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KALENTERI 2021
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Elämme
poikkeuksellisia
aikoja
Otsikon lausahdus on toistunut
varsin monessa yhteydessä
Mennyt vuosi oli ammattiosastomme historian 121. Paljon mullistuksia on tuohon aikaan mahtunut. On nähty
vilua ja nälkää, sotia ja tauteja ja nyt sitten myös... koronaa. Elämmekö siis sittenkään sen poikkeuksellisempia
aikoja kuin edeltävät sukupolvet.
Covid-19 virustauti kuritti ja kurittaa alueemme yrityksiä
edelleen. Moni yritys joutui turvautumaan lomautuksiin.
Suurimmaksi osaksi laajamittaiset irtisanomiset saatiin
torjuttua. Siinä auttoi työmarkkinajärjestöjen sekä EK:n
valmistama esitys hallitukselle, etteivät yritykset joutuisi pahaan irtisanomiskierteeseen. Esitys piti sisällään
lomautuksia koskevien neuvottelujen- ja ilmoitusaikojen
lyhentämisen sekä karenssiaikojen poistamisen. Kyseisen esityksen hallituksemme hyväksyi ja järjestelmä oli
voimassa tämän vuoden 2020 loppuun saakka.
Luotiin järjestelmä pikaisille lomautuksille, ettei yritysten tarvitsisi mennä irtisanomisiin. Irtisanomiset
olisivatkin tulleet koronan kiusaamille yrityksille kalliiksi. Eikä ne olisi tietenkään olleet mukavia työntekijäpuolellekkaan.Työmarkkinajärjestöt osoittivatkin uhkaavassa tilanteessa ketteyryyttä toimimalla varsin
nopeasti.
Ammattiosastomme alueen työpaikat ovat onneksi huomioineet työpaikoillaan koronavarotoimet hyvin ja
näin välttyneet laajamittaisilta tartunnoilta. Varsinkin tuotannon työntekijät ovat joutuneet kovaan paikkaan koska sitä työtä ei voida tehdä etätyönä. Työpisteelle on tultava ja mietittävä suojautumiskeinot
huolellisesti. Siitä huolimatta pelko tartunnasta on kokoajan läsnä. Yritysjohdon tulisikin tämä huomioida
kun palkitsemiskäytäntöjä kuluvana vuotena mietitään.
Otan kantaa myös työpaikkojen työturvallisuuteen. Se onkin ilahduttavasti, monessakin yrityksessä, ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Siinä on auttanut kovasti se että asiakkaat tietävät että kaikki kustannukset, myös tapaturmat, siirretään tuotteen hintaan. Maksumiehenä on aina asiakas. Onkin hyvä että
asiakkaat vaativat ennen kaupan vahvistamista nähdä yrityksen tapaturmatilastot. Mikäli siellä tapahtuu
paljon tapaturmia ei siellä ole muutkaan asiat kunnossa. Näin saattaa kaupat jäädä jopa tekemättä. Hyvä
työpaikka tietää tämän ja ennakoi. Työntekijät perehdytetään, riskit arvioidaan ja niille tehdään toimenpiteitä. Näin niitä jo hallitaan. Johto keskustelee aktiivisesti työtekijöiden kanssa työturvallisuudesta.
Kehittäen sitä yhdessä.
Turvallisuus tarvitseekin meitä kaikkia. Pitää muistaa että meitä on aina joku odottamassa töistä kotiin.
Äidit, isät, siskot, veljet, lapset, puolisot,aina joku. Toimitaan työpaikoilla turvallisesti, tehdään turvallisuushavaintoja ja noudatetaan annettuja ohjeistuksia. Pidetään huolta myös työkaverista...se on sitä
välittämistä.
Ari Rintala
ammattiosasto 28, puheenjohtaja
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AMMATTIOSASTON YHTEYSHENKILÖT VUODELLE 2021
Puheenjohtaja:		

Ari Rintala		

040 5914953		

ari.rintala@wartsila.com

Varapuheenjohtaja:		

AndreasToppar

050 3621198		

andreas.toppar@gmail.com

Sihteeri:			

Toni Björkholm

050 5768568		

tbjorkholm@gmail.com

Taloudenhoitaja:

Janne Koskimäki

0405540824

janne.koskimaki@wartsila.com

Muut varsinaiset hallituksen jäsenet:
Juha Hakala, Juha Hakola, Tea Hietamäki (varasihteeri), Satu Koskimäki, Jarkko Nyholm, Veijo
Nygren, Jari Ossi, Markku Rintamäki, Kari Saari, ja Reijo Viita..

Hallituksen yleisvarajäsenet:
Matti Latvakoski, Arto Similä, Mika Jaskari, Ari Hakko, Eija Kiviaho, Arne Mäenpää, Jouko Passi,
Pekka Penttinen, Tero Jokinen, Petri Kujansivu, Jarmo Murto, Teemu Rajala, Sami Tervasmäki,
ja Tom Halmesmäki..
Hallituksen kokoukset pidetään joka kuukauden toinen keskiviikko, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Kokoukset pidetään Takomossa, Hietasaarenkatu 11, alkaen klo 17.00.
Hallituksen kokouksiin toivotaan osallistumista myös ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen
pääluottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 14.4. ja syyskokous 10.11. Kokoukset alkavat klo 18.00.
Niihin ovat kaikki jäsenet aina tervetulleita.
HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT:
Työjaoston vastaava:			

Ari Rintala + vphj. + siht. + tal.hoit.

Nuorisojaoston vastaava:		

Teemu Perätalo

Opintojaoston vastaava:			

Tea Hietamäki

teahietamäki@gmail.com

Rautakourajaoston vastaava:		

Jari Ossi 		

jari.ossi@gmail.com

Vapaa-aika ja kulttuuri vastaava:

Arto Similä		

arto.simila@wartsila.com

Veteraanijaoston vastaava:		

Kyösti Sirviö		

puh. 040 0897418

Takomon vuokraus vastaava:		

Janne Koskimäki

Kansainvälinen toiminta:			

Andreas Toppar

Kotisivujen vastaava:			

Rasmus Mäkynen

Lehtityöryhmä:				

Ari, Arne, Janne ja Reijo
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OSASTO 28:n JÄSENEDUT 2021
TIESITKÖ

Että jokaisella Vaasan Metalli 28 jäsenellä on huomattavia etuisuuksia joita et muualta
saa. Näiden alla olevien etuuksien saamiseksi sinulla tulee olla esittää voimassa oleva v.
2021 jäsenkortti.

LEHTISETELI

Osaston lehtisetelin arvo 40 € Lisätään niihin työväenlehtiin, joihin myös Teollisuusliitto
myöntää avustusta. Lehti laskuttaa osastoa tilauksesi mukaisesti. Etusi on vain yhteen
lehteen. Liiton tuki on 20 – 30 € / lehti. Eli etusi on jopa 70 €

TEATTERILIPUT

Vaasan kaupungin teatterit, (suomalainen ja ruotsalainen), Metalli 28 jäsenkorttia näyttämällä saat liput ½ hintaan. Max. 2 kpl per näytös. Lippuja voit ostaa jokaiseen eri puhenäytäntöihin vuoden 2021 aikana.

VAPAALIPUT

Vaasan MERI- AUTO- ja TYÖVÄENMUSEOIHIN jäsenkortillasi sisäänpääsy on ilmainen

OPINTOTUKI

Sitä saa kaikista Metallin ja SAK;n järjestämistä kursseista. Lisätietoja taloudenhoitajalta.
(maksetaan jälkikäteen kurssitodistusta vastaan)

OSASTON TAPAHTUMAT

Ne ovat maksuttomia, tai pienellä omavastuulla. Tietoa näistä tapahtumista saat seuraamalla työpaikkasi ilmoitustauluja sekä osaston kotisivuja.

RAUTAKOURA

On osaston vapaa-ajan viettopaikka Raippaluodossa. Hinnaston yms. löydät osaston kotisivuilta, sekä tämän lehden sivuilta.

TAKOMO

On osaston toimi- ja kokoustila Hietasaarenkatu 11. Tiedot sen mahdollisesta vuokraamisesta löytyy myös osaston kotisivuilta.

MUUTA HYVÄÄ

Osaston oma jäsenlehti ”KAKSKASI” Ilmestyy tarpeen mukaan.
Työhuonekuntien, eli työpaikkojen jäsentoimintaa osasto tukee taloudellisesti vuosittain.
Jäsenkortti, kalenteri, sekä liiton Tekijä- lehti postitetaan sinulle kotiin.

TARKEMPIA LISÄTIETOJA ANTAVAT TYÖPAIKKASI LUOTTAMUSMIEHET
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Osastomme tarkoitus!
”Ammattiosaston tarkoitus on koota järjestämis- ja sopimusalojensa
palkansaajat ja opiskelijat yhteen
edunvalvontajärjestöksi. Jäsenistön
yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja
oikeudellisia etuja sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman,
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon
edistämiseksi. Ammattiosasto on
Teollisuusliitto ry:n jäsen.Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:
1. Tekee yhdessä liiton ja muiden ammattiosastojen kanssa järjestämis- ja
jäsenhankintatyötä vahvistaakseen
liitto-organisaatiota paikallisesti ja
valtakunnallisesti sekä saadakseen
jäsenistön osallistumaan aktiivisesti
ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen
edunvalvontaan;
2. Valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja
sekä työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä;
3. Edistää ja tukee toimialueensa
luottamusmiesten ja työsuojelu-valtuutettujen toimintaa ja valvoo liiton
hallituksen ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia
paikallisia sopimuksia;
4. Järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja
tiedotustoimintaa sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa;
5. Valmistelee yhteistyössä liiton
kanssa ehdotuksia voimassa olevien
työehtosopimusten uudistamiseksi ja
uusien sopimusten solmimiseksi;
6. Voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto voi vastaanottaa
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä. Ammattiosasto voi
harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.”
Osaston säännöt 2§

KaksKasi
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RAKAS MURIKKA !
MURIKKA-OPISTO

Murikka on Teollisuusliiton oma
opisto Tampereen Teiskossa, Näsijärven rannalla.

Murikassa järjestetään vuosittain
suuri määrä erilaisia lyhytkursseja. Osa on suunnattu kaikille liiton
jäsenille, osa eri luottamustehtävissä oleville henkilöstön edustajille. Tutustu opiston tarjontaan
osoitteessa www.murikka.fi.

Liiton jäsenille opetus ja täysihoito opistolla on maksutonta. Myös
matkakustannukset ja ansionmenetykset korvataan.

Murikassa on erinomaiset puitteet paitsi opiskelulle myös mielekkäälle ja rentouttavalle vapaaajalle.
Tervetuloa opiskelemaan omaan
opistoon!

Ne, jotka sinut tuntevat, sanovat sinun olevan paras oppimisympäristö koko maailmassa. Jotkut kutsuvat sinua toiseksi
kodikseen. Minä ymmärrän heitä, olet ollut minunkin kotini ja
turvapaikkani.
Turva syntyy siitä, että sinun luonasi saa olla sellainen kuin
on. Sinä otat jokaisen vastaan omine taitoineen ja tietoineen,
puutteineenkin, ja rakennat sen päälle mitä on. Sinä et erottele vaan yhdistät. Siksi sinä olet tässä eripuraisuuden maailmassa niin arvokas.
Olet tehnyt niin monesta vahvemman ja viisaamman. Olet
rakentanut luoksesi vaeltavista, opinhaluisista työntekijöistä
itseensä luottavia, osaavia ja kehittymishaluisia aktiivisia kansalaisia. Olet ollut synnyttämässä maailmaan yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta ja toisista huolehtimista, jota totta vie tässä ajassa tarvitaan. Olet ollut se paikka, jossa työntekijöiden
edustajat ovat saaneet verkostoitua ja löytää tukea toisistaan.
Olet jakanut rakennuspalikoita työelämään ja yhteiskuntaan,
mutta myös jokaisen kävijän omaan elämään. Kaiken tarpeellisen ja hyödyllisen lisäksi tuotat ihmisille elämyksiä, ilon kipinöitä ja jaksamista.
Jokin taika siinä on, että kattosi alla ihminen kasvaa. Kaikille
varhaisempi koulupolku ei ole ollut kasvattava. Joillekin se on
ollut jopa lannistava, mutta sinä osaat puhkua ihmiseen oppimisen iloa. Autat ihmisiä avaamaan itse oman elämänsä
arvoituksia ja löytämään omat potentiaalinsa. Voi kunpa yhä
useampi ihminen löytäisi sinun voimaannuttavan taikasi.
Minulle niin kuin varmasti muillekin tärkeintä on se, mitä on
kuparisen kuoresi alla. Silti en voi olla ihailematta sitäkään,
miten upeana kannat vuonna 1977 valmistuneen rakennuksesi. Olet elämys, suomalaisen arkkitehtuurin tunnustettu
mestarinäyte. Vielä kymmenien vuosien jälkeenkin pysähdyn
ihmettelemään, miten kauniisti valo soittaa sinua, kun aurinko kutittelee kattoikkunoita ja piirtelee opiston käytäville iloisia
kuvioita, ja miten sininen Näsijärvi heijastuu lasiseinästäsi.
Olen onnekas, kun saan elää ja tehdä työtäni kattosi alla.
Olet mukana arjessani ja tuot siihen juhlan!
Minun oma opistoni – Murikka!
Marjo Nurmi
Murikan opettaja jo vuodesta 1991
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Vaikutetaan kuntavaaleissa.
KaksKasi tiedottaa Ennakkoäänest
Pidetään huolta kunnasta!
Kunta pitää huolta meistä!

75
Matti Latvakoski

Isokyrö

Työelämän ammattilainen
Isonkyrön valtuustoon!

Luodaan yhdessä hyvinvointia kuntaamme!
Mahdollistetaan turvallinen arki jokaiselle!

167
Esa Makkonen
VAASA
Kunnan terveyspalvelut
pitää säilyttää tasokkaina

tys 26.5.–8.6.2021 tai vaalipäivänä
KaksKasi tiedottaa 13.6.2021 9

SUN JA MUN VAASA ON KOTIMME!
Olemme Metallin ao.28:n hallituksen jäseniä, jotka haluamme
vaikuttaa myös kotikaupunkimme asioissa.

– Vaikuta sinäkin. Vasemmisto sinua varten…

¤ ¤ ¤
282

Veijo Nygren

hallituksen jäsen

		

¤

288

Andreas Toppar

hallituksen vphj. (sit.)

281

Arne Mäenpää

hallituksen jäsen

HYVÄ SYDÄN LÖYTYY VASEMMALTA!
VASSAREIDEN TRIO SOITTAA
DUUNAREILLE AINA TÄRKEITÄ
TYÖVÄEN SÄVELIÄ:

HYVÄ

-

kansainvälinen Vaasa kaikille
työ ja turva.
koulutus ja kulttuuri
asuminen ja vapaa-aika
hoito ja sote
kaupunkiluonto ja liikenne
vanhuusaika

KaksKasi
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Työnantajien haaste
Suomalaisia työmarkkinoita on lyhyen ajan
sisään järisyttänyt kaksi
suurta pommia.
Teknologiateollisuuden
maaliskuussa tekemä
ilmoitus valtakunnallisten työehtosopimusten
tekemisestä lopettamisesta ja Metsäteollisuuden viime syksynä tekemä vastaava ilmoitus
tulevat
muovaamaan
työmarkkinoita laajemminkin kuin vain näillä
aloilla.
Kahden työnantajaliiton päätöksiä voi pitää
osana samaa muutosta,
joka alkoi EK:n ilmoitettua 2015 sääntömuutoksesta, jolla se lopetti
keskitettyjen tulopoliittisten ratkaisujen tekemisen.
EK:n päätöksen piti
tarkoittaa toimialakohtaisten sopimusten aikakautta, jonka ankkurina piti vuorostaan toimia
niin sanotun Suomen
mallin, jonka rakentajana Teollisuusliitto on
ollut keskeisessä roolissa.
Nyt Suomen mallille heitettiin kylmästi hyvästit.
Paikallisen sopimisen
edistämisessä
Teollisuusliitto on ollut edelläkävijä.

Teknologiateollisuuden
ja Teollisuusliiton, ja aiemmin Metalliliiton, välistä työehtosopimusta on
pidetty laajalti erinomaisena mallina sille, kuinka
paikallista sopimista voidaan yhteistyössä toteuttaa työehtosopimusten
kautta.
Tätä sopimuksen toimivuutta myös työnantajapuoli on toistuvasti juhlapuheissaan korostanut.
Ääni kuitenkin muuttui kellossa nopeammin
kuin kevätaurinko sulatti
talven lumet.
Nyt toimialakohtaisuus ei
enää riitä, vaan asioista
pitääkin voida sopia yrityskohtaisesti, jotta sopi-

mukset voidaan ”räätälöidä” yrityksille sopiviksi.
Tätä räätälöintiä ollaan,
tietenkin tehty tähänkin asti, mutta ilmeisesti
työnantajien toiveena on
yksipuolinen ”räätälöinti”
eikä yhdessä sopiminen.
On nimittäin hyvä muistaa, että yrityskohtaisesti
sovittaessa toisin sopimisen
mahdollisuudet
ovat merkittävästi kapeammat kuin valtakunnallisten työehtosopimusten
kautta sovittaessa.
Paremmin voi ja saa
sopia, mutta lainsäädännöstä poikkeaminen
on mahdollista vain valtakunnallisten
TESien
kautta.

KaksKasi
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eeseen vastataan
Työnantajien ratkaisut
tuovat paljon epävarmuutta sen suhteen, miten työmarkkinat kehittyvät tästä tulevaisuuteen.
Ilmassa on enemmän
kysymyksiä kuin vastauksia.
Teknologiateollisuuden
ratkaisu ei kuitenkaan
vaikuta millään tavalla
siihen, kuka työntekijöiden etujen edestä taistelee ja neuvottelee sopimukset.
Teollisuusliitto seisoo
jatkossakin jäsentensä
puolustajana ja sopimusten tekijänä.
Luottamusmiehet voivat
luottaa siihen, että liitto
tukee heitä jatkossakin
vähintään yhtä vakaasti
ja vankasti kuin aiemminkin.
Isompi vaihde
silmään
Yksi isoimmista kysymyksistä tulee olemaan
se, mitä tapahtuu työehtosopimusten yleissitovuudelle.
Teknologiateollisuus
ilmoitti siirtävänsä työehtosopimusten neuvottelun uuden, vastaperustetun yhdistyksen,
Teknologiateollisuuden
työnantajat ry:n vastuul-

le.
Uusi yhdistys aloittaa
toimintansa
kuitenkin
vasta syksyllä 2021, joten vielä on mahdotonta
sanoa esimerkiksi sitä,
kuinka monta yritystä
uuden yhdistyksen jäseniksi liittyy.
Mikäli jäseniä ei ole
riittävästi, ei myöskään
mahdollisella
uudella
työehtosopimuksella ole
yleissitovuuttakaan.
Täysin varmaa on se,
että työnantajien ratkaisujen myötä myös ayliikkeen on aika laittaa
isompaa vaihdetta silmään.
Tämä tarkoittaa muutoksia niin edunvalvonnan, järjestöllisen työn
kuin
vaikuttamisenkin
osalta.
Tavoitteita on tarkasteltava uudelleen, asioiden
tärkeysjärjestys laitettava kuntoon.
Edunvalvontaa terävöitetään, järjestökoneen
iskukyvystä
pidetään
huolta ja liiton ääni tulee
varmasti kantautumaan
päättäjien korviin kirkkaana ja voimakkaana.
Haaste on heitetty, me
teollisuusliittolaiset vastaamme siihen. Yhdessä.

Ay-liike on valmis kehittämään sopimus- ja
neuvottelukäytäntöjä.
Mutta jos vastapuolella
pöytää tavoitellaan vain
ay-liikkeen, sen edustajien ja jäsenten aseman
heikentämistä,
sellaiseen emme lähde
mukaan.
Uurnilla
tavataan
Teollisuuden työntekijöiden on syytä olla kiinnostuneita myös kuntapolitiikasta.
Se on politiikan läheisin
laji ja se vaikuttaa kaikkien elämään.
Muistetaan tukea teollisuutta ymmärtäviä ehdokkaita ja ennen kaikkea:
käydään äänestämässä!
Riku Aalto
Teollisuusliiton
puheenjohtaja
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TEOLLISUUSLIITON
JÄSENETUJA 2021
Työehtosopimus, jonka Teollisuusliitto neuvottelee, on tärkein jäsenetumme. Jotta meillä olisi paremmat työolot ja työehdot. Ehtoihin kuuluvat muun muassa palkka,
työajat, lomat, vapaapäivät ja työturvallisuus. Sopimus on yleissitova. Tätä edunvalvontaa ei tee mikään muu taho kuin ammattiliitot.
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat jäsenten valitsemia liiton edustajia työpaikalla, jotka valvovat sopimusten ja lakien toteutumista työpaikoilla. Tarvittaessa sopivat myös paikallisista asioita. Asioiden vaatiessa heillä on yhteydet liiton
ylempään johtoon ja asiantuntijoihin.
Ansiopäiväraha, jota maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
Oikeusapu on lähtökohtaisesti viimesijainen keino johon turvaudutaan vasta silloin,
kun asiaa ei syystä tai toisesta saada ratkaistua muulla tavalla esimerkiksi paikallisissa neuvotteluissa tai liiton asiantuntijoiden avustuksella.
Koulutustoiminta on jäsenistölle maksutonta. Niihin osallistumisesta maksetaan
myös kurssistipendiä. Lyhimmät kurssit saattaa kestää vain päivän ja pisimmät 3 kuukautta.Liiton pääasiallinen koulutuspaikka on Murikka-opisto, josta myös juttu tässä
lehdessä.
Tekijä- lehti on kaikille jäsenille säännöllisesti ilmestyvä ja maksuton lehti. Siitä
seuratessa saa hyvän kattauksen ajankohtaisista liiton asioista, paikallisuutta unohtamatta. Lehden ristikot ja sudokut on sopivan haastavia.
Jäsenkalenteri on jäsenetu, jonka tilaaminen on liiton jäsenelle maksutonta.
Työväenlehtietu on jäsenetu, joka vaihtelee 20 – 30 eroon. Tuen voi yhdistää
osaston antaman lehtiedun 40 € kanssa. Eli yhteensä jopa 70 euroa.
Turva on vakuutusyhtiö, johon liitto on meidät matka- ja tapaturmavakuutuksella 1.1.2021 alkaen vakuuttanut. Sen sisältöön ja ehtoihin on hyvä tutustua.
Tarkemmin ja laajemmin jäseneduista saa tietoa työpaikan luottamusmiehiltä ja liiton
verkkosivuilta. https://www.teollisuusliitto.fi/jasenyys/jasenedut/
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RAUTAKOURAN VARAUSJÄRJESTELMÄ ON UUSITTU
Ammattiosaston vapaa-ajan
paikka Rautakoura on jäsenistön ympärivuotinen jäsenetu.
Paikka sijaitsee yhä Raippaluodossa, meren rannalla ja
metsän siimeksessä, Leipurintien päässä.
Jotta paikan käyttö olisi entistäkin joustavampaa, niin se
on saanut uuden ja nykyaikaisen varauskalenterin vuoden 2020 aikana. Siihen on
paras tutustua osaston verkkosivujen kautta.

Näkymä varausjärjetelmästä kotisivuilla

https://vaasanmetalli28.com/
rautakoura/
Entiseen malliin vuokrattavana on päämökin lisäksi kaksi
pikkumökkiä. Alue on myös
päivävierailijoiden käytössä,
joilla oma avainpalvelu Wärtsilän portin kautta.
Mökeissä on sähkölämpö,
jääkaappi ja kalustus. Muista
omat liinavaatteet. Rannan
tuntumassa sijaitseva sauna,
keittiö-WC-rakennus suihkuineen, sekä grillikatos ovat
maksuttomia ja vapaasti kaikkien käytössä.

Rautakouran alueen käyttöohjeet ja säännöt ovat muutoin pysyneet entisen mallin mukaisina. Eli kun niiden
mukaan kukin varaaja ja varsinkin poistuessaan toimii,
niin kaikki käyttäjät viihtyvät vuorollaan.
Varaukset tehdään ensisijaisesti varauskalenterin kautta. Tarvittaessa: varauspalvelun puhelin 050 4133869
(klo 7-18 välisenä aikana)
Rautakouralla on myös omat facebook sivut, joita voi
tykätä ja seurata.
Rautakouran päävastaavana toimii Jari Ossi ja häntä
saamme kiittää alueen hyvästä ja kärsivällisestä hoidosta. Hänen rinnallaan toimii ja auttaa
Rautakourajaosto ja muut talkoolaiset..
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TAKOMOSSA TAOTAAN
Takomo on osastomme omistama ja hallinnoima kokous-, koulutus-, ja juhlatila Vaasan keskustan
välittömässä läheisyydessä, Hietasaarenkatu 11.
Käytännössä ja pääasiassa Takomossa suunnitellaan, valmistellaan, käsitellään ja taotaan osastomme asioita päätökseen.
Takomossa on ajanmukaiset tietokoneyhteydet ja suuret näyttöruudut.
Keittiöllä ja astiastolla varustettu tila on 110 m2, joka sisältää myös pienen saunaosasto. Tiloja
vuokrataan osaston jäsenille, sekä osaston toimintaa lähellä oleville yhdistyksille.
Tilaan on oma suora katutason sisäänkäynti. Tilan käytössä noudatetaan taloyhtiön normaaleja
sääntöjä. Siksi siellä ei sallita mitään tapahtumia tai juhlia, jotka venyvät illalla klo 22.00 jälkeen.
Tilan tulee tuolloin olla tyhjä.
Vastaava on Koskimäki Janne, 040-5540824, janne.koskimaki@wartsila.com

________________________________________________________________________

PALAUTETTA HALUTAAN – SANA ON VAPAA
Kuten kaikki tietää. Ammattiosaston toiminnassa ja toimitiloissa on aina ja paljon kehittämisen
tarpeita. Eli tao omat hienot ideat sanoiksi. Sana on aina vapaa. Sähköposti kulkee hyvin ilman
postimerkkejä. Palautteet voi osoittaa osaston hallituksen jäsenille, joiden yhteystietoja löytyy
myös tämän lehden sivuilta. Työpaikkojen luottamusmiehet ja -naiset välittävät myös palautetta
eteenpäin. Parasta palautetta on tietenkin hakeutua kokouksiin itse paikalle ja kertomaan ideat ja
asiat ihan livenä. Ne otetaan riemuiten vastaan.
Avoimia ollaan eikä ketään ole ajettu kokouksista pois. Kaikille halukkaille on toistaiseksi löytynyt
aina tilaa..
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JAOSTOT OSANA TOIMINTAA
Osastomme hallinnon oleellinen osa on jaostot. Jaostot suunnittelevat ja valmistelevat omaa toimintaa osaston jäsenille ja jäsenperheille. Jaostoille on varattu
oma käyttötalous osaston talousarviossa. Jaostojen nimet kertovat toiminnan
tarkoituksesta. Tällä hetkellä meillä on toiminnassa kuusi eri jaostoa.
TYÖJAOSTO on Ari Rintalan vetämä ”päälliköiden” paikka, kun joskus tulee
eteen operatiivisia asioita, joita on hyvä valmistella hallituksen kokoukselle etukäteen.
NUORISOJAOSTO on periaatteessa suunnattu alle 36 vuotiaille nuorille jäsenille. Jaostolle on syyskokouksessa nimetty uusi vastaava Teemu Perätalo. Autetaan ja kannustetaan Teemua rohkeasti eteenpäin.
VAPAA-AIKA JA KULTTUURI on aina ollut toimelias jaosto ja jatkaa samaan
malliin kunhan saadaan tämä koronatauti muistojen joukkoon. Arto Similä on
jo muutaman vuoden toiminut jaoston vastaavana. Eli ideoita Artolle vaan, hän
odottaa niitä iloiten.
OPINTOJAOSTO on yksi linkki liiton koulutustoimintaan ja sen kurssitarjontaan.
Pääosin opinnot ja kurssit suoritetaan Murikka- opistossa. Opintojaosto vastaava Tea Hietamäki auttaa ja neuvoo jäseniä opintoasioissa.
RAUTAKOURA on ollut osastomme merkittävä panostus jäsenistön vapaa-ajalle
ja hyvinvoinnille. Jaoston vastaava Jari Ossi ja kumppanit ovat tehneet hyvää
työtä paikan kehittämiseksi ja laadun säilyttämiseksi.
Annetaan sille asiaan kuuluva arvostus.
VETERAANIT ovat, kuten jaoston nimi sanoo, jo aktiivisen työelämän jättäneitä,
mutta vielä virkeitä osastomme jäseniä. Useat heistä ovat vuosien aikana istuneet osaston hallinnossa ja muissa työpaikan luottamustehtävissä. Takomo on
yleensä täynnä väkeä kun jaoston vetäjä Kyösti Sirviö ja kumppanit kokoontuu.
TASA-ARVO JAOSTO on jaosto, jota meillä ei ole, mutta voisi olla. Työelämän
eri aatteellisesta tasa-arvosta huolimatta käytännössä on monia asioita, jotka
vaativat toimia. Laittakaa palautetta, miten osastomme voisi paremmin huomioida tasa-arvon kysymyksiä.
TIEDOTUSJAOSTO on myös yksi mahdollinen jaosto, mutta jota meillä ei varsinaisesti ole. Jaosto voisi paneutua osastomme tiedotuksen saloihin ja kehittää
sitä kokonaisvaltaisesti. Tiedotus kun on yksi koko osaston toiminnan kulmakiviä. Eli hyvä yhteys jäsenistöön.
Jos kiinnostaa, niin laita palautetta.
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Nimi.........................................................................
Osoite.....................................................................
................................................................................,.

tiedottaa

Kaikkien ratkaisunsa lähettäneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto!
Palauta täytetty Ristikko osoitteeseen
Metalli ao. 28, Hietasaarenkatu 11, 65100 VAASA
30.06.2021 mennessä.

