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AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN SAAVUTUKSIA
1907 Suomen Ammattijärjestö perustetaan 15.4. Tampereella
1923 Työehtosopimuslaki
1922 Työsopimuslaki, vuosiloma 4–7 päivää
1939 Vuosilomalaki, vuosiloma vakinaisissa töissä 5-12 päivää
1937 Kansaneläkelaki
1944 SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus
1948 Lapsilisälaki, Tapaturmavakuutuslaki
1959 Yleiseksi työajaksi 45 tuntia viikossa, keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 42 tuntia
1958 Työturvallisuuslaki
1961 Työntekijäin eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työeläkelaki (LEL) hyväksytään
1965 SAK, SAJ ja TVK sopivat STK:n kanssa, että vuonna 1966 aloitetaan siirtyminen 40 tunnin viikkotyöaikaan
1967 SAK-STK lomapalkkasopimus, Uusi ammattitautilaki
1979 Talvilomaoikeuden laajentaminen
1978 Yhteistoimintalaki, Työterveyshuoltolaki, Talviloma vuosilomalakiin, Isyysloma 12 päivää
1980 Opintovapaalaki, Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma. Ensimmäiset työehtosopimukset, jotka mahdollistivat, että sairaanlapsen hoitajana voi äidin suostumuksella olla myös lapsen isä
1985 Laki kotihoidontuesta
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Puheenjohtajan
terveiset
Kesäkuun kuudentena päivänä vuonna
1899 kokoontui kolmisenkymmentä miestä
Vaasan työväenyhdistyksen rakennukseen, Pitkälahdenkatu 34 keskustelemaan
oman ammattiosaston perustamisesta.
Tuona aikana metallityöläisen työoloissa
ei ollut kehumista, työtilat olivat ahtaita,
likaisia ja valottomia ja keuhkotauti oli
työntekijöiden vitsauksena. Vain perustarpeet voitiin hädin tuskin tyydyttää.
Työväenliike kehittyi Suomessa kansaivälisen mittapuun mukaan melko myöhään.
Työnväenaate levisi Suomeen, mutta edellytyksiä järjestötoimintaan ei ollut, koska
lupa yhdistyksen perustamisesta saatiin
vain hallitsijalta. Lupa kuitenkin aikaan
saatossa tuli ja työväenyhdistystoiminta
sai jalansijan Suomessa.
Alku oli kuitenkin hankalaa, mutta sitkeät
rautakourat eivät antaneet periksi vaikka
heitä vainottiin, osa katosi ja joukkoteloituksiakin oli varsinkin kansalaissodan
aikaan. Nämä aatteelliset rautakourat raivasivat pelottomasti tietä joka mahdollisti
että myös työväenluokan jäsenillä on oikeus olosuhteisiin jotka antavat edellytykset
taloudellisiin ja henkiseen hyvinvointiin.
Tämä aika oli taistelua
paremmasta tulevaisuudesta.
Meidän tämän päivän ammattiosastojen
aktiivien haasteet ovat mittasuhteissa
huomattavasti pienemmät mutta niitä
kuitenkin on, kun yritetään viedä ja kehittää nykypäivän osastojen toimintaa tämän
päivän haasteisiin, että tässä ollaan siihen
on tarvittu tämä raskas historia.

Haasteita on tänäkin päivänä mutta ne
ovat monin verroin kevyemmät kuin
tuolloin historiassa. Osasto 28 kuului
työläisliittoon, mutta siirtyi Suomen Metallityöväenliittoon heti sen jälkeen, kun se
perustettiin 16.-18. 11. 1930. Liittyminen
tapahtui 19.12.1930.
Tänä vuonna 28.9.2019 juhlitaan meidän
ammattiosaston Osasto 28.n 120- vuotis
juhlaa. Toivotan kaikki tervetulleeksi tähän
juhlaan. Tarjolla on hyvää ruokaa, juomaa
ja tietenkin myös tasokasta ohjelmaa.

Puheenjohtaja
Matti Latvakoski
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60-luvulla elettiin herkkiä
aikoja ay-politiikassa

D

ix Huhtamaan tie metallialalle vei sananmukaisesti kävelymatkalla Vaasan
ammattikouluun, joka sijaitsi
40-luvulla Kirkkopuistikko
1:ssä. Koulumatkan varrella sijaitsi Wärtsilän valimo,
jonka kohdalle hän pysähtyi katselemaan valupäivinä
metallivalajien työskentelyä
avoimista valimon ikkunoista.
Koulun päätyttyä ujo 16
vuotias Huhtamaa uskaltautui sisään valimoon, ja kysyi
työpaikkaa johtajalta. Hän
katseli hetken ja totesi, että
” olet sinä kyllä niin pienikasvuinen”, mutta jaksatko
sinä nostaa 25 kilon painoja,
jotka laitetaan valujen päälle
painoksi. Tuolla salissa niitä
on, voit kokeilla. Dix käveli
saliin, painoja oli useita päällekkäin ja Dix nappasi niistä
kaksi kerrallaan ylös, jolloin
johtaja totesi, että tule huomenaamulla kello 7 töihin.
Ammattiliittoon hän liittyi
vuonna 1948. Nuorena miehenä hän osallistui ammattiosaston kokouksiin. Tuolloin
kokoukset pidettiin Palosaaren järjestötalolla, jossa myös
toimittiin säännöllisesti.

44 vuotta Wärtsilän
palveluksessa
44 vuoden työrupeamasta hän
toimi 20 vuotta pääluottamus-

oli. Nopeaan tahtiin sovinto
syntyi ja päästiin hoitamaan
yhteisiä asioita ja joukkovoima tiivistyi.

Saavutuksista taisteltiin
välillä lakkokeinoa
käyttäen

Dix Huhtamaan intohimoinen harrastus,
postimerkkien keräily pitää virkeänä. Kotimaisten postimerkkien lisäksi niitä on kertynyt idästä ja lännestä.

miehenä toimien samalla ammattiosastossa aktiivisesti. Hän voitti mm. jäsenhankintakilpailun hankkimalla 134 uutta jäsentä. Huhtamaa
koki myös ammattiyhdistysliikkeen hajaannuksen ja niiden tuomat vaikutukset kenttäväkeen. Wärtsilässä toimi vielä oma ruotsinkielisten osasto, niin aikamoista sekamelskaa se

Huhtamaan puheenjohtajakaudella 1966-1968 saavutettiin mm. arkipyhäkorvaukset,
sairausajan palkanmaksu ja
talvilomaoikeus. Nämä ja monet muut saavutukset olivat
kovien neuvotteluiden tuloksia. Puheenjohtajuusaikana
jäseniä oli n. 800. Lakkojakin
jouduttiin käyttämään aseena,
että saatiin neuvottelut etenemään. Varsinkin telakan porukka oli aktiivinen ”Peppu
penkkiin meiningissä”. Vaikka olen ollut poissa työelämästä jo kymmeniä vuosia,
haluan kuitenkin antaa jälkipolville ohjeen; ”Yhteistyö
on voimaa” tämän päivän aytoiminnassa.
Puheenjohtajuuskausi päättyi lyhyen kasivuotiskauden
jälkeen vakavaan sairauteen, josta hän selvisi ja nykyisin viettää eläkepäiviään
vaimonsa Eevan kanssa. 70
vuoden yhteinen taival alkoi
15 vuotiaana ammattikoulun
tansseista ja Onkilahden luistinradalta.

KaksKasi
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sorvin ääreen
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SVUL:n alaisessa seurassa.
Minut on palkittu kultaisella
ansiomerkilläkin,sanoo Lyttinen. Onneksi tämä kahtiajako jäi lyhytaikaiseksi.

vuotias Olavi Lyttinen oli vuonna 1947
armeija-aikana miinanraivaajana ja sen jälkeen hän aloitti
metallisorvin ääressä Wikströmin junior alihankintayrityksessä. Tuohon aikaa yksi
sähkömoottori pyöritti useaa sorvia samanaikaisesti.
Wikström- moottoreita valmistettiin maatalouskoneiden
käyttöön ja samalla myös veneiden moottoreiksi. Veneen
moottorien valmistuksen syrjäyttivät nopeammat ja tehokkaammat perämoottorit, jotka
tulivat markkinoille nopeakulkuisina moottoreina.

Taistelu 40 tunnin
työviikosta toi tulosta

Lyttisellä
”lakkokenraalin maine”
Lyttinen liittyi metalliliittoon
heti ja se oli normaali käytäntö tuolloin. Työväen aate oli
”sukurasite”, sillä tuon ajan
sukulaiset, kuten elintarvikeliitossa vaikuttanut Julle
Sund ja muu lähipiiri toimivat aktiivisesti työväenliikkeen hengessä. Itsekin sain
lakkokenraalin maineen, kun
ajoin autollani kovaääninen
katolla lakkorivistön edellä.
Kovaäänisestä raikuivat sen
ajan vaatimukset, mitä haluttiin, muistelee Lyttinen.
Pääluottamustehtävät Wikströmillä olivat haastavat
varsinkin silloin, kun tehtaan
johto vaihtui. ”Teollisuuskoulun käyneet johtaja” eivät
aina ymmärtäneet sen aikaisia työntekijöiden vaatimuksia. Jatkuvasti oltiinkin napit
vastakkain, muistaa Lyttinen.

5
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Työelämässäni saama ”lakkokenraalin” maine
olisi vaikeutnut työnsaantiani. Sain ostaa venäläisen sorvin, jolla jatkoin töitä, sorvaamalla
varaosia monia vuosia. Sorvi on vieläkin käyttövalmiina kellarissani, esittelee Olavi Lyttinen

Vaasan Moottori osti Wikströmin toiminnot, työt
jatkuivat -80 luvulle asti. Sain ostaa itselleni venäläisen sorvin, jolla tein pitkään varaosien alihankintaa. Se oli ainoa tapa jatkaa työntekoa. En
olisi saanut työpaikkaa mistään työläismaineeni
takia, naurahtaa Lyttinen.
Puheenjohtaja-aikani oli poliittisesti kiharaa, sillä tuolloin demarit, sgokilaiset, ja vennamolaisetkin sekä SKP/SKDL aiheuttivat aikamoisen sopan ay-politiikan hoitamiseen. Myös urheilussa
oli, kaksi leiriä TUL oli työväenhenkinen joten
niissä toimineiden urheilijoiden oli vaikea päästä valtakunnallisiin edustuksiin. Itse olen ikäni
ollut jalkapallon ystävä ja kannattaja ja toiminut

Ay-liikkeen suurimpia saavutuksia on ollut 40 tunnin
työviikko, kesälomalaki, ja
eläkelaki. Näitä pidetään itsestään selvyytenä nykyisin,
mutta kyllä ne on kovalla
taistelulla saavutettu, muistuttaa Lyttinen. Ammattiosasto kokoontui Palosaaren
järjestötalolla, jossa pääsääntöisesti hoidettiin asiat.
Muutoin tiedonsaanti eri
yrityksiin oli hankalaa.
Ay-Liikkeen perustehtävä ei
ole muuttunut vuosikymmenien saatossa, edunvalvonta
ja huolenpito jäsenistöstä on
edelleen samaa, joskin nykyaika on tuonut omat haasteensa edunvalvojille.
Ammattiliittoon kuuluminen on yhä tärkeämpää tänäkin päivänä, kuten ennen.
Kun tulee uusia työntekijöitä, niin silloin pitää heti
kertoa liiton toiminnasta jne.
Tarkemmin sanottuna jäsenhankinta on yksi tärkeimmistä asioista, hän muistuttaa.
Itse olen ollut jo sen verran
pitkään poissa työelämästä,
mutta nuorten kiinnostus on
hiipunut, ja heidän pitäisi
saada innostumaan yhteisistä asioista, päättää Lyttinen.
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T

apani Hirvelän työhistoria alkoi Alavuden puunjalostustehtaalta jossa hän
työskenteli kolmisen vuotta.
Matka jatkui Vaasaan vuonna
1971 Wärtsilän konepajakouluun, jonka jälkeen hän toimi
eläkeikään saakka hitsausten
ja rakenteiden tarkastajana
Wärtsilässä ja Ruukilla, jonne
osasto myytiin.
Hirvelä on ollut ay-aktiivi
nuoresta pitäen. Hän toimi
mm. osaston rahastonhoitajana Alavudella ollessaan. Hän
aloitti myös aktiivisesti Metalli KaksKasissa, Huhtamaan
opastuksella. Palosaaren järjestötalon vintillä pidettiin kokoukset ja toimittiin muutoinkin. Puheenjohtajavalintani oli
värikäs kokonaisuus, jossa oli
taktikoinnin makua. Jäseniä
osastossa oli n. 800. Kokoomaosaston puheenjohtajuus
oli monisäikeinen, kun työpaikkoja jossa jäsenistöä oli,
se vaatii laaja-alaista katsontakantaa. KaksKasissa tehtiin
paljon aloitteita ja se oli myös
”Parake” aikaa. Tämä palkkarakennekeskustelu aiheuttikin
paljon keskusteluja jäsenistön
keskuudessa. Hirvelän puheenjohtajuuskaudella SKP:n
linjaristiriidat aiheuttivat hankaluuksia ay-toimintaan, ja se

120v.

Puusepästä
metallimieheksi
on paljon velkaa, ei uskalleta käyttää järeää lakkoasetta.
Evästeitä nykyisille KaksKasin
päättäjille en ole miettinyt, mutta hän osallistuu kokouksiin ja
tapahtumiin mahdollisuuksien
mukaan.
Valtuuskuntien aikaa
Ensimmäinen
valtuuskunta
matkusti Neuvostoliiton Jaroslaviin
dieselmoottoritehtaalle, jossa työskenteli 55.000
työntekijää. Valtuuskunta koostui osaston 9 jäsenestä ja puheenjohtajasta. Kaksi viikkoa
kestänyt vierailu piti sisällään
virallisia tilaisuuksia, tutustumista tehtaan toimintaan ja
lomailuunkin. Gorbatshovin
raitistamisaikakausi huomattiin
myös valtuuskuntamme tarjoiluissa.
Neuvostoliittolaiset tulivat vastavierailulle. KaksKasi huolehti
Tapani Hirvelä osallistuu vieläkin kokouksiin ja vierailusta ja antoi heille päivämuihin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan rahaa, joka päätyi matkanjohtajan taskuun, eivätkä valtuuskuntalaiset saaneet mitään. Kun
asia paljastui, Hirvelä otti matkanjohtajan puhutteluun jonka
kävikin välillä raskaaksi päätöstenteossa, ja
jälkeen he saivat käyttörahansa.
hankaloittivat päätöksenteossa.
Valtuuskuntien vierailut loppuivat lyhyeen aikakauteen.
Ammattiyhdistysliikkeen perustehtävä ei ole
muuttuneet, mutta sen luonne on muuttunut.
Enää ei tapella etuisuuksista siinä määrin,
kuin ennen. Aika on muuttunut, jäsenistöllä

KaksKasi
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Koko työuran
mittainen metallimies
V

Puheenjohtajuuskautena hankittiin omat toimitilat, perustettiin oma tiedotuslehti, vietettiin
osaston 100 vuotisjuhlat ja julkaistiin 100- vuotis historiikki.
Myös vapaa-ajanviettopaikka
Rautakouraa ja sen toimintaa
kehitettiin ja varustettiin jäsenistön käytettäväksi. Yhteishenki oli hyvä yli puoluerajojen, asioita hoidettiin jäsenistön
eduksi. Samalla hoidettiin
myös yhteydet metalliliittoon,
niin että olimme ajan hermolla ay-asioissa. Osastomme oli
myös hyvin edustettuna liittokokouksissa usean edustajan
voimin.

eijo Nygren opiskeli viilaaja/koneistajaksi Jyväskylän ammattikoulussa, jonka jälkeen hänen tiensä kulki
Vaasan Wärtsilään, jossa hän
työskenteli reilut viisi vuotta.
Vuonna 1974 hän siirtyi silloiseen Finnhydraulicin (nyk.
Nordhydraulic)
valimoon,
jossa vierähti 39 vuotta ennen
eläkkeelle jäämistään.
Ammattiyhdistystoiminta
kiinnosti heti alkuun
Ay-toiminnan
alkukipinä
syttyi kotoa, sillä molemmat
vanhemmat isä ja äiti olivat
aktiiveja oman aikansa työelämässä. Heiltä sain joitakin
ohjeita elämän taipaleelle, jotka sittemmin ovat muokkautuneet omaan aikaansa, sanoo
Nygren. Vuonna 1977 hänet
valittiin Finnhydraulicin pääluottamusmieheksi, ja tämä
pesti kesti 26 vuotta. Seuraavana vuonna hänet valittiin osaston toimikuntaan, jossa hän oli
mukana eläkeikään saakka.
Osaston puheenjohtajaksi
1991
Puheenjohtajan
valinnassa
pelattiin poliittista peliä. Samaan aikaan oli Wärtsilässä
pääluottamusmiesvaali, johon
asetettiin edellinen puheenjohtaja ehdolle ja minut valittiin
osaston puheenjohtajaksi. Pääluottamusmiesvalinta ei osunut
kohdalle, mutta itse jatkoin pu-
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Ay-liikkeen perustehtävä ei
ole muuttunut
tässäkään ajassa

Totuudella ei ole monopolia, sen elämä on
minulle opettanut, toteaa Nygren. On myös
hyvä silloin tällöin kyseenalaistaa omat aatteet mielessäsi… Silloin voi uudistua, hän lisää.

heenjohtajana 17 vuoden ajan. Tänä aikana
elettiin vahvan kasvun aikaa.
Metalli 28 tunnettiin vain Wärtsilän osastona, vaikka ammattiosastoomme kuului
noin kolmenkymmenen metallialan yritysten työntekijät. Tuolloin jäsenmäärä oli alle
1.500 henkilöä. Sitä mukaan kun Wärtsilän alihankintayrityksiä perustettiin, niin
jäsenmääräkin kasvoi.

Jäsenistön asioiden hoito ja
huolenpito ihmisistä, jota jokainen sukupolvi tekee ajassaan.
Mielestäni Ay-tutoreita ei tarvita, maailma muuttuu ja niin
myös meidän on muututtava
sen mukana. On hoidettava asioita muuttuvassa hetkessä. Ayliikkeelle on tärkeää tuoda julkisuuteen ajankohtaisia asioita
ja näyttää, että ollaan olemassa.

KaksKasi
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Ammatinvalinta, joka
kantoi eläkeikään saakka

E

ipä tainnut olla ”Opoja” tuohon aikaan, kun
Sauli Mielty teki ammatinvalintansa, joka alkoi
Vaasan
ammattikoulun
viilaaja/koneistaja linjalta.
Koulun jälkeen hän jatkoi
Strömbergin konepajakouluun, joka kesti kaksi vuotta. Armeijan jälkeen hän
työskenteli reilun vuoden
Strömbergillä.
Niin kuin muutkin tuohon aikaan, lähdettiin leveämmän leivän perään
Ruotsiin, jossa viihdyimme kymmenkunta vuotta,
muistelee Mielty.
Kruunuja tienattiin aarporaajana ja samalla myös
ammattiyhdistysliike tuli
tutuksi, sillä parin kuukauden jälkeen työhuonekunnan puheenjohtaja otti
asian puheeksi. ”Meillä
on täällä sellainen tapa,
että liitytään liittoon”.
Näillä saatesanoilla asia
tuli itselleni selväksi. Aytoimintaan en osallistunut
kielitaidottomuuteni takia,
mutta työhuonekunnan kokouksiin osallistuin, siellä
minulle käännettiin, mistä
kulloinkin oli kysymys.
Paluu Vaasaan
Rauman kautta
Mielty työskenteli Holmingin telakalla Raumalla pari vuotta, mutta veri
veti kotiseudulle ja muutto
Vaasaan ja Wärtsilään töihin aarporaajaksi vuonna
1981. Vuonna 1994 hä-

Olen saanut työskennellä laaja-alaisesti ay-liikkeen
asioissa koko puheenjohtajakauteni aikana. Tämä
työ on ollut mielenkiintoista ja opettavaista aikaa,
sanoo Sauli Mielty.
net valittiin työpaikkansa
luottamusmieheksi ja samalla aukesi paikka ammattiosaston toimikuntaan,
jossa hän toimi erilaisissa
tehtävissä, mm. kulttuurijaoksen vetäjänä.
Kaksi pestiä, ammattiosaston puheenjohtajana
sekä Wärtsilän pääluottamusmiehenä
Valinta KaksKasin puheenjohtajaksi oli yksimielinen, jonka molemmat ryhmät hyväksyivät
valinnan. Yhteisiä asioita
hoidettiin hyvässä hengessä toimintaa riitti kaikissa
jaoksissa.
Koko
viisivuotiskausi
mentiin samalla tavalla
ilman äänestyksiä henkilövalinnoissa. Ammattiosaston puheenjohtajuusaikana Mielty toimi myös
samanaikaisesti Wärtsilän

pääluottamusmiehenä.
Tuolloin elettiin vahvaa
kasvun aikaa, ammattiosaston jäsenmäärä kasvoi,
ja samalla osaston toiminta
jäsenistön hyväksi lisääntyi paljon. Vapaa-ajan alue
Rautakouraa, sinne asennettiin sähköt, ja vesijohto
ja paljon muuta. Jäsenperheille järjestettiin mitä erilaisimpia tapahtumia mm.
sirkus-, ja huvipuistotapahtumia.
Työlainsäädännöllisiä
riitoja oli vähän
Puheenjohtajuusaikanani
ei ollut mitään suurempia ”selkkauksia”.
Vuosittain nostettiin 2-4
oikeusjuttua, jotka koskivat lähinnä maksamatta
jääneitä ylityökorvauksia
ja laittomia irtisanomisia
PK- yrityksissä.

Suuremman päänvaivan
ja harmituksen aiheutti
”Wärtsilän irtisanomisbuumi”, jolloin yhtiö päätti antaa potkut kaikille 55 v.+1
kk ikäisille henkilöille.
Kuitenkin nopeaan tahtiin
Wärtsilän puolelta huomattiin, että näin homma
ei toimi ja poispotkittuja ruvettiin palkkaamaan
takaisin. Takaisin töihin
Wärtsilään palasi kuitenkin
vain muutama työntekijä.
Suurin osa irtisanotuista jäi
n.s. eläkeputkeen.
Puheenjohtajuuskausi
päättyi omasta tahdosta
Mielty toimi vielä eläkeläisenäkin osaston puheenjohtajana, mutta halusin
itse lopettaa ja antaa nuoremmille tilaa jatkaa pirteän ammattiosaston vetovastuuta.
Ay liikkeen tehtävä ei ole
muuttunut
toimintavuosiensa aikana. Huolenpito
ja edunvalvonta ovat ne
tärkeimmät tekijät edelleen. Ammattiosaston nykypäivän päättäjiin uskon
ja luotan, että asiat hoidetaan parhaimmalla tavalla.
Nyt kun päivän puheenaiheena on paikallinen sopiminen niin, annan tämän
päivän yritysjohtajille ohjeeksi, sen että neuvottelemalla ja sopimalla yhteiset
työelämän pelisäännöt saadaan kuntoon. Sanelupolitiikalla asiat eivät mene
oikeille raiteille.

KaksKasi
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Puheenjohtaja Matti Latvakoski

Tulevaisuudessa on etsittävä
uusia keinoja työpaikkojen
luomiseen ja ylläpitämiseen
M

atti Latvakosken tie
”metalliin” kulki perinteitä noudattaen ammattikoulun penkiltä ”Rompan”
konepajakouluun ja sieltä
asentaja koneistajaksi. Se pesti
kesti seitsemän lihavaa vuotta, kunnes Strömberg myytiin
ASEA: lle. Kun Rompanmäellä hiljeni, niin työpaikka vaihtui Lintuvuorelle pienenpään
alihankintayritykseen Hydrauliikka-asentaja töihin. 1993
kesäkuussa avautui paikkoja
Wärtsilään, jossa työ jatkuu
edelleen.
Metalliliittoon heti
työuran alussa

Liittoon liittyminen oli selviö,
heti työuran alussa. Aktiivinen
toiminta alkoi Wärtsilän aikakaudella, ensin toimikuntaan,
jossa perehdytettiin ay-asioiden kulkuun ja päätöksentekoon.
Puheenjohtajuus ja
Wärtsilän
pääluottamustehtävät
samaan aikaan
Ammattiosaston puheenjohtajuus ja pääluottamusmiestehtävät työllistävät laaja-alaisesti
monella taholla. Wärtsilän
irtisanomisien myötä ongelmat heijastuivat myös alihankintayritysten työntekijöihin.
Suurimmat ongelmat syntyivät

Lihaskunnon ylläpitäminen on yksi lempiharrastuksista, ja Matti Latvakoski viihtyykin salilla
useita kertoja viikossa.

irtisanomisista ja lomautuksista, ja nämä asiat
työllistivät myös osaston puheenjohtajaakin, sillä jäseniä on kymmenissä erikokoisissa yrityksissä.
Osaston toiminta on ollut eteenpäin menevää ja
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yhdessä olemme saaneet tehtyä hyviä päätöksiä jäsenistön
hyväksi. Toivottavasti sama
sopuisa tahti jatkuu tulevaisuudessakin. Ay-liikkeen on oltava mukana alan kehityksessä
ja muutoksessa.
Tällä hetkellä tuntuu, että nuoret työntekijät eivät ole sisäistäneet
ammattiyhdistysliikkeen tämänpäiväistä toimintaa
ja edunvalvontaa. KaksKasin
päättäjät ikääntyvät ja nyt on
viimeinen aika saada nuoret
kiinnostumaan, mikäli halutaan jatkaa toimintaa kokonaisvaltaisesti.
Ay-liikkeen
perustehtävän,
edunvalvonnan lisäksi tulevaisuudessa on oltava mukana
digitalisoitumisen mukana tuomassa kehityksessä.
Ennusteet näyttävät vahvasti
siltä,että perinteiset työt teollisuudessa vähenee,mutta uusia
on tulossatilalle. Ammattiyhdistysliikkeen on oltava mukana pudonneiden ihmisten
koulutuksessa uusiin työtehtäviin.
Työpaikkoja on luotava yhdessä yritysten kanssa suunnitellen ja kouluttaen. Ennusteet
lupaavat sen että uusia työtehtäviä syntyy nykytekniikan
myötä enemmän.
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TERVETULOA
Vaasan Me

La 28.9.2019 Vaasan yliopiston tiloihin, M

Juhlimme yhdessä osastomme
120 vuotista taivalta
Aikataulu ja ohjelma:
Klo: 16.00–17.40 Onnittelijoiden vastaanotto.
Siltapelimannit soittavat vastaanottoaulassa.
Samalla voitte tutustua osaston 120 vuotis. Valokuvanäyttelyyn.

Klo: 18.00 Juhla alkaa
Tervetuliaismalja.

Juhlaillallinen
jonka aikana Juhlaohjelma.
Ilta jatkuu VARAPATRUUNAT orkesterin tahdissa tanssien ja seurustellen.
Klo: 24.00 Valomerkki ja juhlat päättyvät.

Tilaisuuden hinta: Jäsenelle 15 € ja hänen seuralaiselle 20 €
Koska varattu juhlatila on kooltaan rajattu, mukaan mahtuu vain 300
ensimmäiseksi ilmoittautunutta juhlijaa.

ILMOITAUDU 2.9.2019.mennessä Janne Koskimäelle. p. +358405540824
						

janne.koskimaki@wartsila.com

Kerro tuletko yksin vai kaksin. Tuo tietoomme myös mahdolliset ruoka allergiat.
Mitä haluatte syödä? Kalaa vai Lihaa.
Tilinumero: FI60 5542 6850 000069 johon voit maksun suorittaa.

Laita viestiin ”120 juhla” ja oma nimesi.
Näin varmistat paikkasi juhlissa.

KaksKasi
etallin 28 120 v.
Juhlaan

Matilda- sali, Tervahovinkuja 3, 65200 Vaasa

Matilda- sali

Teollisuusliiton puheenjohtaja

Riku Aalto

Varapatruunat

Kirjailija

Timo Sandberg

Siltapelimannit
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Liittofuusio antaa voimaa
S

uomalaisilla teollisuustyöntekijöillä on ollut
pitkästi toista sataa vuotta
unelma. Unelma paremmasta ja varmemmasta
toimeentulosta, ylipäätään
paremmasta turvasta elämässään. Tätä unelmaa
on ajettu järjestäytymällä
ammattiosastoihin ja sitä
kautta ammattiliittoihin.
Ay-liikkeellä on paljon
saavutuksia. Olisi kuitenkin itsensä pettämistä jäädä lekottelemaan vanhojen
meriittien paisteeseen. Tarvitaan uudistumista, voimien kokoamista.
Neljän teollisuuden ammattiliiton piirissä liikkui
tällaisia ajatuksia, kun ne
ryhtyivät muutama vuosi
sitten tosissaan pohtimaan
yhteistyön
tiivistämistä,
jopa fuusioitumista yhdeksi liitoksi. Monien mutkien jälkeen Metalliliitto,
TEAM ja Puuliitto yhdistyivät virallisesti vuoden
2018 alussa. Paperiliitto ei
vielä ollut kypsä tähän.
Lähdimme siis hakemaan
lisää voimaa, lisää painoarvoa. Miten olemme siinä
onnistuneet?
Olen hieman jäävi arvioimaan tätä, mutta eiköhän
Teollisuusliiton
johtava

asema työmarkkinakentässä tullut aika hyvin esiin
esimerkiksi viime vuoden
väännöissä.
Voimassa olevat sopimukset ovat syntyneet pääosin
vanhaan malliin eli kukin
liitto neuvotteli vielä pitkälle omat sopimuksensa.
Syksyllä katsotaan, miten
neuvottelut sujuvat uudella mallilla. Tosin turveala
sai jo sopimuksensa. Siinä
mm. torjuttiin työnantajien
ajama palkaton lisätyö.
Teollisuusliitto neuvottelee 33 sopimusta. Nyt toimitaan sektoreittain. Teknologiasektori avaa pelin.
Sektorin viideltä alalta Kiky-tunnit poistuvat vuoden
lopussa. Tavoitteenamme
on, että sama saadaan to-

teutettua muillakin aloilla.
Jälleen kerran sopimuskierros käydään vähän
uusista lähtökohdista. Alakohtaisia erityiskysymyksiä riittää toki muitakin
kuin nuo lisätunnit. Mikään helppo kierros tuskin
on edessä - ei niin ole ollut
koskaan aiemminkaan mutta se lienee selvää, että
yhtenäinen iso liitto takana
antaa mukavaa lisätukea
vääntöihin
työnantajien
kanssa.
Lopuksi haluan toivottaa
Lämpimät onnittelut juhlivalle osastolle ja toivottaa
menestystä tulevaisuuteen.
Riku Aalto
Teollisuusliiton
puheenjohtaja

KaksKasi
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Osaston pitkäaikainen työmyyrä
Kauko Lämsä on poissa
Loppuun asti hänen tavoitteena oli saada mukaan uusia
nuoria toimijoita KaksKasiin.

22.03.2019 saapui suruviesti
yllätyksenä, pitkäaikaisen
ammattiosaston taloudenhoitajan Kauko Lämsän kuolemasta. Kauko aloitti aktiivisen
ay- toimintansa heti liittoon
liittymisensä jälkeen aktiivisesti. Hän oli mukana osaston
toimikunnassa pitkään toimien mm. taloudenhoitajana.
Hän oli tekijä siinä mihin
ryhtyi. Toimiessaan 11 vuotta Wärtsilän työsuojeluvaltuutettuna, hänelle syntyi
valtavasti uusia ajatuksia
työsuojelun parantamiseksi.
Hän kävi kovaakin vääntöä
aiheesta työantajan kanssa,
joka silloin ei niihin suostunut.
Myöhempinä vuosina ne ovat
sitten toteutuneet joten hän
oli työsuojeluasioissakin aikaansa edellä.
Ammattiyhdistyspolitiikka
oli lähellä sydäntä ja oli mm.
Metalliliiton liittokokousedustajana muutaman kerran ja
mukana metalliliiton hallinnossa. Puoluepolitiikkakaan
ei ollut vierasta, hän osallistui
ahkerasti siihen toimien Vaasan kaupungin eri lautakun-

Kauko oli mukana myös tämän 120 v. Juhlanumeron
lehtityöryhmässä, ideoiden
lehden sisältöä ja sen kokonaisuutta. Tämä työ jäi kesken, mutta vahva kädenjälki
piirtyy KaksKasin historiaan.

nissa ja muissa luottamustehtävissä.
Ammattiosastossa toimiessaan hän oli
eteenpäin pyrkivä ja sen huomaa vapaa-ajan
paikka Rautakouran rakentamisessa, omien
toimitilojen, Takomon kehityksessä. Kauko
ideoi ahkerasti sitä, miten saataisiin jäsenistölle järjestettyä erilaisia perhetapahtumia ja
näin aktivoida osaston jäseniä toimintaan.
Vaikka eri sairaudet varjostivat Kaukon elämää, niin siitä huolimatta hän jaksoi viedä
yhteisiä ja ammattiosaston asioita eteenpäin, välillä vähän jääräpäisestikin. Hän
auttoi kanssaihmisiä uusien asioiden edessä.

Jalkapallo oli myös lähellä
sydäntä. Nuoruudessaan hän
pelasi ulottuvana pelaajana maalivahtina, joista on
myös legendaarisia muistoja
ay-jalkapallon sarallakin. Aktiiviuran loputtua laji jatkui
penkkiurheilun muodossa.
Hän seurasikin ahkerasti maailmaluokan jalkapalloa.
Nyt Kauko on poissa keskuudestamme, mutta hänen
ahkera kädenjälki ja muistot
elävät monin eri tavoin.
Kaipaamaan jäävät lähiomaiset, KaksKasilaiset, entiset
työtoverit, sekä laaja tuttavapiiri.

Keveitä multia Kaukolle
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Timo Sandberg

Metalli 28:n historiasta

Vaikeuksien kautta tehokkaaksi
edunvalvojaksi
K

esällä tulee kuluneeksi
120 vuotta siitä, kun
kolmisenkymmentä metallityöläistä kokoontui Vaasan
työväenyhdistyksen
huoneistoon,
keskusteleman
oman ammattiosaston perustamisesta. Waasan kone, rauta- ja metallimiesten
ammattiosaston perustava
kokous pidettiin vuoden lopussa, kolmas päivä joulukuuta 1899.
Tuolloin Suomi oli Venäjän vallan alla ja maan hallitsijana oli Tsaari Nikolai
II.Aluksi työväenliike olivahvasti työnantajien ohjauksessa. Vaasan metalliosastontoimintaoli tuolloin
pitkälti yhdessäoloa ja huvitoimintaa. Oli kansanjuhlaa,
perheiltamia, tanssi-iltamia
ja yleisiä iltamia. Ohjelma
oli omaa tuotantoa, osaston laulukööri esiintyi ja
torvisoittokunta soitti.Nykytilanteeseen
verrattuna
ammattiosaston toimitilat
olivat melko vaatimattomat,
vain pieni ”kaappi, jossa oli
alapuolella hyllyt, keskellä
loodat ja yläpuoli ilman hyllyjä.”

Irti työnantajien
holhouksesta
Työväenliikkeen toiminta
vapautui kuitenkin nopeasti
työnantajien holhouksesta.
Itsenäistyvän työväenliikkeen toimintaa johtamaan
ja kokoamaan perustettiin
oma puolue, Suomen Työ-

väenpuolue. Perustavassa
kokouksessa puolue ilmoitti
pyrkivänsä Suomen työväen
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vapauttamiseen.
Työtä tehtiin tuolloin kuutena päivänä viikossa, 10–14
tuntia päivässä. Työajan lyhentäminen olikin ammattiyhdistysliikkeen keskeinen
tavoita.
Taistelu parempien työehtojen puolesta voimistui, kun
vuonna 1905oli suurlakko.
Vaasassa pidetyssä lakkokokouksessa väki ei mahtunut
työväentalolle. Kokouksen
puheenvuoroissa hyökättiin
vahvasti venäläistä hallitusta vastaan. Julkilausumassa vaadittiin yksikamarista
eduskuntaa sekäyleistä ja
yhtäläistä äänioikeutta.
Työläiset marssivat hovioikeuden edustallevaatimus-

tensa kanssa. Silloin paikalle tuli venäläistä sotaväkeä.
Kasakat tulee, joku huusi, ja
kaikki ryntäsivät ratsastavia
kasakoita pakoon niin että
Koulukadun varrella oleva
aita kaatui.
Suurlakonaikana perustettiin punainenkaartipuolustamaan työväkeä. Vaasassakin
oli yksipunaisen kaartinpataljoona, jossa oli metallimiesten oma komppania.
Taisteluhenki ja itsetunto
olivat nousseet lakon aikana. Niinpä ammattiosaston
kokouksessa alettiin vaatia
kahdeksan tunnin työpäivää.

Lyhyellä lakolla
kahdeksan tunnin
työpäivä
Vallankumous Venäjällä pakottiTsaarin eroamaanvuon-

na 1917 maaliskuussa. Samalla kukistui yli sata vuotta
kestänyt tsaristinen komento
myös Suomessa.
Ammattiyhdistysliikkeen
toimintamahdollisuudetvapautuivat. Pitkään kytenyt
haave kahdeksan tunnin
työpäivästä leimahti toiminnaksi
Vaasanmetallimiestenyhteiskokouksessaläheteltiin
edustajat Helsinkiin metallityöntekijäin neuvottelukokoukseen. Tuo kokousotti
ainoaksi tavoitteeksi kahdeksan tunnin työpäivän.
Metalliteollisuustyöntekijäin Liitto päätti järjestää
lakon työaikatavoitteen läpiajamiseksi
Huhtikuun 18. päivänä 1917
kello 10 metallityöt Vaasassakin seisahtuivat ja illalla
lakkolaiset
kokoontuivat

KaksKasi
kansatalolle.
Tuo kokous kuitenkin keskeytyi, kun saliin tuli ilmoitus, että Helsingistä olitullut
pikapuhelu. Osaston puheenjohtaja Johan Pukander
lähti puhelimeen. Hän tuli
hetken kuluttua takaisin ja
ilmoitti, että lakko oli voitettu.
Kansantalo raikui, kunsalintäyteinen yleisö kajautti
eläköön-huudon kahdeksan
tunnin työpäivän kunniaksi.
Lakko työväenliikkeen keskeisen tavoitteen toteuttamiseksi ehti kestää vain seitsemän tuntia.

Lopettamisesta
uuteen nousuun
Kuohunta jatkui, Bolsevikit
Venäjällä julistivat neuvostovaltion perustetuksi. Suomessa SAK julisti suurlakon
14. marraskuuta 1917.
Noihin
aikoihintyöväen
vallankumouksellinen keskusneuvosto
suunnitteli
vallankaappausta, mutta osa
epäröi. Niinpä toimintakäsky peruttiin viime hetkellä.
Sisällissotaan
kuitenkin
ajauduttiin 28. päivä tammikuuta 1918. Tuolloin
valkoistenaseelliset joukot
hyökkäsivätVaasassa. Samanaikaisesti lähti punakaarti liikkeelleHelsingissä..
Hävityn sisällissodan jälkeen osaston,kuten koko
työväenliikkeen toiminta oli
vaikeaa. Etuja yritettiin parantaa työpaikkakohtaisilla
taisteluilla. Aktiivisin paikka Vaasassa tässä suhteessa
oli Onkilahden konepaja.
Vuonna 1927 työnantajat
iskivät vastaan ja julistivat
suuren metallisulun, joka
kesti 30 viikkoa. Se otti
koville, mutta metalliväki
pysyi yhtenäisenä, ja sulku
voitettiin.
Vaikeudet silti jatkuivat,
kun Etsivä Keskuspoliisi eli
ohrana takavarikoi Vaasan

metalliosaston asiakirjat ja
osaston toiminta kiellettiin.
Maaliskuun 28. päivä 1930
Lapuan liikkeen joukot
hyökkäsivät Työn Äänen
kirjapainoon ja tuhosivat
sen. Seuraava oikeistoterrorin isku kohdistui mm. Metalliliittoon, jonka toimistosuljettiin.
Liitto perustettiin pian uudelleen. Toiminta Vaasassa-
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kin jatkui ja uusi osasto sai
nimekseen Vaasan Metallityöväen ammattiosasto numero 28.

Yhteistoiminta on
edelleen voimaa
Varsin monien mutkien ja
vaikeuksien kautta ammattiosasto selvitti alkuvaikeudet, toiminta jatkui ja jä-

senmäärä lisääntyi. Vaasan
metalliosastoon koko historiansa ajan ollut metallityöläisten edunvalvonnan
kärkijoukoissa. Tulosta on
tullut, työehtosopimustoiminta yleistyi, työajan lyhentäminen jatkui, palkkausta parannettiin ja muita
etuja lisättiin.
Perusasetelma ei nykyisin
ole paljonkaan muuttunut
ammattiosaston alkujoista.
Edelleen vastakkainasettelu
työntekijöiden ja työnantajan välillä on voimakasta.
Työnantajapuoli on alati
esittämässä työehtojen heikennyksiä. Työehtoja rikotaan monilla työpaikoilla.
Ammattiosastoa ja liittoa
tarvitaan siis edelleen. Toiminta on muuttanut muotoaan, mutta yhä pitää kutinsa
se lähtöajatus, joka synnytti
ammattiosaston 120 vuotta sitten: Yhdessä olemme
vahvoja.

Työstä ja taistelusta
Taisi olla vuosi 1996, kun
minua pyydettiin kirjoittamaan Vaasan Metallityöväen ammattiosaston
100-vuotishistoria. Olintuolloin
Metallityöväen
liiton järjestötoimitsija ja
pari romaania kirjoittanut
kirjailija. Historiikin kirjoittamisesta minulla ei ollut
mitään kokemusta.
Koska olen kolmannen
polven metalliliittolainen,
minua kiinnosti metallin
järjestötoiminnan kehitysvaiheet ja otin homman
vastaan.
Se oli oikea päätös.
Vaasan metalli ammattiosaston värikkäät vaiheet
olivat kiehtovia. Osaston
toimintaa on liittynyt kovaa taistelua työväestön
etujen puolesta ja toiminnassa on ollut erittäin

värikkäitä ja kunnioitusta
ansaitsevia henkilöitä.
Vuosien työn jälkeen
valmistui kirja Työstä ja
taistelusta, joka kuvaa
osaston vaiheita mahdollisemman tarkasti ja
palautteen mukaan myös
melko elävästi.
Minulle tuo kirja oli päänavaus. Jatkoin historian
tutkimista ja olen kirjoittanut lukuisia metallin
ammattiosastojen histo-

riaa käsitteleviä kirjoja ja
muunlaisiakinhistoriikkeja. Olen myös kirjoittanut
lähihistoriaansijoittuvan
romaanisarjan sekä siinä
sivussa parisenkymmentä muuta kirjaa.
Työstö ja taistelusta -kirjan teon aikana syntyi
myös syviä ystävyyssuhteita.
Lämmöllä muistan historiikkitoimikunnan
aktiivisia ja innostuneita
jäseniä: Jussi Eteläpäätä, Terho Kivinevaa, Dix
Huhtamaata,
Kullervo
Vainiota, Esko Metsärantaa, Tapani Hirvelää ja
Kauko Lämsää.
Jotkut heistä ovat nyt
edesmenneitä,
mutta
osaltaan heidän muistonsa säilyy Työstä ja taistelusta-kirjan sivuilla.
Timo Sandberg

KaksKasi
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Veteraanijaos herätettiin
uudelleen henkiin vuonna -98
A

veteraanien liittokokousedustus oli tärkeää molemmissa puolueryhmissä.
Pääsääntöisesti edustusta
oli jokaisessa liittokokouksessa siihen asti, kunnes
liitot yhdistyivät. Nykyisin
veteraanit ovat ainoastaan
KaksKasin jäseniä, joten
enää ei ole edunvalvontaa
liiton kautta. Tällä hetkellä
asiat ovat hyvällä mallilla,
sillä saamme joka vuosi
osaston avustuksen, ja korvausta tekemistä talkootöistä. Lisäksi pidämme
arpajaisia. Näillä tuloilla
pyöritetään toimintaa, joka
muodostuu mm. koulutuksista, kotimaan ja ulkomaan matkoista.

mmattiosaston veteraanijaoksen toiminta loppui -80 luvulla ja se
toimi tuolloin pääasiassa
silloisen Wärtsilän telakan
porukalla.
Veteraanijaos aloitti toimintansa vuonna 1998.
Alkusysäyksen perustamiselle antoi se, kun vaimo
Maila houkutteli Vainion
Kullervon Vaasan Eläkeläisten tilaisuuteen. Sieltä tultuaan Kullervo oli
tokaissut, että ” Sinne ei
mennä enää, siellä vain
tanhutaan ja vaihdetaan reseptejä”. Niinpä hän kutsui
porukan koolle ja siitä lähti
uusi aikakausi Veteraanijaoksessa.
Perustavassa
kokouksessa olivat mukana Kullervo Vainio, Erkki
Åsvik ja Jouni Kuusisto.
Toisessa kokouksessa oli
mukana toistakymmentä
henkilöä. Wärtsilässä tapahtuneiden lomautusten
jälkeen jäsenmäärä nousi
kolmellakymmenellä, ja
jaoksen toiminta kiihtyi.
Aluksi Kullervo Vainio toimi puheenjohtajana 6 vuot-

Entiset veteraanijaoksen puheenjohtajat Erkki Åsvik, Veijo Nygren ja nykyinen puheenjohtaja Kyösti Sirviö, muistelivat jaoksen historiaa.
ta. Tämän jälkeen puheenjohtajuuden otti vastaan
Erkki Åsvik, joka toimi 11
vuotta
puheenjohtajana.
Erkin jälkeen valittiin Veijo Nygren puheenjohtajaksi, jossa hän toimi 4 vuotta.
Nyt Puheenjohtajana jatkaa Kyösti Sirviö.

Rautakouran ylläpito on
yksi Veteraanijaoksen tärkeimmistä tehtävistä, sen
on ollut jo silloin, kun
rakennustoiminta oli kiivaimmillaan. Keväisin ja
syksyisin
järjestettävät
Rautakouratalkoot keräävät aina 20-30 veteraanijaoksen porukkaa puolisoineen laittamaan paikat
kuntoon yhtä lailla kesää,
kuin talveakin varten. Näin
jaos saa siitä korvausta,
jolla
osittain toimintaa
pyöritetään. Veteraanijaos
on suorittanut maalaustöitäkin alueella. Näin ollen
Veteraanijaosto on iso voimavara Ammattiosastolle
vielä tänäkin päivänä.

Veteraani edustivat
myös liittokokokoksissa
Veteraanit perinteisellä suurten liittojen risteilyllä. Samalla nautittiin Naantalin kylpylän poreista.

Aikaisempina

vuosina

Takomo on ehdoton
kohtauspaikka
Aina, kun veteraanit kokoontuvat
Takomoon,
”Tupa on täynnä”, oli sitten
kyseessä kuukausikokous
tai luento, niin asiat kiinnostaa. Kahvittelun merkeissä aloitetaan leppoisasti kuulumisia vaihtaen.
Tämän hetkinen jäsenkehitys on pienessä laskusuunnassa, mutta mukaan
toivotaan uusia eläkeläisiä leppoisaan toimintaan.
Matkat tehdään aina puolisoineen, samoin kuin
talkootyötkin. Tervetuloa
mukaan, meillä on kuukausikokous Takomossa joka
kuukauden ensimmäisenä
maanantaina.
Lopuksi Veteraanijaos haluaa kiittää KaksKasia hyvästä ja myötämielisestä
yhteistyöstä, ja toivottaa
Onnea juhlivalle osastolle.

KaksKasi
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Ammattiosaston sihteerin
moninaiset tehtävät
Ammattiosaston sihteeri ”kuka hän on ja mitä hän tekee”

A

ri Rintala toimii tällä
hetkellä ammattiosasto
28:n sihteerinä. Homma lankesi minulle vuonna 2012.
Siitä lähtien olenkin tätä
tehtävää hoitanut. Sihteeri
on kuten armeijan vääpeli
”komppanian äiti” tehtävät
ovat hyvin vaihtelevia.
Sihteeri on tavallaan puheenjohtajan sekä taloudenhoitajanavustaja ja ”toimistonhoitaja”. Valmistelen
puheenjohtajan kanssa hallituksen ja ammattiosaston
yleiset kokoukset, kirjoitan
esityslistat sekä toimin hallituksen kokousten pöytäkirjasihteerinä. Valmistan myös
koko vuoden toimintakertomuksen joka esitetään jäsenistölle kevätkokouksessa.
Vastaanotan sekä tuon hallitukselle kokouksiin valmisteltavat asiat. Huolehdin
myös asiakirjojen arkistoinnista . Ammattiosaston toimihenkilövalinnat sekä muutkin
henkilövalinnat ilmoitan teollisuusliiton aluetoimistoon.

m

m

m

Teen myös ammattiosaston
tapahtumista mainosmateriaalia
jäsentyöpaikoille.
Olemme ns. kokooma osasto
jossa jäseniä on lähes 2000
henkilöä, useammilta työpaikoilta. Suurin jäsentyöpaikka, jossa itse työskentelen
päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna, on Wärtsilä Vaa-

vastinetta jäsenmaksuun,
tarjoten jäsenilleen runsaasti erillaisia tapahtumia.
Toivoisimmekin että jäsenistö myös ottaisi tapahtumiin innokkaasti osaa.
Lisäksi meillä on upea
paikka ”Maailman perintö
kohteessa Raippaluodossa” josta voi erittäin edullisesti vuokrata rantahuvilaa
tai muuten vain vierailla
alueella.Siitä on hyvät ohjeistukset kotisivuillamme.

m

Kuva:Johannes Tervo
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m
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Meillä jäsenmäärässä ei ole tapahtunut kovin
suurta laskua mikä kertoo myös alueen hyvästä työllisyydestä sekä halusta kuulua ammattiliittoon. Osastomme tarjoaakin hyvin

m

Toiveena olisi myös että
työpaikkojen luottamushenkilöt vierailisivat osaston kokouksissa, tuoden
arvokasta tietoa omien työpaikkojen jäseniltä. Vain
yhdessä voimme kehittää
toimintaamme.

m
san tehtaat. Sihteeri on luonnollisesti myös
yhteyshenkilö teollisuusliittoon päin, jossa
toimin myös valtuuston yhtenä jäsenenä. Kokouksia on paljon ja niitä on myös työsuojeluvaltuutetun tehtävässä, joten kiirettä pitää. Kalenteri onkin aina muutama kuukausi
eteenpäin aika täynnä.

m

m

m

Kokoukset
järjestetään
joka kuukauden toinen
keskiviikko, lukuunottamatta heinäkuuta, alkaen
klo 17:00.
Kokouspaikka on
Takomo
Hietasaarenkatu 11 Vaasa
Rohkeasti mukaan kehittämään omaa ammattiosastoa
Ari Rintala
Ammattiosasto 28, sihteeri
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Rautakoura – käyttäjän ohjeet
ARVOISA JÄSENPERHE!
Tervetuloa Metalli 28:n vapaa-ajanviettoalueelle Rautakouraan!
Teidän käytössänne on vuokraamanne tilat ja alueella olevat oheispalvelut saunoineen.
Ammattiosasto ei järjestä vuokrattavissa eikä yleisissä tiloissa mitään siivouspalvelua, vaan tilojen siisteys ja yleisilmeen säilyminen on käyttäjien harteilla. Jätättehän siis tilat vähintään yhtä siistiin kuntoon,
kuin ne ovat tullessanne. Mikäli tilat jäävät sotkuiseksi, joudumme käyttämään siivouspalvelua, jonka
kustannukset peritään vuokralaiselta. Siivouksen hinta on 250 euroa.
Toivomme, että lähtöpäivänä huolehditte siivoista niin, että seuraavat asukkaat voivat aloittaa lomansa
lomailemalla, eikä siivoamalla.Siivottaviin alueisiin kuuluu mökin lisäksi grillikatos ja -kota, sauna pukuhuoneineen, huoltorakennuksen vessat, suihkut ja keittiötilat. Nyrkkisääntönä voi pitää: jos jotain tilaa
käytät, sen myös siivoat. Tässä vielä muistilistaa:
• astioiden tiskaaminen ja palauttaminen omille paikoilleen
• pöytien ja tasojen pyyhkiminen
• jääkaapin, hellan ja mikron putsaaminen
• roskien vieminen
• mattojen ja vuodevaatteiden tuulettaminen
• lattioiden imurointi ja moppaus kostealla liinalla
• tulisijojen tyhjääminen tuhkista
• uusien klapien kantaminen käytettyjen tilalle
Siivousvälineet löydät päämökistä eteisen siivousvälinekaapista. Pikkumökkien siivousvälineet löytyvät
huoltorakennuksen keittiötilasta.
Tupakanpoltto sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Koirat on alueella pidettävä kiinnikytkettynä.
Eläinten pito rakennusten sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.
Oman paljun tuominen alueelle on myös kielletty.
Kunnioita mökkinaapureiden ja muiden alueella olevien yörauhaa.
Hiljaisuus ulko-alueella klo 23:00 – 07:00
Majoitustilojen tai alueen puutteista, parannusehdotuksista, kehittämisideoista jne. voitte jättää palautetta
joko huoltorakennuksen keittiötilasta löytyvään palautevihkoon, tai Rautakouran omalle Facebook -sivulle. Sivu löytyy nimellä Rautakoura / Vaasan metallityöväen ammattiosasto ry 28.
Mikäli havaitset jonkin rikkoontuneen tai jos itsellesi sattuu vahinkoa, yhteys
Jari Ossi puh. 050 4133869
Lähtiessäsi sammuta valot, kytke lämpötilanpudotus ON asentoon ja lukitse alueen rakennusten ovet
huolella.
Yhteistyöllä voimme parantaa palveluita ja edelleen kehittää vapaa-ajanviettoaluettamme.
Toivotamme sinulle ja perheellesi viihtyisää lomaviikkoa!
Metalli 28:n hallitus
P.S. Muistathan kastella myös kesäkukkia, ne on tarkoitettu teidän silmienne iloksi.
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Rautakouran avaimet noudetaan Wärtsilän pääportilta , Järvikatu 2-4
(Teollisuusliiton Jäsenkortti)

Pääportti on avoinna vain MA-PE klo 07.30-17.30
Erikoispyhinä voi olla poikkeusaukioloajat.

Mikäli avainten nouto ei sinulle sovi ed.
mainituilla ajoilla, esim. kohtuuttoman pitkä
matka, ota yhteys Jari Ossi 050 4133869.

Päämökki eli perhemökki 120 €/viikko

Avaimet saa perjantaina klo 12:00 – 17.00.
Avaimet on palautettava sunnuntaina klo 14.00
mennessä postilaatikkoon joka on Wärtsilän
pääportilla.

Matkailuajoneuvon / vaunun

kesäpaikka 1.5.-30.9. 120 €
Matkailuajoneuvon / vaunun talvipaikka 1.10 – 30.4 120 € + sähkö
Rautakoura-alueen käyttö ulkopuolisilta 1000 €/vrk
Telttailu Rautakouran alueella kielletty.

Pikkumökki 30 € / maanantaista perjantaihin.

Yleisessä käytössä olevat alueet
Sauna
+pukuhuone

Avaimet saa edellisenä perjantaina klo 12:00 – 17.00.
Avaimet on palautettava perjantaina klo 14.00 mennessä postilaatikkoon Wärtsilän pääportille.

Pikkumökki 30 € / viikonloppu,

perjantaista sunnuntaihin.
Avaimet saa perjantaina klo 12.00 – 17:00
Avaimet on palautettava sunnuntaina klo 14.00 mennessä postilaatikkoon Wärtsilän pääportille.

Keittiö-, wc, ja
suihkutilat
Laituri
+soutuvene

Grillikatos
Oleskelulaituri

Lasten leikkialue

Grillikota
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Oikein ratkaistujen ristikoiden kesken
Arvotaan yllätyspalkinto!

KaksKasi

Palauta täytetty Ristikko osoitteeseen
Metalli ao. 28, Hietasaarenkatu 11, 65100 VAASA

