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TAPAHTUMAT

2007

HÄNDELSEKALENDER

Tammikuu
Veteraanien teatteri esitys

Januari
Föreställning av Veteranernas teater

Helmikuu
Rautakoura rannan ruoppaus
Karaoke kilpailu

Februari
Muddring av Metallarbetarens strand
Karaoke tävling

Maaliskuu
Öjeberget laskettelupäivä
jäsenperheille
Osaston pilkkikilpailut
Veteraanikurssi: TAKOMOSSA

Mars
Utförsåkningsdag vid Öjberget för
medlemsfamiljerna
Avdelningens pimpelfisketävlning
Veterankurs: I Takomo

Huhtikuu
11. KEVÄTKOKOUS
Kokkolan uimahalli matka

April 11
VÅRMÖTE
Resa till simhallen i Karleby

Touk
okuu
oukokuu
1.Vappu juhla TAKOMOSSA
Veteraani tapaaminen Taalintehdas

Maj
1. Valborgsfest i Takomo
Veteranträff i Dalsbruk

Kesäkuu
Jäsenperheiden onkikilpailu
WASALANDIAN vapaalippuja
jäsenperheille

Juni
Metspötävling för medlemsfamiljerna
Fribiljetter till WASALANDIA
för medlemsfamiljerna

Heinäkuu
Matka KAUSTISTEN
musiikkijuhlaan

Juli
Resa till musikfestspelen
i KAUSTBY

Elokuu
9. Taiteiden YÖ (näyttely)
Takomossa
Saaristoristeily
Veteraanit Saukkorannassa

Augusti
9. Konstens NATT (utställning) i
Takomo
Skärgårdskryssning
Veteraner vid Utterö

Syyskuu
8. Metallin retkeilypäivät
Nuorison RUSKARETKI

September
8. Metalls utflyktsdag
HÖSTRESA för ungdomar

Lok
akuu
okakuu
Rautakoura talkoot
Konserttimatka tai teatterimatka
Veteraani tapaaminen Turku-Tukholma

Oktober
Talko vid Metallarbetarens strand
Konsertresa eller teaterbesök
Veteranträff Åbo-Stockholm

Marraskuu
14. Metalli 28 Ehdokasasettelukokous

November
14.Metall 28Kandidatnomineringsmöte

Joulukuu
8. Lasten pikkujoulujuhla
2. Metalli 28 Syyskokous

December
8. Lilla julfest för barnen
12. Metall 28 Höstmöte

Seuraa ilmoitustauluja sekä Vaasa Ikkunan lehteä joissa tapahtumista päivistä kerrotaan tarkemmin.
Följ med vad som sätts upp på anslagstavlorna och i tidningen Vaasan Ikkuna som berättar noggrannare om dagsevenemangen.
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

N

ykyisin metalliteollisuudella menee hyvin Suomessa ja myös Vaasan
seudulla. Työpaikat ovat lisääntyneet ja ammattiosaston jäsenmäärä on
kasvanut voimakkaasti. Metalliteollisuuden hyvä kehitys johtuu ennen kaikkea
kansainvälisistä suhdanteista, mutta myös kotimaassa tehdyt ratkaisut
vaikuttavat. Itse olen aina kriittisesti suhtautunut ns. kolmikantayhteistyöhön.
Täytyy kuitenkin myöntää, että viime vuosien tulopoliittiset kokonaisratkaisut,
jotka ovat olleet monivuotisia ja palkankorotuksiltaan matalatasoisia, ovat
edesauttaneet teollisuuden kilpailukykyä.
Täytyy muistaa, että nykyisin voimassa olevaan metallin työehtosopimuksen
viimeiseen vuoteen ei sisälly palkankorotuksia. Tämä tilanne luo paineita
liittokohtaiseen ratkaisuun, joka olisi lähes yksinomaan puhdas palkkaratkaisu.
Seuraavalla sopimuskierroksella ay-liike on luvannut hoitaa vuokratyöläisten ja
määräaikaisten pätkätyöläisten asiat kuntoon laki- ja sopimusteitse. Tämä ei
onnistu kuin tulopoliittisella kokonaisratkaisulla.

K

evään eduskuntavaaleissa nousee varmasti yhdeksi teemaksi verotus.
Jatkuuko viime vuosien politiikka ”rikkaita palkitaan ja köyhiltä leikataan”.
Veroalesta puhuttaessa pitäisi samanaikaisesti keskustella julkisista palveluista,
jotka verovaroin ylläpidetään. Eräät tahot Suomessa pyrkivät yksityistämään
mm. terveys- ja vanhustenpalveluja. Mutta onko oikein, että sairaiden- ja
vanhustenhoidon lähtökohta on voitontavoittelu? Tärkeintä pitäisi olla ihmisten
hyvä hoito.
Haluan, että minun verovarani käytetään yhteiskunnan ylläpitämiin
hyvinvointipalveluihin. Nykyiset ja tulevat päättäjät muistakaa, että tekin
vanhenette ja ikävä kyllä sairastutte.
Kevään eduskuntavaaleissa on kaksi osaston jäsentä ehdokkaana, heidät
esitellään toisaalla tässä lehdessä. Toivon Pekalle ja Artulle menestystä vaaleista
ja tulevalle ”senaattorin” uralle.
HYVÄÄ JATKOA OSASTON JÄSENILLE!
Veijo Nygren pj.
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Rautakoura tänään
L

ehden ilmestymisaikana otsikko ei aivan pidä
paikkaansa, koska kirjoitan
tätä jo syyskuun puolella,
jolloin ulkona sataa vettä mitä ei menneenä kesänä
liiemmin olekaan tapahtunut.
Niin kuin viime lehdessä
todettiin, alettiin Rautakouran päämökkiä vuokrata helmikuun alusta lukien
kokeiluluontoisesti. Nyt,
kun kesä on lopuillaan, on
kokeilu osoittautunut melko onnistuneeksi, koska

juhannuksesta pitkälle syksyyn on vuokrauskalenteri
ollut täynnä. Tietysti monelle on kesän aikana jouduttu ”myymään” eioota.
Mutta tämähän on vain
haaste seuraaville toimikunnille alueen kehittämisen puitteissa. Kertauksen
vuoksi vielä kerran: rahastonhoitajalta on vuokrattavissa päämökki ja kaksi
pikkumökkiä (pikkumökit
kesäaikaan) viikoksi kerrallaan. Vuokraus ei koske
muita alueen rakennuksia,
joten alueella voi entiseen

Käyttäjän ohjeet
Osoite: Leipurintie/Bagarvägen 355,
65800 Raippaluoto
Faktaa
Ajo-ohje: Raippaluodon sillalta 2 km Raippaluodon kirkonkylään päin. Vasemmalla Bagarvägen/
Leipurintie ja valkoinen kyltti ”Rautakoura”. Puomin
jälkeen n. 4 km. Tie päättyy ja alue oikealla puolella.
- Myös pelastuslaitosta varten ovat omat koordinaatit, jotka löytyvät jokaisesta rakennuksesta
jostain näkyvältä paikalta.
- Alueen avaimia saa joiltakin työpaikoilta luottamusmiehiltä, Wärtsilän portilta Järvikatu 2-4 sen
aukioloaikoina. Avaimet luovutetaan vain voimassa olevaa jäsenkorttia vastaan ja todistamalla
henkilöllisyys. Avaimet myöskin palautetaan
välittömästi samaan paikkaan, mistä ne on
noudettu.
Vahvistetut hinnat vuodelle 2007:
VARAUSPALVELUPUHELIN kello 07.00 - 18.00
VÄLISENÄ AIKANA puh. 040-7484428
Pikkumökin vuokraus ma-pe 20 € tai
pe-su 20€ (vuokrattavissa kesä-syyskuussa)
Ison mökin vuokraus ma-su 60 €
(PERHEMÖKKI)
Matkailuajoneuvopaikka vrk 3 € sis. sähkön
Matkailuajoneuvopaikka
kausi 70 € 1.5.-30.9.sis. sähkön.
- Alueella oleskelu on luvallista osasto 28 jäsenille,
heidän seuralaisilleen sekä perheenjäsenilleen.
- Kaikki ovat tasavertaisia käyttäjiä alueella.

- Mökkejä ei voi vuokrata useita yhtä aikaa. Mökkejä ei saa vuokrata ulkopuolisille. Ole itse aina
paikalla, silloin kun sinulla on alueella vieraita.
- Et voi antaa jäsenkorttiasi toisten henkilöiden
käyttöön. Ei edes perheenjäsenten.
- Koirat on alueella pidettävä kiinni kytkettynä, eikä
niitä saa pitää sisätiloissa.
- Yksityisvarauksia ei voi tehdä alueeseen tai
muihin rakennuksiin.
Ammattiosaston toimikunta voi erinäisiä tilaisuuksia varten varata osan tai koko alueen käyttöönsä.
- Yöpyessäsi ota mukaan omat liinavaatteet, siivoa
jälkesi varsinkin sisätiloissa. Huolehdi jätteet
keräilypisteisiin. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
- Kiinnitä vesilläliikkumisvälineet huolellisesti
paikoilleen
Jos havaitset jonkin rikkoontuneen tai jos itsellesi
sattuu vahinko, ilmoita siitä heti alueen vastaavalle. puh. 040-5947588, Kadonneista tai rikkoutuneista esineistä peritään korvaus toimikunnan
päätöksen mukaan.
- Lähtiessäsi sammuta valot, kytke lämpötilanpudotus ON-asentoon ja lukitse alueen rakennusten
ovet huolella.
- Palauta avaimet välittömästi samaan paikkaan,
mistä ne haettiinkin.
- Ampuma-aseiden tuonti alueelle on kielletty.
- Autoja tai asuntoautoja ei saa pestä rannassa.
- Tupakanpoltto kaikissa sisätiloissa on kielletty.
- Kalastuslupa on alueelle maksettu ja se on v.
2007 voimassa. Kysy lisää oikeuksista alueen
vastaavalta,
TERHO TIKKANEN puh. 040 5947588
- Kunnioita mökkinaapurien ja muiden alueella
olijoiden yörauhaa. Hiljaisuus ulko-alueilla
klo 23.00-7.00
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tapaan käydä saunomassa
ja viettämässä vapaa-aikaa.
Alueen avaimien sijoituspaikoissa on tapahtunut
muutoksia viimevuoden
keväällä, kun Nygård ravintola Bernystä lopetti
Rautakouran avainluovutuksen. Eli nyt ei avaimia
enää saa ohi kulkiessaan
ravintola Bernystä. Avaimen saa nykyään Wärtsilän
portilta Järvikatu 2- 4 sen
aukioloaikana, sekä muutamien työpaikkojen luottamusmiehiltä.
Runsas ohjelmakaan ei saanut jäsenistöä kovin runsaasti saapumaan kesäkuussa pidettyyn kesän

Rautakouran
uudeksi
”mökkitalkkariksi ” eli rautakouravastaavaksi on valittu Terho Tikkanen. Terho työskentelee Laine tuotannolla jo seitsemättätoista vuotta.
- Rautakouran edellisen
”mökkitalkkarin” Matti
Värrin jalanjälkiä on hyvä
jatkaa ja olenkin saanut
Matilta hyvän opastuksen
Rautakouran alueiden hoidosta.
- Käytännössä Rautakouran asioiden hoidosta päätökset tehdään rautakourajaoksessa, jonka jälkeen
toimin sen mukaan, sanoo
Terho. - Käyn säännöllisesti alueella ja teen ”mökkitalkkarin hommia, huolehdin polttopuiden riittävyydestä, alueen yleisestä siisteydestä ja mökkien hoidosta sekä muista töistä,
jotka liittyvät alueen viihtyisyyteen, lupaa Terho.
Jatkan alueen kunnossapitoa samaan malliin, kuin
edeltäjäni, jäsenistön parhaaksi.
Odotan innolla alkavaa
mökkikautta ja toivon, että
jäsenistö käyttää ahkerasti
korkeatasoista vapaa-ajan
paikkaamme.

avajaisiin. Paikalla vieraili näyttävästi pelastushelikopteri ”Pete”, jonka miehistö esitteli helikopteria ja
toimintaansa, joka on tärkeää etenkin Vaasan saaristoisella alueella. Ruokailun
jälkeen Margit Sellberg
Vaasan kaupungin matkailutoimistosta teki tunnetuksi Raippaluotoa ja antoi
vinkkejä kesän tapahtumista Vaasassa. Lehtimäen
Marikakin jaksoi jälleen
touhuta lasten kanssa monenlaista leikkejä, joten
ohjelmaa oli tarjolla enemmän kuin lauantai-iltapäivään sai mahtumaan. Se,
millä jäsenet saadaan kiinnostumaan erilaisista toi-

minnoista, vaatii todella aikamoista kekseliäisyyttä ja
työtä, siksi kaikki palaute
olisi tervetullutta toimikunnan tai jaosvetäjien tietoisuuteen.
Rautakoura sai myös uuden
vetäjän vuodenvaihteessa,
kun itselläni alkaa oma
mökkiprojekti. Seitsemän
vuoden aikana tuli minulle
ja Kaijalle paljon kokemuksia ja ystäviä, jotka olivat mukana niin Rautakouran kehittämisessä kuin
monissa talkoissa. Nyt
”puikkoihin ” tarttuu Tikkasen Terho, johon voitte
ottaa yhteyttä Rautakouraasioissa.

5
Uusien jäsenten liittyminen
osastoon on taas vilkastunut syksyn aikana, joten on
hyvä laittaa jälleen ohjeet
ja tietoa Rautakourasta.
Tietoa saa myös osoitteesta www.vaasanmetalli.fi.
Sivuilla on myös ”turpakäräjät”, jossa voi antaa palautetta kaikista mieltä askarruttavista asioista.

Hyviä jatkoja
toivottaen
Matti Värri.

Rautakouraan uusi isäntä

Rautakouran uusi ”mökkitalkkari” Terho Tikkanen jatkaa vakaasti edeltäjänsä
Matti Värrin jalanjäljillä.
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Keilailussakin tulee hiki
N

iin, yleinen luulo keilailusta on se, että se
ei ole kunnon liikuntaa,
vaan leikkimielistä pallonpyöritystä hyvässä seurassa. Kokemus kuitenkin
osoittaa toista, hiki tulee ja
pakarat rasiintuvat, kun
tiuhaan tahtiin heittoja suoritetaan. Laji vaatii suurta
keskittymistä ja rauhallisuutta. Sen kokivat myös
ammattiosastomme jäsenet
kokoontuessaan Vaasan
keilahallille.
Paikalle saapui reilut kaksikymmentä osaston jäsentä perheineen, jotka valmistautuivat keilaamaan.
Keilahallin edustajan perusopetuksen jälkeen joukko jakaantui radoille heittointoa uhkuen. Hallissa
kaikui keilojen kolinaa,
ilon kiljahduksia ja epämääräistä mutinaa, kun
pallo ränniin räsähti. Alkuun näytti, että kilpailuviettiä ei porukassa ole
lainkaan, mutta illan edetessä radoilla alkoi ankara
tuijotus tulosmonitoriin ja
ilmeet muuttuivat yhä vakavammaksi. Automaattinen pistelaskujärjestelmä
piti keilaajat ajan tasalla
jokaisen heiton jälkeen.
Keilailun jälkeen osasto
tarjosi keilaväelle pullakahvit ja siinä kahvin lomassa vertailtiin tuloksia
keskenään.

Isä Håkan, äiti Airi, Henrik ja Joni kävivät tiukan perhekisan keilaillassa.
Mukava perhetapahtuma, sanoo äiti Airi.
ta. Laji sopii koko perheen
harrastukseksi ja kyllä se
meilläkin meni kilpailun
puolelle, sanoo Airi. Pojat
heittivät innokkaasti, ja
kaatojakin syntyi, joskin
myös ränniin meni, naurahtaa Håkan. Tiukassa kisassa äiti Airi heitti parhaan tuloksen, Henrik oli
toinen ja Joni kolmas. Tällä kertaa isä Håkan jäi vii-

meiseksi, mutta tärkeintä ei
ollut kuitenkaan sijoitukset, vaan hauska yhdessäolo, sanovat kaikki yhdestä suusta. Pojat jo miettivät
alkeiskurssille menoa, sen
verran mukavaa tämä on,
sanoo Henrik.
Håkan, joka työskentelee
Wärtsilässä asentajana, on
tyytyväinen ammattiosaston järjestämiin tapahtu-

miin. Ne ovat monipuolisia
ja niitä on tarpeeksi. Luulisi, että jokaiselle löytyy
jotakin. Myös Rautakoura
on tullut tutuksi, mutta siellä käynti on jäänyt vähiin,
kun perheellä on oma kesämökki. Vapun perinteisiin kuuluu käynti Takomossa, sanoo Airi.

Koko perheen harrastus
Norrgårdin perhe oli noudattanut kutsua ja lähtenyt
perehtymään keilailun nikseihin. Aivan uusi laji tämä
ei ole meille, sanoo äiti
Airi, joka on keilannut jonkun verran. Pojat ovat
myös käyneet tutustumassa koululuokan mukana
keilailuun. Isä Håkanille
tämä oli ensimmäinen ker-

Ammattiosaston puheenjohtaja Veijo Nygren (oik.)sai otteen heittotavasta.
Kaatojakin tuli, mutta myös ränni kolisi. Kuvassa vasemmalla Petri Heinäheimon tyylinäyte.
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Valukappaleiden puhdistajalta
syntyy myös akvarelleja

Lasse Vältin esikoisnäyttelyssä Takomossa oli mukana parikymmentä työtä. Katekismus- rakennuksen
jossa ammattiosasto on perustettu hän ikuisti kauniiksi akvarelliksi. Osasto hankki taulun kokoelmiinsa.

T

aiteiden yössä oli tällä
kertaa esillä Nordhydraulicissa valukappaleiden
puhdistajana työskentelevän Lasse Vältin akvarelleja. Lasse on itseopiskellut harrastajataiteilija, joka
ammentaa aiheensa milloin mistäkin. Luonto, vanhat rakennukset ja mielikuvitukselliset aiheet antavat
inspiraatioita maalaamiseen. Hän on maalannut
tunnettuja vaasalaisia rakennuksia, kuten Elva,
Puuvilla ja Katekismus.
Nämä rakennukset ovat

kiinnostaneet syntyperäistä
vaasalaista akvarelliharrastajaa. – Katekismus- rakennuksessa on perustettu ammattiosastomme ja tämän
työn osasto lunastikin minulta, sanoo Vältti. Omien
aiheiden lisäksi hän maalaa tauluja myös tilauksesta eri tarkoituksiin.
Kehykset Vältti ostaa kirpputoreilta, josta hän tekee
yllättäviäkin löytöjä. Tässäkin näyttelyssä jokainen
kehys on hankittu kirpputoreilta.

Näyttelyssä oli esillä 20
työtä ja jokainen niistä on
omalla tavalla läheinen ja
sydämellä tehty. Näyttely
on Vältin ensimmäinen ja
hän on tyytyväinen Takomon tiloihin. Ne ovat valoisat ja avarat näyttelypaikkana.
Nordhydraulicissa vuodesta 1997 työskennellyt Vältti
pitää maalausharrastusta
erittäin hyvänä raskaalle
metallityölle. Kun työpäivän jälkeen ottaa siveltimen käteen ja uppoutuu

maalattavaan aiheeseen,
niin se rentouttaa mukavasti. Vuodessa valmistuu parikymmentä eri aiheista
taulua, joista osa menee
myyntiin ja osa lahjoiksi.
Kaikki vapaa-aika kuluukin pensselin varressa, eikä
tällä hetkellä muulle harrastuksille jää paljoakaan
aikaa. Ammattiosaston
runsaasta vapaa-ajan tarjonnasta hän on tyytyväinen vaikka itse ei paljoa
ehdikään rientoihin mukaan.
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V

aasan kaupungin juhliessa 400 vuotis- taivaltaan kutsuttiin ammattiosastomme 100 v. historiatyöryhmä koolle vaasalaisen kulttuuripäivän Taiteiden yön merkeissä.
Yksitoista vuotta sitten historiatyöryhmä aloitti, Timo
Sandbergin häärätessä asiantuntijana historiikin valmisteluissa. Osaston juhliessa vuonna 1999 myös
kirja julkistettiin.
Työryhmä aloitti yhteisen
päivän tehdaskierroksella
Wärtsilässä tutustuen W20 ja W-32 moottoreiden
valmistukseen ja tehtaan
toimintaan Kauko Lämsän
opastuksella. Tehdasalue ja
toiminnot ovat kehittyneet
vuosien varrella paljon, ja
jälleen laajennustyöt ovat
käynnissä.
Kierroksen edetessä muistot entisiin työkohteisiin
palasivat Wärtsilässä työskenneille ryhmän jäsenille.
Pitkään eläkkeellä ollut
Dix Huhtamaa kertoi miten
sorvin pakka irtosi ja lensi
ikkunan läpi suoraan Pitkäkadulle. - Eipä siinä muuta kun haettiin pakka pois
ja asennettiin uudelleen ja
taas työt jatkuivat. Tehdashallit toivat Kullervo Vainion mieleen moninaiset
työt mitä ennen tehtiin. Ulkoistaminen on tehnyt tehtävänsä ja monia osa-valmistuksia on siirtynyt näiden tehdashallien ulkopuolelle. Vainio olikin huolestunut sen tuomista ongelmista työväestölle. Hän on
myös ollut pitkään eläkkeellä Wärtsilästä, jossa
hän elämäntyönsä teki.
Konepajakoulusta vankkaa ammattimiestä
Jussi Eteläpää katsoo kaihoisasti tehdasrakennuksen yläkertaan ja muisteli
konepajakouluaikoja. Tuolta sitä koulutettiin vankko-
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Historiatyöryhmä
muisteloissa

Antoisan päivän päätteeksi historiatyöryhmä piiritti vielä Wärtsilän toteemin.
Kuvassa vasemmalta, Jussi Eteläpää, Sauli Mielty, Timo Sandberg, Veijo Nygren, Kauko Lämsä, Terho Kivineva, Dix Huhtamaa, ja Kullervo Vainio. Kuvasta
puuttuvat Tapani Hirvelä ja Esko Metsäranta.
ja ammattilaisia tehdassaleihin osoittaessaan sormella yläkerran ikkunoita.
Silloin opettajana toiminut
työnjohtaja Siekkinen oli
tiukka opettaja ja kova arvostelija. Hänen arvosteluaste oli seuraava: Jumala
saa 50 pistettä, itse Siekkinen saa 45 pistettä ja te
oppilaat… saatatte saada
enimmillään 40 pistettä
kovan työn jälkeen, muistelee Jussi. Konepajakoulu lopetettiin vuonna 1998.
- Mikähän on tämän päivän
arvosteluasteikko, miettii
Jussi ?

luttiin kun materiaalia kerättiin ympäri Suomen.
Jussi Eteläpää joka asui Sipoossa, vieraili useaan otteeseen Työväen arkistoissa penkomassa kuvia ja
pöytäkirjoja Siitä kirja kerääntyi pala palalta, muistaa Timo Sandberg. Työryhmän saaman palautteen

mukaan kirjaa on kehuttu
kovasti sen luettavuutensa
ja kuvituksen ansiosta.
Tilaisuuden päätteeksi ammattiosasto luovutti muistomitalin n:o 30 Timo
Sandbergille hänen jäädessä eläkkeelle liiton järjestötoimitsijan tehtävistä.

Työn täyteinen 4 vuotta
kirjan parissa
Ruokailun jälkeen siirryttiin yhdessä muistelemaan
kirjan syntyä ja sitä miten
moninainen projekti se oli.
Tuskin kukaan ryhmän jäsenistä tajusi miten paljon
työtä se vaati. Arkistot,
museot, ja muut paikat ko-

Puheenjohtaja Veijo Nygren luovutti osaston
muistomitalin Timo Sandbergille

Kaks Kasi
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AMMA
TTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT
AMMATTIOSASTON
TOIMIKUNNAN JÄSENET V. 2007

Puheenjohtaja

Veijo Nygren

050 5239240

veijo.nygren@luukku.com

Sihteeri
Taloudenhoitaja
Varapuheenjohtaja
Varasihteeri
Opintosihteeri
Kirjeenvaihtaja

Terho Kivineva
Kauko Lämsä
Sauli Mielty
Ari Rintala
Keijo Rauhala
Veijo Nygren

040 8296684
terho.kivineva@netikka.fi
040 7484428
kauko.lamsa@vaasanmetalli28.fi
040 7484427
sauli.mielty@wartsila.com
a.rintala@netikka.fi
040 7204004
040 8305084
keijorauhala1@gmail.com
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, Matti Latvakoski, Arttu Uhlgren, Mirja Kangas, Jussi
Heinäheimo, Jarmo Kohtala, Markku Rintamäki, Tapani Salohovi, Terho Tikkanen, Tapio Lehtimäki, Reijo Viita,
Matti Värri, Juha Hakala ja Tapani Hirvelä.
Yleisvarajäsenet: Veli-Matti Rantanen, Jouko Passi, Osmo Metsälä, Lauri Keskinen, Arne Mäenpää, Mika Jaskari,
Mika Porentola, Kari Kujanpää, Osmo Ojala ja Mikko Viertokangas.
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, Mika Porentola. Pietarsaarenkatu 10 E 42, 65350 Vaasa. 045 1323288
mikaporentola@gmail.com
Vapaa-ajan jaosto:
Toiminnan vetäjä, Tapani Salohovi Sala-ampujankatu 7 B 5, 65370 Vaasa. 050 5414400
vilita@suomi24.fi
Kulttuurijaosto:
Toiminnan vetäjä, Osmo Ojala Viiriäisenkatu 13, 65320 Vaasa. 0500 560442
Veteraanijaosto:
Toiminnan vetäjä, Erkki Åsvik. Valhalantie 10 as.2, 65200 Vaasa. 06 3179417 / 040 7020318
Rautakourajaosto:
Toiminnan vetäjä, Terho Tikkanen Koulukatu 13 B 20, 65100 Vaasa. 040 5947588 / 0400 668260

Toimikunta ja eri jaostot toivovat että olemme pystyneet rakentamaan mielenkiintoisen ja
monipuolisen tarjonnan toimintavuodelle 2007.
Toivomme jäsenperheiden osallistuvan runsaslukuisesti järjestettäviin tapahtumiin ja haluamme
teiltä myös palautetta toimintamme edelleen kehittämiseksi. Toimikunta toivottaa jäsenperheille
menestyksellistä vuotta 2007.
TOIMIKUNTA
Kansikuva: Pelastushelikopteri Pete kävi Rautakourapäivän aikana alueella kertomassa pelastustoiminnastaan.
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Veteraanien vauhti jatkuu
A

mmattiosastomme veteraanijaos jatkaa uuden vetäjänsä Erkki Åsvikin johdolla monipuolista
toimintaansa aikaisempien
vuosien tapaan, edellisen
vetäjän Kullervo Vainion
siirryttyä rivimieheksi.
Säännöllisten kuukausitapaamisien lisäksi retkiä on
tehty Tallinnaan ja Ruotsiin. Näiden matkojen yhteyteen on järjestetty tutustumisia joista mainittakoon, tutustuminen eduskuntaan ja metalliliiton toimintaan. Eduskuntaan
meidän vastaanotti kansanedustaja Kari Uotila, jolta
saatiin seikkaperäinen selostus eduskuntatyöstä ja
samalla tutustuttiin eduskuntataloon. Valiokuntatyön merkitys kohosi puheenaiheeksi päätöksiä tehtäessä. Samalla reissulla
tutustuttiin myös Metalliliiton keskustoimistoon,
jossa isäntänä toimi liittosihteeri Matti Mäkelä. Järjestösihteeri Turja Lehtonen ja Mäkelä selvittelivät
liiton toimintaa. Osastojen
yhdisteleminen nousi suurimmaksi keskustelun aiheeksi. Myös se, etteivät
veteraanit saaneet omaa ja-

Anneli Mantila ja Pirjo Andrejeff kertoivat sairaanhoidon ja sosiaalitoimen kiemuroista.
ostoa liiton elimiin puhutti
vielä.
Koulutusta ja kursseja
Viime keväänä järjestettiin
kurssi, jossa luennoitsijoina oli Timo Sandberg Metalliliitosta, Pertti Kadenius eläkevakuuttajista ja varatuomari Jukka Vainio
Aktiasta.
Timo Sandberg selvitteli
osiossaan liittokokouksen
päätöksenteosta, päätöksis-

Matti Mäkelä ja Turja Lehtonen isännöivät Metalliliiton tutustumiskierroksella.

tä ja yhteistyöstä. Vanhemmille eläkeläisille osa asioista oli vanhaa tuttua,
mutta uusille eläkeläisjäsenille tuli paljon uutta asiaa. Kokonaisuudessaan
Sandberg tuotti tuhdin tietopaketin
aktiiviselle
yleisölle.
Kuhiseva eläkeläisjoukko
odotti jännityksellä Pertti
Kadeniuksen puheenvuoroa, uuden epäonnistuneen
eläkelain sisällön purkamista sanoiksi. Painettua

Ruokatauko Tallinnan
matkalla.

lakitekstiä kun ei oikein
kukaan ymmärrä. Kadeniuksen edetessä lakitekstissä kurssilaiset alkoivat ymmärtää eläkelain
kiemuroita ja se synnytti
myös vilkasta keskustelua
yleisön keskuudessa. Luennon lopuksi todettiin, että
uusi laki tulee voimaan
heikkouksineen.
Kolmantena luennoitsijana
kuultiin varatuomari Jukka
Vainion selvitys perintöverotuksesta. Miten esimer-
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kiksi kesämökkien, asuntoosakkeiden jne. perintöjen
jako- ja verotusasiat voi
edullisimmin hoitaa. Myös
Jukan alustus aiheutti paljon kysymyksiä. Kurssilaiset saivat jopa henkilökohtaista neuvontaa omiin asioihinsa. Onnistunut kurssi
keräsi kiinnostuneita kuulijoita Takomoon viimeistä tuolia myöden.
Anneli ja Pirjo selvittelivät kunnallispolitiikkaa
Anneli Mantila ja Pirjo
Andrejeff kävivät myös eläkeläisjaoksen vieraana Takomossa. Anneli selvitteli
terveydenhoidon koukeroita perusteellisesti, lähtien
hallinnosta sekä lääkärien
ja sairaanhoitajien työstä
eri kaupunginosien palvelutaloissa. Pirjo Andrejeff
selvitteli sosiaalipuolen
ongelmia. Vaasassa on n.
11.000 eläkeläistä, joista
iso osa on sosiaaliavun tarpeessa. Aiheet nivoutuivat
yhteen ja ne aiheuttivat yllättäviäkin kysymyksiä molemmista aiheista.
Eduskuntavierailun isäntänä toimi kansanedustaja Kari Uotila.

Timo Sandberg selvitteli liittokokouksen päätöksiä ja päätöksentekoa.

Tulta ja tappuraa
Me metalliveteraanit olemme taas täydellä taistelumielellä mukana. Vaaleja
on tulossa ja eläkeläiset
panostavat näihin omilla
ehdokkaillaan. Eläkkeiden
heikennyksille on saatava
pysähdys, sillä työeläkettä
saavat, ovat koko elämänsä maksaneet työnantajan
kanssa työeläkekassaan
oman osuutensa. Mutta
kuinka ollakaan, työmiehellä ei ole yhtään edusta-

Joukkomme ovat menossa eduskuntaan.

jaa päättämässä omista varoistaan. Kyllä herrat Puron komiteassa, vakuutuslaitosten päättäjät ja Lipposen ensimmäisen hallituksen jäsenet päättivät.
Eläkevarantojen seikkaileminen pörssissä ja sijoitukset ulkomaille huolestuttavat. Meidän eläkevarantomme on noussut kymmenessä vuodessa 34 milj. eurosta 100 miljoonaan euroon, joka on 600 miljardia ”mummonmarkkaa”.
Varaa siis on, kyse on vain
tahdosta. Ei ihme, että elä-

kevarannot on huomattu
”pelipiireissäkin”. Nyt onkin polttava halu saada eläkeläisten varat pelikentille.
Kyllä ne pörsseissä ja muissa sijoitteluissa saadaan
katoamaan pelimiesten liiveihin.
Nykyisen hallituksen budjettia päättämässä on mukana työväenpuolue. Köyhyyspaketti meni ohi suun.
Pettävä KEPUN ministeri
Hyssälä lupasi vaalien alla
eläkekorotuksia 300 euroa.
Samainen ”Hyssis” oli kuitenkin päättämässä kansaneläkkeisiin viiden euron
kuukausikorotuksen. Nyt
meillä on millä mällätä.
Eläkeläisten verotus on kovempi, kuin työssä käyvien, joiden verotusta on kevennetty kaksi kertaa viime
vuoden aikana.. Kyllä odotamme ammattiyhdistysjohtajilta jo tekoja, eikä
vain höpötyksiä. Olisiko jo
uusien voimien aika? Kysymme MIKSI? Onko ihme
jos luottamus katoaa?

Terveisin Erkki Åsvik
Metalli 28 /
veteraanivastaava
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KIINALAISIA JUTTUJA
E

kolokerosta katsottu
na mikään ei ole enää
niin kuin 70-luvulla.
Avaruus oli silloin paljon
sinisempi. Maapallo oli
paljon viileämpi ja
vihreämpi. Elokehämme
oli paljon eliörikkaampi.
Metsät olivat paljon
puisempia. Vesistöt olivat
paljon raikkaampia.
Kiinalaiset olivat paljon
maolaisempia. Venäläiset
olivat paljon neuvostoliittolaisempia. Suomalainen
yritysmaailma oli paljon
kotikutoisempi ja patruunahenkisempi. Metallityöläisetkin olivat, kieltämättä, paljon periaatteellisempia ja jämäkämpi…

T

urun telakalla löytyi
tässä menneen syksyn
aika kiinalainen ilmiö.
Siellä liettualainen
alihankkija maksoi
seitsemällekymmenelle
duunarilleen palkkana
kokonaista 1.51 euroa
tunnilta. ( Markoissa
8.98mk/h, jota metallissa
maksettiin noin vuonna
1975 ). Siitähän telakan
järjestäytynyt suomalainen työväki riemastui ja
ilmaisi mielipiteensä
perinteisellä telakkamaisella tavalla. Toivon
mukaan ”Siperia opettaa”
liettualaistyyppisiä
alihankkijoita ja samalla
myös niiden suomalaisia
tilaajia tavoilleen…

T

yörauhavelvoite on
muuten kumma
pykälä suomalaisissa
työehtosopimuksissa.
Kuka tuntee sen alkuhistoriat, tavoitteet ja
tarkoitukset? Se taitaa
olla kuitenkin aikansa
elänyt pykälä ja toisaalta
este työntekijöiden

reagoinnille monissa
työelämän tilanteessa.
Työelämän muutokset kun
voivat nykyään olla ennen
näkemättömän nopeita.
Medioissa EK:n miehet
ovatkin, jostain syystä,
olleet tavallista kiinnostuneempia lakko-oikeuksien
rajoittamisesta. Aivan
kuin samalla haluaisivat
testata muistaako työmies
vielä mitä lakko tarkoittaa. Kauppatavaraa se ei
kuitenkaan ole…

E

linkeinoelämän
Keskusliitto, on se
työnantajapiirien uutuudenkarhea etujärjestö,
josta käytetään usein
lyhennettä EK. (Edeltäjä
STK) Sen kovapalkkaiset
teknokraattiherrat ja muut
hännänheiluttajat ovat
ottaneet tyyliksi räksyttää
meille työmiehelle joka
välissä ja joka tuutista
että, joustoja, joustoja ja
vielä kerran joustoja. Ei
tunnu tuo työrauhavelvoite ainakaan tätä keskusliittoa koskevan. Yritä nyt
tässä sitten olla rauhallinen ja työkeskeisesti
orientoitunut työmies…

J

oustot on se sana,
jonka ympärillä nämä
EK:n palkkarengit
haluavat operoida ja
propagandaa käydä.
Selväksi on toki käynyt
että, herrat haluaisivat
viedä työelämän kehitystä, kerta heitolla, kiinalaiselle tasolle. Se tarkoittaisi meille paluuta 100
vuotta taaksepäin. Sekin
on käynyt selväksi että,
EK:n hyökkäyslistan
kärjessä ovat kaikki ayliikkeen merkittävät
laadulliset saavutukset.
Saavutukset ja asiat, jotka
on taisteltu ay-veteraanien

voimin, useamman
miesmuistin aikana…

K

iina-ilmiö, eli
hienosti, globalisaatio on uusliberalismia ja
pörssikapitalismia
yhteisessä kuosissa. Ne
ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suuria
ja todellisia anarkisteja.
Niihin on jo tuhannet ja
tuhannet työläiset saaneet
tutustua oikein kantapään
kautta. Ja kyyti on ollut
kylmää viime vuosina.
Suomalaisten työpaikkojen ja tuotannon muutto
Kiinaan ja muihin ns.
halpamaihin on seurausta
suuryritysten siirtymisestä
isänmaattomaan pörssiomistukseen. Yhteiskuntavastuut on näille
pääoman herroille
tuntematon käsite. Ne
eivät kanna vastuuta
muusta, kuin osakkaittensa voitoista. Kehtaavat
pyytää varmaan lähtiessään valtiolta vielä
muuttoavustusta…

T

yövoimapula on ollut
yksi puheenaihe, josta
EK:laiset ovat viime
vuosina jaksaneet jauhaa.
Käsittämätöntä puhetta
joka ei kolahda ainakaan
meikäläiseen. Tosiasia on
että, työvoimaa saa
kaikki, jotka sitä vakavasti tarvitsee ja haluaa.
Yritykset jotka maksavat
työntekijöilleen palkkaa,
eivätkä vain korvausta
hukkaan menneestä
työajasta, saavat aina
laadukkaita ja määrämittaisia työntekijöitä.
Ulkomaalaisen työvoiman
rekrytointipuheet ovat
pelkkää uutiskikkailua,
josta on aistittavissa
kiinalaistuvat tarkoitusperät…

M

edianlukutaito on
asia, joka joutuu
koetukselle lähes päivittäin. Ylen uutistarjonnassakin haisee voimakas
amerikkalaishenkisyys ja
rahamaailman haju.
Kriittinen lukija tai
katsoja joutuu jatkuvasti
kyselemään itseltään, että
mihin uutiseen tai asiaan
voi luottaa. Minun
ykkösmediani on aina
ollut, kotiin tilattu,
työväenlehti. Sen tarjoamissa maailmankuvissa
ovat työläisten näkökulmat ja mielipiteet etusijalla. Sitä paitsi työväenlehden vuositilaukseen saa
liitolta ja ammattiosastolta huomattavan lehtituen.
Muistuukin tässä muuten
mieleen tarina porvarilehden ja työväenlehden
yhteiskunnallisesta erosta.
Elikkä, porvarilehdessä
kerrottiin uutinen että,
”Koira puri miestä”. Niin
työväenlehdessä tämä
sama uutinen kerrottiin
totuuden mukaisesti että,
”Porvarin koira puri
köyhää työmiestä”…

O

sastomme historia,
1930 - 40-luvulta,
kertoo että, silloin EK
tarkoitti Etsivän Keskuspoliisia. Nämä, vanhan
kansan suussa, ”ohranaksi” kutsutut viranomaiset laittoivat silloin,
yhdessä lapualaismielisen
oikeuslaitoksen kanssa,
vasemmistolaisia ja muita
ay-aktiiveja tyrmiinsä ja
toisaalla suojelivat
lakonmurtajien pääsyn
työpaikoille, missä
työläiset taistelivat
oikeuksistaan. Siksi
kirjainyhdistelmä EK
saattaa nostaa ja syystäkin
monen ay-veteraanin
niskavillat pystyyn…
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Ammattiosasto
tukee
juniorijalkapalloa

T

urpakäräjät, ammattiosastomme uusi
keskustelufoorumi, joka
löytyy tietokoneesta ao.
28:n nettisivuilta. Nettiosoite on
www.vaasanmetalli28.fi.
Siellä voit lukea tai
kirjoittaa mielipiteitä,
kannanottoja, keskustella,
tai vaikka kommentoida
näitä ”Kiinalaisia juttuja”
jne. Foorumimme on siis
yksi nettisukupolvelle
tarjottu lisäkeino osallistua ammattiosaston
toimintaan. Kynnys ei ole
korkea ja taivas on
kattona. Käykää tutustumassa, mutta muistakaa
että, tietokone on hyvä
renki, mutta huono
isäntä…

B

y the way. On tullut
oltua 28:n ja metalliliiton jäsenenä yhtäjaksoisesti jo kolmekymmentäkuusi vuotta. Se tarkoittaa
äijälle vapaajäsenyyden
saavuttamista. Vapaajäsen
on varmaankin suorittanut metalliliiton täyden
oppimäärän. Oppinut
ainakin ymmärtämään
kuka pääasiassa vie ja
kuka pääasiassa vikisee.
Reiluun keski-ikään
päässyt metallimies on
kerännyt itseensä melkoisen määrän historiaa ja
muistikuvia ja tietenkin
sitä ”hiljaista tietoa”.
Miesmuisti on kieltämättä
suhteellinen ja häilyvä
käsite. Sen kestoaika
vaihtelee muistelijansa
mukaan. Onneksi menneiden vuosien liittoalmanakat ovat tallessa.
Niistä on nyt hyvä apu
menneitä työsuhteita,
kurjia pomottajia ja
surkeita työurakoita
muistellessa…
Arne
Mäenpää
ao.28:n
jäsen

Tämän hetken joukkueessa on n. 20 pelaajan rinki, joka harjoittelee säännöllisesti ja pelaa IV – divisioonassa.

M

etalli 28 ammattiosasto aloitti juniorijalkapallon tukemisen
vuonna 1995. Tuolloin
joukkueeksi valittiin silloinen Vaasan Kiiston F 10
poikajoukkue. Joukkueen
vetäjänä toimi jo silloin
Raimo Vuorinen. Joukkue
on vuosien varrella harjoitellut ahkerasti se on osallistunut myös juniorisarjoihin ja erilaisiin turnauksiin. - Alkuvuosina pääpaino oli leikkimielisessä harjoittelussa ja tapakasvatuksessa, eikä mitään suuria
pelillisiä tavoitteita asetettu, sanoo Vuorinen. Kun
katsoo vuosia taaksepäin,
pojat pysyivät aika mukavasti mukana vuosikausia,
mutta luonnollista vaihtuvuutta on ollut. Ammattiosaston tuki joukkueellemme on ollut yksi huomattava tulonlähde juniorivuosien aikana.

Tällä hetkellä siitä alkuperäisestä joukkueesta on
mukana kaksi pelaajaa,
Petri Heiskari ja Rami Vuorinen. Heiskari harjoittelee
Kiiston edustusjoukkueen
mukana.
Tämän hetken joukkueessa
on n. 20 pelaajan rinki,
joka harjoittelee säännöllisesti ja pelaa IV – divisioonassa.

Petri Heiskari ja Rami
Vuorinen mukana alusta
asti
Vuonna 1995 alottaneesta
G- juniorijoukkueesta on
mukana vielä kaksi pelaajaa, Petri Heiskari ja Rami
Vuorinen. Pojat olivat sillin kuusivuotiaita ja paljon
mukavia muistoja on mielessä junioriajoilta. Äiti vei
Ramin kuplaan harjoituk-

siin ja kun isä taas Petrin
isoveljen jälkiä seuraten.
Muutamissa ensimmäisissä
harkkareissa tehtiin pääasiassa hiekkakakkuja, muistelevat pojat. Harjoituksissa käytiin kaksi kertaa viikossa ja sarjaottelu päälle.
Välillä voitettiin ja riemuittiin välillä taas hävittiin. Tappiot unohtuivat nopeasti. Tuohon aikaan pisimmät
ottelumatkat tehtiin Seinäjoelle, sanoo Rami. Jalkapalloturnaukset olivat yksi
kauden kohokohtia ja vieläkin tuntuu makeimmalta
Vaasa Foootball Cupin
voitto G-juniori- ikäisenä.
Kyllä näissä otteluissa isät
ja äidit kävivät kuumempina ja ottivat pelit totisemmin kuin me pelaajat. Kuitenkin heti alusta saakka
meitä on valmennettu siten, että kaikilla on hauskaa, eikä touhu ole kovin
totista. Suurin osa ikäluo-
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Petri Heiskari ja Rami Vuorinen ovat aloittaneet jalkapallouransa jo kuusivuotiaina.
kastamme lopetti pelaami- Myös tapakasvatus kuuluu pelitaitojen kehitystä. Pet- juoksutallissa juoksuviestit
sen 16 vuoden iässä. - Kyl- seuratoimintaan. Joukku- rillä ja Ramilla ei ole tulen- ovat kiinnostavia. Juoksun
lä se meilläkin kävi mieles- eella on omat säännöt, jos- palavaa haavetta rahaken- lisäksi hiihto täydentää ursä, mutta hyvä että jatkoim- kus niitä rikottiin, mutta tille. Me harrastamme fu- heilullista harrastusta. Lame, sillä taas pelaaminen samalla opittiin, nauraa tista niin kauan kun se on turetkillä hän käy säännölmaistuu, toteavat pojat.
pojat. Vanhemmat ovat ol- hauskaa ja kehitystä tapah- lisesti ja Vaasa Marathon
kuuluu joka syksy ohjelleet ahkerasti mukana toi- tuu sanovat molemmat.
Pelillisiä kohokohtia
minnassa, niin hyvässä Tällä hetkellä Petri opiske- maan. Liikuntaa täydentää
kuin pahassakin, he lisää- lee lähihoitajaksi ja armei- avantouinti harrastus joka
F- juniori-iässä sattui ja ta- vät.
jakin on edessä, joten sen piristää kehoa. Wärtsilässä
työskentelevä Vuorinen
pahtui kentällä. Eräässä
mukaan edetään.
pelissä Petri joutui maali- Kiistossa hyvä olla
Rami valmistautuu ylioppi- kuluttaa vapaa-aikanaan
vahdiksi. Se ei ollut miellaskirjoituksiin jonka jäl- runsaasti kirjoja. Tällä hetkellä erityisesti Päätalon
lyttävä komennus ja hän Vaasan Kiistossa asiat hoi- keen armeija edessä.
päätti näyttää pelimiehen detaan kunnolla juniorisar- Muutoin jatkosuunnitelmat tuotanto on esillä. Yli kaksikymmentä kirjaa on jo
taitonsa. Petri torjui vastus- joista edustukseen. Tällä ovat molemmilla avoinna.
luettu, kertoo Rami.
tajan hyökkäyksen. Tämän hetkellä pojat pelaavat IVjälkeen hän lähti hyökkä- divisioonassa ja Petri har- Raimo itse juoksee pitkiä
ykseen, pujotteli koko ken- joittelee edustusjoukkueen matkoja
tän läpi tehden maalin. mukana.
Näin hän kuvitteli näyttä- Harrastus antaa edelleen Raimo itse harrastaa pitkiä
vänsä pelilliset taidot val- paljon, hyviä kavereita juoksumatkoja. Hän on
mentajille. - Eipä sen jäl- oman kunnon ylläpitoa ja mukana Vaasan Kiiston
keen tainnut enää maalivahdin pestiä tulla.
Rami taas pelasi topparin
paikkaa, ja se ei silloin ollut mieluisa pelipaikka, ja
niinpä hän kesken vastustajan hyökkäyksen päätti
poistua kentältä. Siitä tietysti vastustaja teki maalin.
Kyllä jälkeenpäin harmitti
itsepäisyys.
Junnuikäisenä pojilla oli
tietysti omat idolit Kiiston
edustusjoukkueessa. Petri
muistaa ihailleensa Pasi
Nevanperän taitoja ja RaRaimo VVuorinan
uorinan harrastaa jalk
apallovalmennuksen ohella pitkien matk
ojen juokjalkapallovalmennuksen
matkojen
min suosikki oli Henri
suja
hiihtotapahtumia,
joista
on
k
erääntynyt
suuri
määrä
alkintoja
kerääntynyt
Scheweleff.
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Haikea vilkutus Vaasan metallille
M

etalli 28 -lehti pyysi
minua kirjoittamaan
oman lyhyen historiani ja
näkemyksiäni ammattiyhdistysliikkeestä. Jokainen
kirjoittaja tietää, että tiiviin
tekstin kirjoittaminen on
vaikeaa. Sanoihan Gothekin aikoinaan kirjeessään
ystävälleen:
– Minulla ei ole nyt aikaa
kirjoittaa lyhyttä kirjettä,
joten saat tyytyä tähän pitkään.
Yli 30 vuoden kokeilu
Vuoden 1972 alussa olin
nuori, äskettäin Ammattiyhdistysopistosta päässyt
levyseppä. Minulle soitettiin liitosta ja pyydettiin
työhön.
Epäröin, Metallityöväen
Liitto oli minun mielikuvissani erittäin arvostettava
paikka ja toimitsijat huipputyyppejä. Ajattelin että
olisiko minusta tuohon
hommaan.
Päätin että kokeilen.
Se kokeilu kesti yli 34 vuotta.
Kaikkitietävä kausi
Aloitin liiton nuorisotoimitsijana. Ay-liikkeen yhdistymisen ja metallin lakon jälkeen liittoon oli liittynyt kymmeniä tuhansia
uusia, nuoria jäseniä. Innostus oli valtava. Nuorisotapahtumat keräsivät osanottajia. Esimerkiksi Jyväskylän Työläisnuorisopäivillä oli kahdeksan tuhatta
nuorta.
Meitä innosti se että olimme tekemässä parempaa
maailmaa, solidaarista, oikeudenmukaista, tasa-arvoista maailmaa, jossa ihmiset eläisivät rauhassa
keskenään.

Timo Sandberg

Mutta ammattiyhdistysliike hoiperteli, ainakin minun mielestäni. SAK vakuutti haluavansa riistosta
ja sorrosta vapaan yhteiskunnan, mutta noudatti
käytännössä tilkku tilkun
päälle paikkauspolitiikkaa.
Minä ja monet muut nuoret julistimme totuuttamme
ja opastimme ammattiyhdistysliikettä oikealle tielle.
Oikeaa tietä ei tuntunut
löytyvän, mutta viesti kuultiin. Nimittäin SAK:n silloinen puheenjohtaja Niilo
Hämäläinen tuhahti hallituksen kokousta avatessaan:
– Kaiken maailman
samperit tulevat neuvomaan mitä meidän pitäisi
tehdä.
Tiukkaa aikaa
Ammattiyhdistysliike kasvoi ja vahvistui 70-luvulla
ja 80-luvun alussa. Metalliliitto oli voimissaan onnistuneen lakon jälkeen.

Tuolloin vietiin läpi monia
niitä asioita, joista tänä päivänä saadaan nauttia. Työaikaa lyhennettiin, palkkatasoa nostettiin, alan arvostusta lisättiin ja sosiaaliturvaa parannettiin.
Me liiton vasemmalla siivellä olisimme kaivanneet
vielä enemmän. Tasa-arvoinen yhteiskunta ei
parannuksista huolimatta
ollut vielä lähelläkään.
Liittokokousvaaleista muodostui
melkoisen
tasaväkisiä mittelyjä kansandemokraattien ja sosialidemokraattien välillä.
Sosialidemokraatit voittivat, niukasti mutta kuitenkin.
Sosialidemokraattinen
puolue oli usein hallituksessa, hallituksen politiikka heijastui maltillisuutena
myös ammattiyhdistysliikkeeseen. Siitä kehkeytyi
hävinneiden keskuudessa
juttu:
– Kyllä ammattiyhdistysliike on tiukkana. Vaikka
työnantaja markkaa tarjo-

aa, niin ay-johto pitää tiukasti viidestäkymmenestä
pennistä kiinni.
Jäsendemokratiaa
kaipaan
On jälkeenpäin mahdoton
sanoa, mikä tie olisi ollut
parasta kulkea. Yksi tie on
valittu ja yksi vaihtoehto
katsottu.
Mutta ammattiyhdistysliikkeen tien valinta tapahtui
takavuosina demokraattisemmin kuin nykyisin.
Otetaan esimerkiksi uuden
työehtosopimuksen tekoprosessi.
Aiemmin ammattiosastot
asettivat vakavalla mielellä sopimustavoitteensa ja
liitossa niihin suhtauduttiin melko vakavasti.
Sopimustavoitteita oli käsittelemässä niin sanottu
sadan komitea. Liiton kutsusta kokoontuivat sadan
merkittävimmän, eri aloja
edustavan työpaikan pääluottamusmiehet käsittelemään liiton sopimustavoit-
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teita. Sitten vasta liitto asetti tavoitteensa.
Kun neuvottelutulos oli
valmiina, siitä suoritettiin
aina jonkinlainen jäsenkäsittely, joko jäsenäänestys
tai piirijärjestökäsittely.
Näin saatiin jäsenten mielipide laajemmin selville ja
vasta sen jälkeen johtoelimet tekivät päätöksensä.
Vuoden 1990 jälkeen jäsenäänestyksiä ei enää ole harrastettu vaan liiton johtoelimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet neuvotteluesitykset. Näin siitä huolimatta, että liiton säännöt edelleen asettavat jäsenäänestyksen ensisijaiseksi vaihtoehdoksi.
Minusta ammattiyhdistysliikkeen voima on sen
jäsenistössä, jota pitäisi
kuulla keskeisissä asioissa.
Edesmennyttä Niilo Hämäläistä mukaillen voisikin
sanoa:
– Nykyisin ammattiyhdistysliikkeessä on useita
erinimisiä sampereita, jotka uskovat tietävänsä asiat
paremmin kuin jäsenistö.
Kunniakas historia
Kaikkiaan arvostan Metalliliittoa ja pidän sitä erittäin
tarpeellisena.
Erityisesti arvostan liiton
historiaa, sitä työtä, jota
veteraanit ovat tehneet vaikeissa olosuhteissa.
Vaasalaiset johdattivat minut syvemmälle liiton historiaan. Sain nimittäin kirjoittaa Metalli 28:n 100 vuotishistoriakirjan, Työstä ja taistelusta, 90-luvun
lopulla.
Se osoitti minulle millainen moottori vahvat ammattiosastot ovat olleet,
kun jäsenistön tavoitteita
on viety läpi. Osastot ovat
jumputtaneet tavoitteita
päätöksillä, kirjeillä ja lähetystöillä. Lopulta asiat
ovat kypsyneet, liitto on
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ottanut ne asiakseen ja vienyt läpi.
Vaasan metallin historian
jälkeen olen kirjoittanut jo
useita ammattiosastojen
historioita.
Vaasan kirja on kuitenkin
minulle tärkein jo siitä
syystä, että se oli ensimmäinen sukellukseni metallin historiaan.

Tapahtumia viime
vuodelta

Hienoja ihmisiä
Vaasan metallin menneisyydestä nousi esiin monia
arvostettavia, läheisiksi tulleita henkilöitä esimerkiksi sinnikäs puurtaja Johan
Pukander ja kansanedustaja, Neuvostoliitossakin
merkittävään asemaan
noussut Mauritz Rosenberg.
Opin myös tuntemaan ammattiosaston entisiä aktiiveja kuten leppoisan, mutta terävän Dix Huhtamaan,
edelleen aatteen paloa
räiskyvän Kullervo Vainion sekä ammattiosaston
monissa tehtävissä toimineet Jussi Eteläpään ja Tapani Hirvelän. Myös osaston nykyiset johtohenkilöt
tulivat tutuiksi: pätevä ja
kokenut puheenjohtaja Veijo Nygren, taitava sihteeri
Terho Kivineva sekä tehokas, tarvittaessa tiukka,
mutta
ehdottoman
toverillinen taloudenhoitaja Kauko Lämsä.
Näillä sanoilla vilkutan
Vaasan metallille, kun jään
eläkkeelle ja siirryn vapaaksi kirjailijaksi. Jos haluatte tukea eläkeläisen toimeentuloa niin:
– Ostakaa kirjoja, lukeminen kannattaa aina. Toivottavasti se on kannattavaa
myös kirjailijalle.

Timo Sandberg
Kirjailija
Entinen järjestötoimitsija

Takomossa
vappuiltiin
Takomo oli varustautunut
vappuun perinteiseen tapaan. Jäsenistöllä oli mahdollisuus poiketa kahville,
simalle ja tippaleivälle vappupäivänä.
Osaston valokuvauskilpailu ja aiheena oli työ ja kuusi kuvaa osallistui tällä kertaa. Enemmänkin olisi kuvia saanut olla mukana.
Yleisö laittoi kuvat
paremmuusjärjestykseen
Kalervo ja Britta Lahtinen
osallistuivat perinteisesti
Takomon vappuun. Britan
mielestä kuvia oli riittäväs-

ti ja paras kuva löytyi nopeasti. Myös Kalervon mielestä kuvien taso oli hyvä,
mutta suosikki löytyy nopeasti. Kalervo on työskennellyt Wärtilässä melkein
koko elämänsä ja näin ollen osaston vapaajäsenyyskin on tullut työvuosien
myötä.

Lasten joulujuhlat keräsivät runsaasti lapsiperheitä
nauttimaan monipuolisesta pikkujoulujuhlasta
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Mäkelä varoittaa Ruotsin
esimerkistä
M

etallityöväen Liiton
sihteeri Matti Mäkelä on huolissaan Ruotsissa
tapahtuneen hallitusvaihdoksen seurauksista ayliikkeelle.
— Konservatiivien johtama hallitus on ollut vallassa vasta hieman yli kuukauden, ja jo nyt se on aloittanut
laajat
toimet
murtaakseen ay-liikkeen
asemaa yhteiskunnassa,
Mäkelä sanoi Vaasassa pitämässään puheessa.
Esimerkkeinä tästä Mäkelä pitää ammattiyhdistysjäsenmaksun verovähennysoikeuden poistamista ja
työttömyyskassan maksujen moninkertaistamista.
Mäkelän mukaan myös
Suomessa on nähty viime
aikoina merkkejä työantajien ja porvaripuolueiden
kovenevista otteista. Tällaisina hän pitää paperityönantajien työsulkua sekä puheita työajan pidentämisestä, lakko-oikeuden kaventamisesta ja yt-lain
romuttamisesta.
Suomessa maaliskuussajärjestettävät eduskuntavaalit
saattavat Mäkelän mukaan
olla ratkaisevat suomalaisen työmarkkinajärjestelmän tulevaisuuden suhteen. Hän muistutti, että
kaikkien palkansaajien pitää mennä vaaliuurnille ja
käyttää oikeuttaan vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen.
— Mikäli vasemmistopuolueet kärsivät tappion Suomessa, Ruotsin tie on myös
meillä mahdollinen ja

Mäkelän mukaan myös Suomessa on nähty viime aikoina merkkejä työantajien ja porvaripuolueiden kovenevista otteista.
tietyiltä osin jopa todennäköinen, Mäkelä varoitti.
— On ensiarvoisen tärkeää, että vasemmistopuolueiden ehdokkaat saavat hyvän äänisaaliin ja näin ollen molemmat työväenpuolueet olisivat hallituksessa
vaikuttamassa suomalaisen
palkansaajan hyvinvointiin
liittyviin kysymyksiin, Mäkelä sanoi.
Mäkelän mielestä työväenpuolueiden menestyminen
eduskuntavaaleissa on tärkeää myös ay-liikkeen
edunvalvonnalle. Vain vasemmistopuolueiden menestyminen mahdollistaa
sellaisen hallituksen muodostamisen, joka kuuntelee
ay-liikettä, ja on kykenevä
kehittämään lainsäädäntöä,
joka huomioi myös työntekijöiden tarpeita.
— Nyt ei siis ole varaa jäädä nukkumaan, vaan tarvitaan laajaa rintamaa puo-

lustamaan järjestelmäämme, muistutti Mäkelä.
Mäkelä peräänkuulutti puheessaan myös avointa keskustelua vaaliteemoista.

Hänen mukaansa kaikkien
ehdokkaiden ja puolueiden
tulee kertoa mielipiteensä
myös työelämään liittyvistä teemoista.

Suomessa maaliskuussajärjestettävät eduskuntavaalit saattavat Mäkelän mukaan olla ratkaisevat
suomalaisen työmarkkinajärjestelmän tulevaisuuden
suhteen.
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Tulevissa eduskuntavaaleissa
jokainen voi vaikuttaa
Morjensta!
Olen Arttu Uhlgren ja
ehdokkaana ensi kevään
eduskuntavaaleissa.
Olen 26-vuotias perheenisä Vaasasta. Ammattiyhdistysliikkeeseen
kuuluminen on yhtä tärkeä asia kuin äänestäminen, siten me jokainen
voimme vaikuttaa elämäämme. Tällä hetkellä
ja jatkossa tulee todella
tärkeäksi kysymykseksi
työvoiman saapuminen
Suomeen ulkomailta.
Työnantajien itkeminen
työvoimapulasta on aivan aiheetonta vielä tällä hetkellä. Se mitä työnantajapuoli yrittää saada
aikaiseksi, on säästöä
palkkakustannuksissa.
Olemmehan jo huomanneet, kuinka ammattiliitot
joutuvat saartamaan pienyrityksiä. Syyskuussa
2006 oli Suomessa hitsaajia 1810 työttömänä
ja koneistajia 1827 kappaletta. Suomalainen
metallimies tai kirvesmies ei tee töitä 5-6 euron palkalla, mutta puolalainen tai virolainen tekee. Ei ole kumma, miksi pienet pk-yritykset valitsevat tuontituotteen.
Metallin tuntipalkka pyörii noin 12,50 euron paikkeilla + lisät päälle. Tänä
päivänä Vaasan alueella
työntekijöitä saavat ne
yritykset, jotka maksavat
kovasta ja vaativasta
työstä kunnon palkan.

Varoittava esimerkki löytyy Ruotsista. Siellä pääsivät porvaripuolueet
valtaan. Työtä on tehtävä palkalla millä hyvänsä, työttömyydestä saa
sanktioita. Suomessa
porvaripuolueet tulevat
vaalien alla lupailemaan
veroalennuksia. Niin
suuret alennukset on
mahdollista toteuttaa ainoastaan purkamalla hyvinvointiyhteiskuntaa.

Kiina-ilmiö,
mörkö vai ei?
Aasian kaupan kasvaminen on poikinut Vaasaankin lisää töitä. Wärtsilä,
ABB ja monet muut metalliyritykset ovat joutuneet kasvattamaan kapasiteettiä vientimarkkinoiden vetämisen johdosta ja laajentamaan
tuotantotilojaan Suomes-

sa. Tilojen laajennuksesta johtuvien asioiden takia taas rakennusliikkeet
saavat lisää töitä, joten
sen suhteen hyöty on
haittoja suurempi. Tämä
ei tarkoita kuitenkaan
tuotannon siirtämistä ulkomaille, etenkään vain
halvempien työvoimakustannusten takia.
Arttu Uhlgren, sd

Minulla itselläni on halu
vaikuttaa näihin ja monien muiden asioiden oikeanlaiseen hoitamiseen
täältä haalarilinjalta.
www.arttu.uhlgren.net

vaalipäivä sunnuntai 18.3.2007
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VALTA
JA
VASTUU
Vaalien lähestyessä ja
luottamustehtävissäni,
olen viimeaikoina tullut
monesti miettineeksi
AY-liikkeen perimmäistä
tarkoitusta. Meidän aatteemme ei voi olla
omaan pussiin ahnehtiminen, äkkirikastuminen
ja vielä vähemmän kateus, josta joskus työläisiäkin syytetään. AY-liikkeen voima on sen jäsenten yhtenäisyydessä
ja perustuu heidän solidaarisuuteensa kaikkia
työläisiä kohtaan.
Yhteisten etujen puolustaminen on vastuullamme. Yhteiseen etuun
kuuluu heikommassa
asemassa olevien tinkimätön puolustaminen.
Koska eduskunta on ylin
päättävä elin tässä
maassa, on ay-väen ja
tavallisen duunarin oltava mukana siellä laatimassa ja säätämässä lakeja kansalaisten parhaaksi. Siksi olen lupau-

tunut ehdokkaaksi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.
Olen
lapsuudestani
saakka kasvanut sisään
työväenaatteeseen Työväen urheiluliiton ja
oman seurani Vaasan
Tovereiden kautta, jossa
joukkuehenkisyys ja toisten huomioon ottaminen
tuli selväksi painisaleilla
ja kilpailuissa, sekä myöhemmin muunlaisessa
seuratoiminnassa, sen
johtokunnassa ja puheenjohtajana.
Hyvää koulutusta yhteispelistä sain ammattikoulun ja armeijan jälkeen
rauhanturvajoukoissa Libanonissa.
Siellä oppi rauhantyön
tarpeellisuuden ja näkemään, että keinoja ihmisten auttamiseksi on.
Kuuden vuoden kokemus osaston luottamus-

miehenä Wärtsilän varaosavarastossa on ollut
koulu, jossa olen saanut
oppia, välillä kantapäänkin kautta, työelämän
kovuuden ja sen ongelmat.
Tämä kaikki on sitä tärkeätä henkistä pääomaa,
tietoa ja taitoa, jonka uskon olevan avuksi tulevaisuudessa, missä ikinä
työskentelenkin.
Vaasan kaupungin valtuuston ja varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan jäsenenä olen
opiskellut muutaman
vuoden päätöksenteon
kiemuroita ja saanut kokea, että vain yhteispelillä voi yksilönä vaikuttaa asioihin ja kantaa
vastuuta ihmisten hyvinvoinnista.
Kaiken toiminnan edellytyksenä on, että perusasiat kuten koti, ystävät
ja terveys ovat kunnos-

Petrus, Kiira ja Pekka Mäenpää

sa ja tukenamahdollistaen menossa ja valppaana olemisen, jonka vaikuttamisessa mukana
oleminen vaatii. Myös
hyvät harrastukset pitävät mielen virkeänä. Painisalilla harjoituksia
pitäessä 4-7 vuotiaille
pojille täytyy unohtaa
kaikki muu.. Kun taas
autotallin rauhassa korjaa Kuplavolkkarin moottoria, niin mieli rauhoittuu
ja siihenkin pitää keskittyy täysin. Joskus tietysti mieluusti viettäisi aikaansa enemmän vaimon ja 3-vuotiaan Petrus
poikansa kanssa kuin istuisi kokouksissa.
Me tarvitsemme duunareita ja tavallisia kansalaisia mukaan päätöksentekoon, sillä vain he
ovat omien asioidensa
asiantuntijoita. Siksi valitsemme vasemmistolaisia aitoja duunareita
myös eduskuntaan.

Käymyöskatsomassa kotisivuni: www.pekkamaenpaa.net
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Pelastushelikopteri Pete
vieraili Rautakourapäivässä
K

oko perheen Rautakourapäivä sai jälleen
osakseen kauniin ja aurinkoisen sään. Uskollinen
talkooväki oli laatinut
suunnitelmallisesti päivä
kulun ja tarjoilut. Tulokahvien jälkeen alettiin tiirailemaan taivaalle ja kuulostelemaan milloin pelastushelikopteri Pete saapuisi
paikalle… vai onko kenties
tullut hälytys? ja vierailu
peruuntuu. Tovin kuluttua
alkoi kuulua kopterin ääni
ja eipä aikaakaan kun lapset ja aikuiset saivat ihailla pelastushelikopteri Peten
tuuletusta Rautakouran yläpuolella sen laskeutuessa
alueelle. Laskeutumisen
jälkeen kopteri oli piiritetty ja lentäjä Matti Karjalainen, lääkintäesimies Tom
Smedlund, lentoavustaja
Tom Koivunen ja lentoavustajaharjoittelija Pekka
Jaatinen esittelivät Peten
ja kertoivat sen monipuolisesta toiminnasta. Kysymyksiä ja ihmetystä riitti
niin aikuisten, kuin lastenkin mielissä. Esittelyn
päätteeksi nuorisojaoksen
edustaja Pekka Mäenpää
luovutti ansiokkaasti Petrus- poikansa kanssa lahjashekin Peten pelastustoimintaan.
Päivän edetessä lapsille järjestettiin erialisia kilpailuja pelejä ja tramboliinikin
oli kovassa käytössä. Marika Lehtimäki oli jälleen
kerran asialla ja lapset osallistuivat innokkaasti myös
Viile peikon etsintään, ja
löytyihän se. Tapio Lehtimäki piti luontoaiheisen
tietokilpailun ja lapset tunnistivat Suomen luonnossa
vaeltavat eläimet. Maukkaan lounaan ja kahvitte-

Nuorisojaoksen edustaja Pekka Mäenpää Petrus- poikansa kanssa lahjoitti
sheki Peten toimintaan. Sen vastaanottivat lentäjä Matti Karjalainen, lääkintäesimies Tom Smedlund, lentoavustaja Tom Koivunen ja lentoavustajaharjoittelija Pekka Jaatinen
lun jälkeen siirryttiin kuuntelemaan Vaasan kaupungin matkailusihteeri Margit Sellbergin esitelmää
Vaasan ja Mustasaaren historiasta. Muun muassa
Raippaluodon kirkon alttaritaulu sekä saarnastuoli
tuli tutuksi, sillä ne ovat

säästyneet Vaasan palosta.
Kattavan ja mielenkiintoisen esityksen jälkeen Sellberg kertoi vielä eri matkailumahdollisuuksista lähiympäristössä. Erityisesti
hän nosti esille Valassaaret
ja Mikkelinsaaret, joihin
järjestetään retkiä.

Vähäinen, mutta tyytyväinen osallistujajoukko harmitteli sitä, että osanotto
oli vähäinen. Tällaisia jäsenetuja harva osasto järjestää, - kannattaisi käyttää tämäkin jäsenetu, kuului osanottajajoukosta.

Vaasan kaupungin matkailusihteeri Margit Sellberg piti mielenkiintoisen esittelyn Vaasan ja Mustasaaren historiasta
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Ahkera talkooväki
mahdollistaa Rautakourapäivän
Pitkäaikainen rautakourapäivän talkooporukka ryhmittyneenä lihakeiton ympärille, Vasemmalta Kaija
Värri, Kirsti Heinäheimo, Marika Lehtimäki,
Tapio Lehtimäki, Matti
Värri, Terho Tikkanen,
ja Jussi Heinäheimo.

V

uodesta 1998 Rautakourapäivän käytännön järjestelyistä on vas-

tannut ahkera ydinjoukko,
joka järjestelee ohjelmat,
kilpailut, ruokailut kahvi-

tukset, siivoukset tunnollisesti vuosi vuodelta.
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Mistä riittää motivaatio
joka vuosi tälle porukalla
vaikka osallistujamäärä on
vuosien varrella vähentynyt? Sitä mietittiin Rautakouran grillikatoksessa yhdessä Kaija ja Matti Värrin, Jussi ja Kirsti Heinäheimon, Tapio ja Marika
Lehtimäen ja Terho Tikkasen kanssa.
- Se on tämän talkooporukan hyvä yhteishenki, joka
sytyttää tämän porukan tekemään talkootyötä jäsenistön eteen Rautakourapäivän järjestelyissä, sanoo
Jussi. Työnjakokin on muodostunut siten, että Kaija
ja Kirsti hoitavat ruoka- ja
tarjoilupuolen, Marika
suunnittelee ja ohjaa lasten
leikit ja kilpailut. Matti,
Jussi, Terho, ja Tapio taas
huolehtivat muista järjestelyistä ja paikkojen kuntoon
laitosta päivän päätteeksi
Rautakourapäivän aikana.
Vähäinen osanottajamäärä huolestuttaa

Lapset leikkivät Marika
Lehtimäen opastuksella

Tramboliinissa taitojaan esittelivät Sonja Viljamaa
sekä Roosa ja Saara Leppänen.

Tapio Lehtimäki tenttasi lasten eläintietoutta ja hyvinhän he tiesivätkin.

Päivän päätteeksi arvottiin osallistujien kesken palkintoja. Satu Viljamaa ja Esko Tuomela
voittivat 2 hengen lounaan Ravintola Bernyyn.
Myös talkooväkeä muistettiin palkinnoin.

Talkooväki on pannut merkille huolestuttavana piirteenä sen, että osallistujamäärä on vähentynyt vuosien varrella. - Rautakourajaos on suunnitellut monipuoliset ohjelmat jäsenistön toiveiden mukaan ja me
olemme niitä toteuttaneet,
sanoo Matti. On kokeiltu
ilmaisia bussikuljetuksia ja
ohjelmatarjonta on ollut
monipuolista ja ne on suunnattu koko perheelle. Päivien aikana on esitelty mm.
palokunnan, meripelastuksen ja koirapoliisin toimintaa. Moottoripyöräkerho
esittäytyi ja viimeksi Pelastushelikopteri Pete laskeutui alueelle esitellen toimintaansa. - Lapsille on
järjestetty mm. taitoajoa
polkupyörällä, aarteen etsintää, leikkimielisiä tietokilpailuja ym. luettelee
Marika. - Nälissäänkään ei
päivän aikana ole tarvinnut
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ustasaaren Sepänkylässä toimiva Nordhydraulicin valimo sulattaa
150.000 rautaromua, josta
syntyy ajoneuvohydrauliikan osia 100.000. Valimossa työskentelee 36 henkilöä eri tehtävissä. Yrityksen koko tuotanto menee
Ruotsiin, josta 90 % oman
emoyrityksen omaan kokoonpanoon ja 10 % Volvon tehtaille..
Valimotoiminta aloitettiin
Sepänkylässä 1973, jolloin
valimo oli nykyaikainen
peltihalli. Matkan varrella
kiinteistön työsuojelullisia
toimintoja on kehitetty
koko ajan. Ilmastoinnin
suunnittelua ja laajennusta
on tehty tasaisin välein.
Samoin henkilökohtaiset
suojaimet, turvakengät
hengitysmaskit ovat ajanmukaiset, sanoo työsuojeluvaltuutettu Tapani Salohovi, joka on ollut yli kolmekymmentä vuotta talossa.
- Työsuojelu kokonaisuudessaan on mukana yrityksen vuosisuunnitelmassa ja
sitä kehitetään koko ajan .
Aina kun epäkohtia huomataan, ne korjataan pääsääntöisesti. Myös ympäristöasioihin panostetaan ja
ne ovatkin kunnossa .
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Vastuullista työsuojelua
kuorimuottivalimossa

Valaminen kuumalla metallilla
vaatii suur
ta tarkkuutta ja rausuurta
hallisuutta, tietävät valaja Jari
Kangasaho ja sulattaja Jukk
a
Jukka
Backholm.
laja. Siellä ei parane hötkyillä, työ vaatii rauhallisuutta ja huolellisuutta.
Vaaratekijöistä yleisin on

sähkökatko, jonka aikana
on varageneraattori saatava nopeasti päälle, ettei

Uunialue rauhoitettu
1.000 kilon uuni sulattaa
rautametallia ja se aiheuttaa omat riskit työssä. Sen
vuoksi uunialue on rauhoitettu ja siellä työskentelee
ainoastaan sulattaja ja va-

uuni pääse jäähtymään.
Huolellisilla varotoimenpiteillä, suojavarusteilla ja
uusilla työmenetelmillä
olemme onnistuneet minimoimaan tapaturmat. Vuosikausiin ei ole mitään suurempia onnettomuuksia tapahtunut, muistelee Salohovi ja koputtaa samalla
puuta, ettei jatkossakaan
tule.

Sinkomies
Gunnar Rönnqvist
työssään.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

olla, sanoo Kaija. - Ruokaa,
kahvia ja muuta tarjottavaa
on yllin kyllin, naurahtaa
Kirsti.
Mikä on Rautakourapäivien tulevaisuus?
Niin se on hyvä kysymys,
jota kannattaa pohtia jäse-

nistön parissa. Rautakoura alueena on mahdollisuuksien paikka ja voi hyvällä sydämellä sanoa, että
Rautakourapäivä on koko
perheen jäsenetu vauvasta
vaariin. Kun saa nauttia
hyvästä ruoka-, ja kahvitarjoiluista, vauhdikkaista ohjelmista ja monipuolisista

lastenleikeistä. Jokainen
voi itse miettiä tätä euroiksi käännettynä.
Talkooporukka miettii
myös Rautakourapäivän
tulevaisuutta. Jäsenistön
passiivisuus mietityttää
myös meitä ja talkoiden lomassa mietitään taas jo seuraavan vuoden tapahtu-

maa. Kyllästymistä ei meidän porukassa ole vielä ilmaantunut, joskus kyllä on
käynyt mielessä, että tämäkin jäsenetu loppuu, sanoo
Matti.

Kaks Kasi
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Omistajamuutoksen
vaikutus
lattiatasolla
Y

Hioja ThomasÖling suorittaa kappaleiden puhdistusta.
Puhdistusrobotti uusin
parannus
Valimotyö on suurimmaksi osaksi käsityötä, joskin
koko ajan tulee uusia laitteita työn helpottamiseksi.
Valujen puhdistamiset ja
muu jälkikäsittely tuottavat melua ja rauta- sekä
hiekkapölyä jota torjutaan
henkilökohtaisilla hengitysmaskeilla ja tehokkailla

imureilla eri työpisteissä,
sanoo Salohovi. Viimeisin
hankinta jälkikäsittelyyn
on puhdistusrobotti. joka
puhdistaa raskaat kappaleet suljetussa tilassa. Robotin työskentely vähentää
melu- ja pölyhaittoja työsalissa, eikä se ainakaan vielä vie työpaikkoja,.

hdeksänkymmentäluvun puolivälissä alkoi
metallialalla mittavat muutokset yrityksien henkilöstöjen osalta. Wärtsilä siirsi
vuonna 1996 hitsaustuotannon kaupungista Sepänkylään Karperöntielle. Öljyaltaiden ja yhteisten alustojen hitsaukseen palkattiin
lisää henkilökuntaa ja tuotanto pyöri täysillä pari kolme vuotta. Vuonna 2000
myytiin hitsattujen komponenttien
valmistus
PPTH:lle. Keväällä 2004
konttori ja hitsaustuotanto
siirrettiin Peräseinäjoelle.
Noin neljäkymmentä hitsaria vapautui tehtävistään,
joista muutama työntekijä
lähti työn perässä Peräseinäjoelle. Muut työntekijät
hakeutuivat vapaille työmarkkinoille. Vuoden 2006
alussa yrityksen osti Ruukki, joka nykyisin pyörittää
Karperöntien tuotantolaitosta.
Pelkkää koneistusta Karperöntiellä

Kaikki työpisteet on varustettu erilaisilla imureilla,
jotka imevät pölyt ja käryt työpisteistä, esittelee työsuojeluvaltuutettu Tapani Salohovi.

Tällä hetkellä Ruukin Karperöntien tehtaalla työskentelee kymmenen henkilöä, kahdeksan koneistajaa,
työnjohtaja ja tarkastaja,
sanoo tarkastajana toimiva
Tapani Hirvelä. - Koko tuotanto muodostuu moottorien ja generaattorien yhteisten alustojen koneistuksesta. Tällä hetkellä työtä on
enemmän, kuin ehditään

tehdä. Tuotanto on kolmessa vuorossa jota täydennetään viikonlopun ylitöillä,
sanoo pääluottamusmies
Juha Hakola. Teemme
myös Italiassa valmistettavien 46- moottoreiden pohjien koneistukset. Meitä on
kahdeksan hengen koneistajaryhmä ja meillä on hyvä
henki, joten työt sujuvat
hyvin. Nyt kun tilauskirja
on täynnä, niin pikkuasioihin ei puututa ja hommat
sujuu, naurahtaa Hakola.
Ruukki tarjoaa ison talon
edut
Kun tieto yrityskaupasta
tuli meidän tietoon, oli jälleen iso kysymysmerkki,
että mitäs nyt edessä? Nyt
kun vajaa vuosi on takana,
niin me olemme kutakuinkin tyytyväisiä asioiden
hoitoon. Ison talon otteet
henkilöstöpolitiikan kohdalla on onnistunutta. Yrityksellä on henkilöstörahasto, josta palkitaan tuloksen mukaan. Ihan tarkka
palkitsemismuoto ei vielä
ole lopullisesti selvinnyt.
Uskon kuitenkin, että se
tulee olemaan oikeudenmukainen, mietti Hakola.
Lisäksi meillä lisääntyivät
vapaa-ajanviettoalueet
Vuokatissa ja Rukalla, joita anotaan yhteishaussa.
Vuosipäivämuistamiset on
korvattu kuntolomilla jotka jaetaan 35v, 45v ja sitten viiden vuoden välein.

24

Kaks Kasi

Tulevaisuuden näkymät
ovat turvallisen tuntuiset
ainakin tällä hetkellä. Huhujen mukaan tänne on
suunnitteilla toinen koneistuskeskus, sanoo Hirvelä.
Jos tämä huhu toteutuu,
niin se antaa lisää uskoa
tehtaamme kehitykseen tulevaisuudessa, päättää Hakola

Yrityskauppa Ruukkiin toi
ison talon edut myös
työntekijöille, sanoo
Pääluottamusmies Juha
Hakola, johon yhtyy
myös Tapani Hirvelä.
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yön perässä mennään
ja aina on menty, on
vanha lentävä lause, joka
pätee tänä päivänäkin.
Vuonna 2003 valinta tuli
eteen Pauli Korpiselle ja
Mauno Saukolle, kun silloinen PPTH muutti Karperöntieltä Peräseinäjoelle.
Kyllä se pani miettimään
ja lähinnä työmatkan pituus ajatutti, muistelevat
Pauli ja Mauno.
Ensimmäinen vuosi ajettiin
kimpassa työmatkat, kolmisen tuntia siinä menee
työpäivän lisäksi matkoihin. Vuoden ajamisen jälkeen Pauli hankki asunnon
vaimonsa kanssa Seinäjoelta. Vaimo oli kulkenut Vaasasta töissä täällä Valion
palveluksessa. Asunnon
hankintapäätös oli suhteellisen helppo kun lapsetkin
ovat jo maailmalla. - Muutosta huolimatta työmatkaa
kertyy viisikymmentä kilometriä päivässä, laskee
Pauli. Yllättävän suuri prosessi tämä muutto Seinäjoelle kuitenkin oli, kun on
vaasalaistunut ja pääasiassa vain käynyt pojan jääkiekkoharrastuksen merkeissä täällä.
Työpaikalle oli helppo tulla, kun työ jatkuu samanlaisena ja menetelmät ovat
samat kuin edellisessäkin.
Pauli toimii tarkastajana ja
on ollut alalla yli kolmekymmentä vuotta joten kokemusta on tullut paljon

Työn perässä maakuntaan
vuosien varrella. - Verstaalla on hyvä henki ja tänne
on helppo sopeuta, sanoo
Pauli. Yksi selvä ero on
kahvituntikeskusteluissa.
Vaasassa työskennellessäni
työkaverit puhuivat saareen
menosta ja siellä puuhailuista. Täällä puhutaan
traktorin perälevystä ja
mitä hiekkakasoja sitten
levitellään viikonloppuna,
naurahtaa Pauli.
Maunon ajaminen jatkuu
Vaikka Mauno olisi päässyt 2003 eläkeputkeen hän
ei kuitenkaan ottanut sitä
vastaan, vaikka päivittäisen työmatkan pituudeksi
kertyy yhteensä n. 230 kilometriä. Verotuksessa ei
huomioida puoliakaan, ja
se vähän rassaa kun bensan
hinta on niin korkea. Tunnen peruskuntoni niin hyväksi ja kun työhalujakin
riittää, niin tuo työmatka
on vain yksi rasite. Leivän
perään sitä on menty aina.
Minäkin olen syntyisin
Alajärveltä ja työhistoriani
alkuvaiheessa siirryin Vaasaan töihin. Mauno toimii
levyseppänä kokoonpanossa ja viihtyy työssään.
Pyrin pitämään perjantait
vapaana sisään tehden ja
pekkasia käyttäen. Näin
saan pidemmän elpymis-

Peräseinäjoen Ruukin tehtaalla on hyvä henki ja
töitä riittää, sanovat tarkastaja Pauli Korpinen ja levyseppä Mauno Saukko.
ajan viikonloppuna. Muutto tänne ei ole käynyt mielessä, sillä vaimo on töissä
Vaasassa, Ajamiseenkin on
jo tottunut. Radio on paras
kaveri työmatkoilla, joskin
enää iltaisin ei uutiset kiinnosta, kun ne samat jutut
kuulee, jopa kolmeenkin
kertaan päivän aikana,
naurahtaa, hän. Pimeässä
ja sateisessa syyssäässä saa
ajaa henkensä kaupalla,
mutta nykyisin tiealueilla
on katuvaloja kiitettävästi.
Ne pelastavat monet liikenneonnettomuudet huonoilla keleillä, miettii Mauno.
Se kuinka kauan jaksan
kulkea ei ole mietityttänyt
enempää, mutta kun työtilanne on hyvä ja kuntoa

riittää niin täytyy katsoa
sen mukaan, miettii hän.
Kaks Kasin miehiä
Kun tulee puhe ammattiosaston vaihtamisesta, molemmat sanovat olevansa
vannoutuneita KaksKasilaisia. On turhaa vaihtaa
hyvästä ja paljon tarjoavasta osastosta pois sanoo Pauli. Kun haluan merelle, silloin varaan Rautakourasta
mökin ja nautin sen tuomista nautinnoista. Mauno
taas peilaa tuleviin eläkepäiviin. Siellähän on jämerä eläkeläisten veteraanijaosto, jonka toimintaan sitten aikanaan menen, sanoo
hän.
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Karavaanari kulkee ilman
päämäärää
K

aravaanarimatkailun
suosio jatkaa nousuaan. Matkailuautoja
edellisenä vuonna oli
26.700 kpl ja asuntovaunujen omistajia on
60.770. Määrät ovat
kasvussa edelleen, vaikka
bensiinin hinta on
noussut jyrkästi.
Sauli Mielty on yksi
tuosta yli 60.770 joukosta,
jolla harrastuksiin kuuluu
asuntovaunulla liikkuminen ympäri Suomen.
Perheen matkailuharrastus alkoi vuonna 1980,
jolloin hankittiin ensimmäinen asuntovaunu.
Asuimme silloin Raumalla kerrostalossa ja pidimme vaunua Pyhärannan
leirintäalueella kausipaikassa. Siellä vietettiin
suurin osa vapaa-ajasta
puuhastellen kaikenlaista
pientä leirielämään
kuuluvaa.
Nykyisin kiertelemme
loma-aikana melkeinpä
ilman päämäärää, ja aina
kun mielenkiintoinen
paikka tulee vastaan
leiriydymme sinne ja
voimme olla muutaman

Leppoisaa yhdessäoloa ystävien ja sukulaisten kanssa.
päivänkin samassa
paikassa. Olemme
keskittyneet kotimaan
matkailuun, emmekä ole
edes Ruotsissa käyneet
vaunuilemassa. Suomen
luonnosta löytyy hienoja
alueita joihin on mukava
leiriytyä.
Matkailuvaunut
kehittyneet
Matkailuvaunut ovat
kehittyneet huomattavasti
vuosien varrella. Varustetasoon kuuluvat mikrot,

uunit, hellat, jääkaapit,
lämmin vesi, suihku- ja
Wc tilat. Meillä on
menossa kuudes vaunu ja
se on juuri tällä tavoin
varusteltu, sanoo Sauli.
Lisäksi meillä on polkupyörät mukana ja näin
pääsemme tutustumaan
leiripaikan lähiympäristöön, lisää hän. Olemme
myös SF-Caravan ry:n
jäseninä ja heillä on
leiripaikkoja ympäri
Suomen ja muitakin
jäsenetuja sitä kautta saa
eri palvelupisteissä.

Keskik
esän juhlaa vietetään
eskikesän
kotimökin pihapiirissä.

Leiripaikkaa valittaessa
pyrimme hakemaan
rauhallisuutta ja luonnonläheistä seutua. Lavatanssit, marjametsät, jne. on
positiivisia asioita,
tangomarkkinoillakin on
käyty, luettelee Sauli.
Juhannus yleensä vietetään synnyinkodin
maisemissa. Matkailuvaunu on hyvä vierailtaessa
sukulaisissa, on aina oma
sänky mukana, naurahtaa
Sauli.
Kesälomakauden aikana
kilometrejä kertyy 2.0003.000 km ja maksimissaan päivittäin ajetaan
200-250 kilometriä.
Nykyisin kun autoissa on
ilmastoinnit, ei tarvitse
miettiä ajoajankohtaa.
Ennen sitä lähdettiin yötä
myöden ajamaan ilmojen
viiletessä, muistelee
Sauli.
Jos bensiinin hinta jatkaa
nousua, niin kyllä kausipaikka palaa taas kuvioon
mukaan. Onhan meillä
Rautakourassakin tasokas
paikka pitää asuntovaunupaikkaa, päättää Sauli.
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Mikä ihmeen Murikka?

en metallin jäsenet tunnistavat työstämättömäksi metallikappaleeksi
tai Murikassa käyneet
omaksi koulutuspaikakseen, Murikka-opistoksi.
Vuonna 2007 opisto viettää
työn merkeissä 30 - vuotis
juhlavuottaan. Opiston rakentamiseen liittyvät päätökset tehtiin Metalliliiton
hallinnossa 70- luvun alussa vastaamaan metallinjäsenistön kasvavaan koulutuskysyntään. Kurssikeskuksen paikaksi valittiin
neitseellinen Taipaleenniemi, Tampereen Teiskosta.
Murikan ovet ovat avoinna
lähes ympäri vuoden. Erilaisissa tapahtumissa käy
vuosittain noin 10 - 12 000
henkilöä. Eri kurssinimikkeitä on noin 60, joissa
metallinjäseniä käy 3500–
4000. Opisto on suosittu
kokous- ja seminaaripaikka eri yrityksille ja yhteisöille. Murikka-opistolla
järjestään metallialanyritykselle yhteistyökoulutusta, jossa yritys voi ostaa
koulutuksen ja palvelut
Murikasta.

Murikka-opisto tunnetaan
hyvästä ruuastaan ja muista palveluistaan. Opistolta
löytyvät hyvät liikuntamahdollisuudet ja saunat
lämpiävät joka ilta. Koulutuksen lisäksi vapaa-ajan
ohjelmaa tai ohjattuja toimintoja, kuten seinäkiipeilyä pyritään mahdollisuuksien rajoissa opiskelijoille
tarjoamaan. Opistolla toimiva Mutteri-klubi on pieni intiimi ravintola A-oikeuksin, jossa voi myös
päivän tapahtumia kerrata.

Mitä koulutusta voisimme
tarjota sinulle?
Murikka tarjoaa monipuolista koulutusta luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä sekä ammattiosaston
eri tehtävissä toimijoille.
Lisäksi koulutustarjontaa
on runsaasti myös henkilökohtaistentaitojen kehittämiseen. Kurssien pituudet
vaihtelevat 3-5 päivään ja
niiden lisäksi vuodessa järjestään pitkäkestoisimmat
1-3 kuukauden kurssit.

Luottamusmiehet ja työsuojelutehtävissä toimivien
perus- jatko- ja täydennyskoulutus kuuluvat koulutussopimuksen piiriin jolloin koulutusajalta työnantaja maksaa palkan koulutussopimuksen mukaisesti.
Itseään kehittävä, asioista
perillä oleva luottamushenkilö pitää tietonsa ja taitonsa ajan tasalla ja kouluttaa
itseään johdonmukaisesti.
Murikka-opistoon voit tulla opiskelemaan vaikka et
olisikaan ammattiosaston
tai työpaikan aktiivitoimija. Lähes kaikki muu kuin
edunvalvontakoulutus ovat
työelämäikäiselle jäsenistölle suunnattua koulutustarjontaa ja kuuluvat järjestötuen piiriin. Eli, mikäli
ansionmenetystä syntyy
kurssiajalta, saat kurssistipendin ja kurssipäivärahan
kurssipäiviltä. ( tämä ei
koske heinäkuisia perhekursseja, koska ne ovat kesäloman aikana)
Koulutukseen haetaan
työnantajalta aina opintovapaata ammattiyhdistyksen kurssihakemuksella.
Mikäli olet työtön, ilmoita

Kaks Kasi
kurssille hakeutumisestasi
työvoimatoimistoon ja kerrot mistä sinut tavoittaa
kurssin aikana. Näin säilytät työttömyyspäivärahasi
normaalin maksatuksen.
Matkat korvataan aina halvimman matkustavan mukaisesti kodin ja opiston
väliltä. Kurssimaksun opistolle maksaa metalliliitto.
Jäsenperheitäkään ei koulutustarjonnassa ole unohdettu. Kesäkuun alussa
ovat ns. muksukurssit, jolloin kurssille tuleva vanhempi voi ottaa 3-15 vuotiaan lapsensa mukaan
Murikkaan. Lastenhoito on
järjestetty kurssipäivän
ajan ikäryhmittäin. Toinen
hieno mahdollisuus on heinäkuussa järjestettävät perhekurssit, jotka ovat toiminnallisia lomaviikkoja.

Uusia kurssituotteita!
Juhlavuoden uusia koulutustuotteita ovat “Saa sanotuksi” - kurssi, erityisesti
puhetilanteita jännittäville.
“Minä vaikutan” - kurssi,
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille
toimijoille. “Työelämätietoutta maahanmuuttajille”
- kurssi, jossa saa perustietoa ja sanakirjan työelämästä ja järjestötoiminnasta. Lisäksi työnantajan
kanssa yhteistä koulusta
ovat Sairauspoissaolojen
hallinta. Luottamusmiesten täydennyskoulutukseen
tuli myös uusi kurssi Paikallinen sopiminen.
Opisto on saanut hyvää palautetta koulutuksestaan.
Meille on ollut kunnia-asia
se, että meillä kerran käynyt opiskelija tulee mielel-
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lään uudestaan. Opetuksessa huomioidaan opiskelijan
oma elämänkokemus ja
pyritään vahvaan vuorovaikutteisuuteen.
Miksipä ei Murikkaan?
Jossa aamu on mukava
aloittaa lämpöisillä sämpylöillä. Viikossa oppii uskomattoman paljon uusia asioita. Saat uusia ystäviä.
Luot omia verkostoja. Koskaan ei ole liian myöhäistä
aloittaa opiskelua ympäristössä, jossa ymmärretään
oppimisvaikeuksia ja niiden taustojakin.
Siis, etsi käsiisi Opintoopas 2007 tai mene Internetiin tutustumaan osoitteeseen www.murikkaopisto.fi. Molemmista löytyy roppakaupalla lisätietoa, niin koulutustarjonnas-

ta kuin opistostakin. Murikan opettajilta saat aina lisätietoa kurssien sisällöistä ja opetuksesta, joko soittamalla tai netin kautta
etu.sukunimi@metalliliitto.fi.
Tervetuloa kokeilemaan!
Teksti
Heli Hokkanen
Järjestöaineiden opettaja,
Murikka-opisto
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