kun aukaisee kellari
ikkunan, niin voi aistia
Suomessa meneillään
olevan talouskehityksen
suunnan. Liikkeellä kun
ovat uusliberalistiset
arvot, globalisaatio,
Kiina-ilmiö,
pörssikauppa ym.
Porvarillisen
hegemonian kylmät
tuulet puhaltavat
hyvinvointiyhteiskuntamme
yllä.
Olenkin kellarissani
usein miettinyt, että
koska on
ammattiosastomme
vuoro olla tämän
totuuden edessä ja miten
siihen reagoidaan.
Sitten viimeistään on
turpakäräjien aika.

                                                                                   Arne
Mäenpää

                                                                                   28:n
jäsen
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JTK Powerin tuotantopäällikkö Kari Rinta esittelee asiakkaalle lähtevää lai-
van äänenvaimenninta. Erilaisia äänenvaimentimia valmistuu satoja vuosit-
tain, Ssnoo Rinta.

Vöyrillä sijaitseva kes-
kiraskas ja dynaami-
nen konepaja on eri-
koistunut äänenvai-
mentimien, palo-, ja
väestönsuojaovien
sekä vaativien teräsra-
kenteiden valmistuk-
seen.

Meillä on nykyaikaisin  eri-
koisosaaminen äänenvai-
mennusteknologiassa. Val-
mistamme äänenvaimenti-
mia meriteollisuuteen, voi-
malaitoksiin ja prosessiteol-
lisuuteen, sanoo tuotanto-
päällikkö  Kari Rinta.
Olemme myös jäsenenä
Suomen Akustisessa Seu-
rassa, lisää hän
Yrityksessä työskentelee
tällä hetkellä 65 henkilöä
joista 50 on tuotannossa.
Vuosi 2005 oli meillä kas-
vun vuosi ja tämän vuoden
näkymät ovat hyvät. Tulem-
me palkkaamaan lisää hen-
kilökuntaa jonkin verran
tänäkin vuonna, sanoo Rin-
ta.

Hitsaamossa valmistuu ää-
nenvaimentimet Wärtsilän
projekteihin meri,- ja voi-
malkäyttöön sekä prosessi-
teollisuuteen. Vaativat eri-
koisovet väestönsuojiin,
putkanovet poliisilaitoksil-
le ja palo-ovet ovat myös
erikoisosaamistamme lisää
Rinta.  Uudenaikaiset val-
mistusmenetelmät, kuten
CNC- työstökoneet ja jau-
hekaarihitsauslaitteet takaa-
vat huippulaadun. Suunnit-

telu- ja tuotekehitystyössä
käytämme uusimpia ohjel-
mistoversioita, joilla kehi-
tämme tuotteitamme.
Koneistuksessa työskente-
lee n. 15 henkilöä .
Toimintamme pohjautuu
BVQI:n sertifioimaan ISO
9001:2000 laatujärjestel-
mään.
Valmistamiemme tuotteiden
loppusijoitus menee 80 %
vientiin, sanoo Rinta.

Muutto Vöyrille
 vuonna 2001
JTK Power Oy  osti Metal-
li Jokelan vuonna  1998, ja
toimi silloisissa tiloissa
Vaasassa vuoteen 2001.
Suurenpien tuotantotilojen
vuoksi muutimme Vöyrille,
ja näin tuotantotilat kolmin-
kertaistuivat. Nyt tilaa on
6.600 m2. Mikäli kasvu jat-
kuu tällaisena joudumme
harkitsemaan tuotantotilo-
jen laajennusta, sanoo Rin-
ta.

JTK PJTK PJTK PJTK PJTK Poweoweoweoweowerillarillarillarillarilla
kkkkkasvun vasvun vasvun vasvun vasvun vuosiuosiuosiuosiuosi
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 Hän aloitti levyseppähit-
saajana vuonna 1998, jol-
loin yritys toimi vielä Vaa-
sassa. Kun tieto muutosta
Vöyrille tuli, se pani miet-
teliääksi koko työporukan,
muistelee Timo. Asia kyp-
syi porukan mielessä ja
koko silloinen työporukka
siirtyi yrityksen mukana
Vöyrille. Aluksi työmatka
hieman tuntui pitkältä, mut-
ta nopeasti porukka  sopeu-
tui työmatkaan. Työntekijät
asuvat eri puolilla Vaasaa ja
lähikuntia. Pienet työaika-
liukumat ovat sallittuja, että
ehtii hoitamaan omia asioi-
taan virka-aikana, sanoo
Timo.
Nykyisissä tiloissa  päästiin
1- vuorotyöhön ja se on
hyvä asia, sanoo Timo.

LLLLLevyseppähitsaajan työ onevyseppähitsaajan työ onevyseppähitsaajan työ onevyseppähitsaajan työ onevyseppähitsaajan työ on
monipuolista ja haastavaamonipuolista ja haastavaamonipuolista ja haastavaamonipuolista ja haastavaamonipuolista ja haastavaa

 Vöyriläinen JTK Power
Oy:n palveluksessa on
viitisenkymmentä Kaks
Kasilaista metallimies-
tä. Yksi heistä on nykyi-
sin pääluottamusmie-
henä toimiva vaasa-
lainen Timo Mäkinen.

Täällä on hyvät  työolosuh-
teet, suora urakkatyö, joka
mahdollistaa hyvän ansio-
tason yrityksessämme. Kes-
kituntiansiot sijoittuvat me-
talliteolliuuden yläpäähän,
toteaa Timo.
Työntekijöiden vaihtuvuus
on pieni. Tämä kertoo siitä,
että meillä on hyvä henki ja
mitään isoja ongelmia ei ole
tuotannossa eikä koko ta-
lossa, sanoo Timo.

Tyky- toimintaa,
uimahallien käyttöä
työntekijöiden
terveydeksi.

Yrityksessämme järjeste-
tään TyKy toimintaa ja va-
paa-aikana voi käyttää ui-
mahalleja. Lisääkin saisi eri
harrastustoimintoja olla.
Toisaalta työntekijämme
asuvat eri kunnissa, ja se
vaikeuttaa yhteisten harras-
tusten järjestämisessä. -
Työpäivän päätyttyä joka
ukko singahtaa kotiin per-
heensä pariin, naurahtaa
Timo. Ammattiosaston toi-
mintaan en ole osallistunut,
sillä nuoren perheenisän
aika ei riitä. - Vaimo Nina,
Miro 6 v ja Jere 11 v. pitä-
vät huolen kaikesta vapaa-
ajastani, sanoo Timo. Seu-
raan kyllä liiton toimintaa
mielenkiinnolla. Muutamal-
la Murikan kurssin olen
käynyt. Huolestuneena
Timo katsookin liiton suun-

Välillä tehdään tuotteita omaankin käyttöönVälillä tehdään tuotteita omaankin käyttöönVälillä tehdään tuotteita omaankin käyttöönVälillä tehdään tuotteita omaankin käyttöönVälillä tehdään tuotteita omaankin käyttöön. Hitsausporukk. Hitsausporukk. Hitsausporukk. Hitsausporukk. Hitsausporukka ka ka ka ka kerääntyierääntyierääntyierääntyierääntyi
hitsaaja Phitsaaja Phitsaaja Phitsaaja Phitsaaja Pentti Sepän ympärille, kun hän hitsasi nosturinpalkkia jokentti Sepän ympärille, kun hän hitsasi nosturinpalkkia jokentti Sepän ympärille, kun hän hitsasi nosturinpalkkia jokentti Sepän ympärille, kun hän hitsasi nosturinpalkkia jokentti Sepän ympärille, kun hän hitsasi nosturinpalkkia jokaaaaa
sijoitetaan omaan tuotantoonsijoitetaan omaan tuotantoonsijoitetaan omaan tuotantoonsijoitetaan omaan tuotantoonsijoitetaan omaan tuotantoon.....

taan. Liittotasolla pitäisi
enemmän tutkia ja panostaa
vuokratyövoimaa välittävi-
en yrityksien toimintaan.
Vakituinen työsuhde on va-
kaan elämän perusta, ja se
on kaikkien etu. - Tietoinen
epävarmuus työn kestosta
pitäisi saada pois sanoo
Timo. Meidän yrityksessä
vuokratyövoimaa ei käyte-
tä, lisää hän.
Ammattiosastomme vapaa-
ajan tarjonta on runsasta ja
monipuolista. Vaikka mi-
nulla on oma saarimökki,
niin käyn Rautakourassa
silloin tällöin. Alue on ke-
hitetty lapsiperheille ja sin-
ne on mukava tehdä vaik-
kapa päiväretkiä, ellei ha-
lua majoittua sinne, sanoo
Timo. Mielestäni ammatti-
osasto on kiitettävästi otta-
nut huomioon koko jäsenis-
tön vapaa-ajan tarpeet. Tar-
jontaa löytyy urheilusta
kulttuuriin ja  kaikkea siltä
väliltä.JTK Powerin Pääluottamusmies Timo Mäkinen.
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RESULTATET FRÅN MEDLEMSFÖRFRÅGNINGEN
I den senaste medlemstidningen frågade vi åsikter om hur verksamheten i vår avdelning skulle
utvecklas och vad medlemmarna och medlemsfamiljerna önskade göra  på evenemangen
under fritiden.

Förfrågningen gick till alla medlemmar (1707 st) mindre svarsreturer än väntat kom tillbaka,
men några förslag fanns, som nu skall funderas på för att verksamheten skall utvecklas.

Viktigaste iakttagelserna i förViktigaste iakttagelserna i förViktigaste iakttagelserna i förViktigaste iakttagelserna i förViktigaste iakttagelserna i förfrågningen:frågningen:frågningen:frågningen:frågningen:

Inom avdelningen finns det ca 200 medlemmar som har svenska som modersmål. De
har som önskemål att det också skulle finnas  nånting på svenska i tidningen. Som ni
märker har önskemålet förverkligats då det gäller några artiklar. Även i fortsättningen
kommer det att finnas svensk text.

Fribiljetter som delats ut har orsakat förargelse, speciellt för dem som inte hunnit
reservera några. Önskemål var att biljetterna skulle lottas ut. Utlottning är dock så svår,
arbetssam samt tar onödigt extra tid, att kommittén beslöt att följande regler gäller för
biljetterna 2006: Inga biljetter är längre gratis. Kommittén bestämmer biljettens pris för
varje enskild föreställning. Medlemmarna får endast köpa ett begränsat antal biljetter.

Medlemmarna vill att tyngdpunkten på avdelningens verksamhet skulle, i första hand,
vara intresseövervakning. Den här övervakningen har vår avdelning redan satsat på i
flera år bl.a. med stöd för skolningen av förtroendepersoner osv. I fortsättningen
kommer avdelningens egna kurser att bli fler. Kontakten till olika arbetsplatser förbättras.

Då det gäller utvecklingen av RAUTAKOURA var alla av samma åsikt, området skall
förbättras i fortsättningen och en förhoppning är att man snabbt skulle få ett
familjestuga till området. Stugan skulle kunna reserveras som en övernattningsstuga.
Simstranden borde förbättras. Svaret på önskemålen svarar vi redan på under
inkommande sommar, läs mera om detta i denna Rautakoura tidning.

Medlemmarna vill ha såna evenemang där man kan ta familjen med. Detta kommer
att vi att satsa på även i fortsättningen. Simhallen, slalomdagar, Rautakouradagar,
barnens julfest osv. Välkomna till evenemangen med hela familjen. Många av
evenemangen är helt gratis för medlemsfamiljerna.

På önskelistan fanns också gemensam resa inrikes eller utomlands. Förverkligande av
detta önskemål skjuts fram till kommande år, tiden utvisar om ekonomin tillåter och om
det finns intresse.

Ifall du har goda utvecklingsförslag så berätta gärna för kommitténs medlemmar eller
för din förtroendeman på arbetsplatsen. De för saken vidare.

LÅT OSS UTVECKLA VERKSAMHETEN TILLSAMMANS

                                     Metall 28 kommitté 2005
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  JÄSENKYSELYN TULOKSET
Kysyimme edellisessä jäsenlehdessä mielipiteitä miten osastomme toimintaa tulisi kehittää ja
mitä jäsenet sekä jäsenperheet haluaisivat tehdä mm. vapaa-aikana olevissa tapahtumissa.

Kysely osoitettiin kaikille jäsenille (1707 kpl) vastauksia tuli odotettua vähemmän mutta niistä
saatiin kyllä jotain suuntaviivoja tulevaa toimintaa mietittäessä.

TärkTärkTärkTärkTärkeimmät huomiot kyselystä:eimmät huomiot kyselystä:eimmät huomiot kyselystä:eimmät huomiot kyselystä:eimmät huomiot kyselystä:

· Osastossa on Äidinkieleltään Ruotsia puhuvia n. 200 kpl he toivoivat että jäsen lehdessä
olisi myös jotakin Ruotsin kielellä. Kuten huomaatte toive on toteutunut muutamien
artikkelien osalta. Myös jatkossa on osa teksteistä myös Ruotsiksi.

· Osaston jakamat vapaaliput ovat aiheuttaneet pahaa mieltä varsinkin niille jotka eivät
niitä ehtineet varata. Toivottiin että kaikki liput jaettaisiin arpomalla. Arpominen on
kuitenkin niin vaikeaa, työlästä sekä aikaa vievää että toimikunta päätti vuoden 2006
lippujen jaosta seuraavaa: Täysin ilmaisia lippuja ei enää jaeta. Toimikunta määrittelee
lipun hinnan aina jaosten esityksistä tapauskohtaisesti. Lippuja jäsen saa ostaa aina
rajoitetun määrän.

· Ammattiosaston toiminnasta jäsenet haluavat että painopiste kuuluu ensisijaisesti
edunvalvonnalle. Tähän toimintaan osastomme on panostanut jo vuosia mm.
luottamushenkilöiden koulutuksen tukemisessa jne. Jatkossa myös osaston omat kurssit
tulevat lisääntymään. Yhteyksiä eri työpaikkoihin parannetaan.

· RAUTAKOURAN kehittämisestä oltiin yhtä mieltä, aluetta on kehitettävä jatkuvasti.
Haaveena on saada pikaisesti perhemökki,  jota voi varata samoin kuin pieniä
yöpymismökkejä. Samoin uimarantaa pitäisi saada paremmaksi. Toiveisiin vastataan jo
tulevana kesänä. Lue lisää tämän lehden Rautakoura sivuilta.

· Tapahtumista jäsenet halusivat sellaisia joissa voi ottaa perheen mukaan. Näin tullaan
toimimaan myös jatkossa. On uimahallia, laskettelupäivää, Rautakourapäivää, lasten
pikkujoulua jne. Tervetuloa, tapahtumiin koko perheen voimin. Useat tapahtumat ovat
myös täysin ilmaisia jäsenperheille.

· Toiveena oli myös yhteinen jäsenmatka koti- tai ulkomaille. Tämän toiveen toteutuminen
jää tuleville vuosille, aika näyttää varat sekä tarpeet.

Jos sinulla on hyviä kehitysehdotuksia niin tuo ne rohkeasti toimikunnan jäsenten tai
työpaikkasi luottamusmiesten tietoon. He vievät asiaa eteenpäin.

KEHITETÄÄN TOIMINTAA YHDESSÄ Metalli 28 toimikunta 2005

Kansikuva: Rautakourapäivässä esittäytyi vanhoja ja uusia moottoripyöriä. Kuva Timo Huttunen
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