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Osastomme harmaantunut uhkaavasti
Julkisuudessa on käyty keskustelua suurista ikäluokista eli ikääntymisestä eri tahoilla. Me olemme
keskustelleet ammattiosastomme
jäsenrakenteesta pienessä porukassa osaston sisällä. Teljän ammattiosaston ikäjakautuma näyttää yhtä
surulliselta kuin kaikki muutkin.
Tarkastelin hieman meidän ikärakennettamme vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon tietojen
perusteella. 18 – 25 vuotta täyttäneitä oli 41, heissä ei ollut yhtään
naista. Sitten jatkoin tarkastelua 26
– 30-vuotiaisiin. Heitä oli 57, joissa
naisia oli jo kaksi. No, ei siinä auttanut kuin jatkaa tarkastelua. Otin
31 – 40-vuotiaat syyniin. Heitä oli
jo 80, mutta ei yhtään naista. Ja jatkoin tarkasteluani. Kaivoin tiedostosta 41 – 55-vuotiaat. Heitä oli jo
247 ja nyt löytyi jo 20 naista. Sitten
napsautin toiseksi viimeisen listan,
joka jakautui 56 – 63-vuotiaisiin.
Heitä oli 216, joista naisia 19. Ja
viimeinen lista, joka koostui 64
– 90-vuotiaista. Siinä oli vielä 172
henkilöä, heistä naisia 36. Meillä
on nyt 813 jäsentä ja näistä naisia
on 79. Yli 63-vuotiaita osastossamme on 190 eli 23,5 prosenttia koko
jäsenmäärästä.

No, mikä tässä mättää, kun
naisia ei nuoremmista ikäluokista
paljon löydy? Minulla ei mitään
faktatietoa ole, mutta oma näkemys kyllä. Ensinnäkin perinteiset
naisten työt olivat välillisiä kuten
siivous, nosturinajo ja varastotyöt.
Ne ovat siirtyneet joko ulkopuolisten tehtäväksi tai sitten ne on liitetty muiden työnkuvaan. Toiseksi,
naiset eivät ole hakeutuneet alun
perinkään ammatilliseen koulutukseen muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta. Teollisuudessa ainakin
tänä päivänä löytyy naisille sopivaa työtä ja koulutuspaikkoja. Sitä
taas voidaan kysyä naisilta, miksi
he eivät hakeudu alalle? Onko työ
vieläkin liian raskasta ja likaista vai
eikö naisille anneta mahdollisuutta
tositilanteissa?
Toinen juttu: miksi nuoria ei
näy? Siihenkin on jokin selitys.
Työllisyys oli koko 1990-luvun
alun ja osin 2000-lukuakin melko
vaihtelevaa, mikä ainakin osaltaan
selittää nuorten vähäisen määrän.
Ehkä siihen ovat vaikuttaneet osin
meidän omat asenteemme kotona.
Kouluissa taas opettajien ja opinto-ohjaajien vaikutus on suuri, kun
nuori mietiskelee, mille alalle läh-

tisi työuraa luomaan.
Nuoret odottavat tulevaisuudelta turvallisuutta eli turvallista työpaikkaa ja riittävää toimeentuloa,
jotta he voisivat rakentaa elämäänsä, perustaa perheen ja hankkia
asunnon.
Jos nyt katselee tulevaisuuteen
vaikka pari vuotta eteenpäin, niin
teollisuuden näkökulmasta näyttää ainakin hakijamäärä kasvaneen ammatillisella puollella. Ja
työllisyyskin näyttää paranevan.
Näistä lähtökohdista katsottuna on
ammattiosastollammekin mahdollisuus saada nuoria jäseniä jatkamaan meidän työtämme.

Reijo Hirvonen
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Ammatilliseen koulutukseen panostettava
Suomen koulujärjestelmä ja erityisesti
toisen asteen ammatillinen sekä aikuisten ammatillinen koulutus on räätälöity vastaamaan talouselämän tarpeita.
Työnantajat julistavat ammattitaitoisen
työvoiman merkitystä yrityksen menestymisen tukipilarina. Olemme työnantajien kanssa samaa mieltä, että korkealla
ja monipuolisella osaamisilla suomalaisilla metallimiehillä ja -naisilla riittää
töitä myös tulevaisuudessa. Kaiken siis
pitäisi olla kunnossa.
Onko kuitenkin käynyt niin, että
työnantajien oman ammatillisen lisäkoulutuksen leiviskä on jäänyt aiempaa
huonommalle hoitamiselle? Siltä tämä
vaikuttaa, kun työnantajien satsaukset
ammatilliseen lisäkoulutukseen ovat
laskeneet vuosien saatossa. Esimerkiksi
vuosien 2000 ja 2005 välillä sekä SAK:n

järjestötutkimuksen että Metallin oman
tutkimuksen mukaan ammatilliseen lisäkoulutukseen osallistuvien määrä on
laskenut. Esimerkiksi Metallin jäsenistä keskimäärin 23 prosenttia osallistuu
vuoden aikana työnantajan järjestämään
ammatilliseen lisäkoulutukseen.
Herääkin kysymys, minkälaisia johtopäätöksiä tästä täytyisi vetää? Onko
esimerkiksi niin, että henkilöstön kehittäminen ei enää olekaan niin tärkeää
kuin julkisuudessa väitetään? Työantajien puheet ja erityisesti teot ovat tässä
suhteessa kovin ristiriitaisia. Toisaalta
puhutaan ammattitaitoisen työvoiman
pulasta, mutta samaan aikaan on vähennetty ammatillista koulutusta yrityksissä.
Meidän pitääkin edelleen ammattiliittona
jatkaa tästä asiasta puhumista ja todistaa,
että vankalla ammattitaidolla voimme

pärjätä globaalissa ympäristössä ja pitää työpaikat Suomessa. Työantajien on
panostettava oman henkilöstönsä koulutukseen tosissaan eikä vain puheissa.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen mahdollisimman laaja jäsenkattavuus
on oivallinen argumentti myös valtakunnallisissa ja paikallisissa neuvotteluissa.
Ammattitaito ja -pätevyys ovat mitä suurimmassa määrin työntekijän hallinnassa
olevaa henkistä pääomaa. Jos yritys ei
halua investoida työntekijöiden ammattitaitoon, se menettää varmasti parhaat
ammattilaisensa kilpailijoilleen.
Hyvää ja rentouttavaa kesää ammattiosaston 294 jäsenille.
Matti Mäkelä
sihteeri
Metallityöväen Liitto ry

Metallityöväen Liiton sihteeri Matti Mäkelä (vas.) ja työsuojeluvaltuutettu Erkki Kivimäki (oik.) keskustelevat
noin 40 metriä korkealla Technip Offshore Finland Oy:n Mäntyluodon telakalla valmisteilla olevan öljytuotantolautan rungon päällä työturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. (Kuva Reijo Hirvonen.)
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Sähköä ja virtaa
Jokainen meistä tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa energiaa sähkön muodossa.
Ruotsin ja vihreän mallin mukaan sitä
tulee seinässä olevasta pistorasiasta eikä
siihen tarvita mitään voimalaa.
Hinnasta viis, vaikka se ei koskaan
tule menemään alaspäin, kun puhutaan
tuotannosta. Vettä ei ole koskaan kuluttajalle sopivaa määrää, vaan sitä on joko
liikaa tai liian vähän eli kyse on lähinnä
hinnoittelupolitiikasta.
Muut mahdolliset energian tuottamismuodot ovat Suomessa vielä niin alkuvaiheessa (tuuli-, aurinkovoima, ym.),
että ainoa vakavasti otettava vaihtoehto
on lisäydinvoiman rakentaminen.
Metallityöväen Liitto ja sen Satakunnan piirijärjestö lobbasivat voimakkaasti
Olkiluoto 3:tta jo vuosia. Olimme varmoja ja näimme jo mielissämme miten

Pilkkikisa

metallityö tekee kauppansa Olkiluodon
työmaalla. Luotimme sinisilmäisesti
siihen, että kotimaiset yritykset ovat tosiaan kilpailukykyisiä ja kiinnostuneita
ko. projektista.
Nyt kuitenkin näyttää siltä, että kotimainen tekeminen jää vähemmälle kuin
kuviteltiinkaan. Projekti ei siis tule työllistämään suomalaista metallin ammattilaista niin kuin oli ajateltu. Vaikka näin
kävikin, niin metallin jäsen Rantanen on
aivan vakuuttunut siitä, että kotimainen
puu, risu tai turve energian lähteenä ei
tule riittämään.
Hyvinvointimme takeena Suomessa
pitää pyörittää myös raskasta teollisuutta eli paperikoneita ja terässulattoja. Ne
ovat aloja, jotka vaativat runsaasti energiaa. Vaikka kehitämme aurinkoon ja
tuuleen perustuvaa tekniikkaa, niin tar-

vitsemme myös ydinenergiaa. Omavaraisuuden ylläpito on jo pelkästään hinnoittelun tähden ensiarvoisen tärkeää.

Veijo Rantanen

Teksti ja kuva Simo Nurmi

Tulokset:
1. Heikki Kiviniemi 3 600 g
2. Matti Varis 3 450 g
3. Jouko Muurinen 3 050 g
4. Simo Nurmi 2 350 g
4. Kari Mäkelä 2 350 g
6. Mikko Haataja 2 200 g
7. Kari Hämäläinen 1 500 g
8. Raimo Liljeroos 1 350 g
9. Alpo Kallio 1 300 g
10. Jorma Ukkonen 1 250 g
11. Veijo Nurmi 1 150 g
Ammattiosaston pilkkikilpailuiden voittaja Heikki Kiviniemi sai kiinnityksen vakuutusyhtiö Turvan lahjoittamaan pokaaliin.
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EU-perehdyttämiskurssi
Sain mahdollisuuden osallistua kurssille
19.–25.11.2005. Kurssi pidettiin Brysselissä ja Luxemburgissa. Siitä kiitos
niille, jotka vaikuttivat kohdalleni tulleeseen valintaan. Pohjoismaisen metallin
kurssi oli asiasisällöltään monipuolinen
antaen tietoa EU-hallinnosta, joka on uskomattoman laaja, monessa kaupungissa
toimiva hallintomalli.
Pohjoismaisen Metallin luottamushenkilöille tarkoitetulla EU-kurssilla oli
19 osanottajaa. He olivat CO-industrista, Metallista, TU:sta, TEK:istä, Fellesforbundetista, NITO:sta ja Svenska
Metallista och Siﬁstä. Ohjelma oli laadittu siten, että osanottajat tapasivat eri
EU-instituutioiden ja eri eurooppalaisten
ay-rakenteiden edustajia. Vierailimme
Euroopan parlamentissa, Euroopan komissiossa ja matkustimme myös Luxemburgiin vierailemaan EY-tuomioistuimessa.
Kurssin anti käynnistyi, kun Knut
Arne Sanden Norjan LO:n Brysselin
toimistosta ohjasi meidät läpi sen kehityksen. Se käynnisti teeman, joka kulki
punaisena lankana seminaaripäivien
läpi, seuranaan monia näkökulmia Laval-tapaukseen (Vaxholm). Tapaus koskee lähetettyjä työntekijöitä ja oikeutta
työtaistelutoimiin, joilla saadaan ulkomainen yritys, jota jo kotimaassa sitoo

Kurssilaisia Brysselin keskustorilla.

työehtosopimus, solmimaan työehtosopimus työntekomaassa.
Jean-Claude Le Douaron ETUIREHS:istä kertoi hiukan EAY:stä (Euroopan ay-keskusjärjestöjen kattojärjestö) ja
sen toimielimistä, mutta enimmäkseen
työstään eurooppalaisten yritysneuvostojen tukemiseksi koulutuspanostuksin.
Hän kävi hyvin kiinnostavasti läpi näitä
yritysneuvostoja koskevien nykysäännösten luomia eri mahdollisuuksia ja ongelmia. Jean-Claude kuvasi myös värikkäästi eri ay-rakenteita ja ay-kulttuureita
Euroopassa.
Sen jälkeen menimme Euroopan parlamenttiin. Saimme kurssin järjestelystä
vastaavan Lisan tehokkaasta esityöstä
huolimatta kokea, että aina ei ole helppoa
löytää kokoustilaa, joka sopii monikieliselle ryhmälle. Pienellä etsimisellä tila vähitellen järjestyi. Eri tiloja meille esitteli
Paula Burreau, Ruotsin sosialidemokraattisen parlamenttiryhmän toimistopäällikkö. Hän kertoi myös parlamentin työstä,
ennen kaikkea lobbausmahdollisuuksista
sekä eri valiokunnissa ja pohjoismaisten
parlamentin jäsenten välillä tehtävästä
yhteistyöstä.
Sen jälkeen tapasimme suomalaisen
parlamentin jäsenen Riitta Myllerin. Hän
kävi nopeasti läpi kanssamme kolme tällä hetkellä ajankohtaista kysymystä, ni-

mittäin kemikaalirekisteröintijärjestelmä
REACH:in, palveludirektiiviehdotuksen
ja Turkin jäsenyysneuvottelut.
Parlamenttikäynnin päätteeksi kävimme täysistuntosalissa ja saimme
mahdollisuuden seurata lyhyen aikaa salissa käynnissä olevaa kokousta.
Tiistaiaamuna matkustimme Luxemburgiin ollaksemme siellä kuulijoina
EMY:n hallituksen kokouksessa. Käyntimme aikana puhui muiden muassa
EAY:n pääsihteeri John Monks.
Keskiviikkona kävimme Luxemburgissa toimivissa tuomioistuimissa. Siellä
saimme kuunnella EY-tuomioistuimen
käsittelevän vapaata liikkuvuutta koskevaa rikkomusta, asia C-406/04. Tapaus
koski oikeutta saada työttömyyskorvausta, jos asuu yhdessä maassa, mutta on
työskennellyt ja ansainnut oikeuden toisessa maassa. Ensiksi Gitte Stadler johdatteli meidät tapaukseen. Tuomioistuinkäsittelyn jälkeen saimme tavata juristin,
joka työskentelee ruotsalaisen tuomarin
Pernilla Lindhin kansliassa. Hän kertoi
etupäässä työstä ensimmäisessä oikeusinstanssissa.
Torstaina olimme taas Brysselissä,
ja oli aika käydä komissiossa, jossa tapasimme pätevän ja mielenkiintoisen,
mutta välillä hiukan väsyneen Ralf von
Amelnin. Hän kertoi hyvin yksityiskohtaisesti ja etevästi komission työstä.
Sen jälkeen Bart Samyn EMY:stä
kertoi tavanomaiseen erinomaiseen tapaansa ammattiyhdistysliikkeen osallisuuden lisääntymisestä EU-rakenteissa
yleensä ja erityisesti EMY:n osuudesta
siinä.
Monet langat punoutuivat yhteen,
kun Lars Nyberg Ruotsin LO:sta kertoi
meille Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työstä ja kävi ennen kaikkea huolellisesti läpi sen, mitä sosiaalidialogissa
oli saatu aikaan, erityisesti erityyppiset
sopimukset.
Jeanette Lund Ruotsin pysyvästä
edustustosta Brysselissä antoi meille
kuvan siitä, miten kansalliset edustajat
vaikuttavat EU-työhön ministerineuvostossa.
Tulkkien ja paikallisten oppaiden
ansiosta kurssin anti täydentyi tutustumisella Brysselin ja Luxemburgin historiallisiin tapahtumiin ja nykypäivän
kaupunkirakenteisiin.
Tarmo Korventausta
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Luottamusmiehet ja työsuojeluas
Teksti ja kuvat
Seppo Kuusisto
Ammattiosastomme
suurin työpaikka ja
toiminnan keskipiste
sijaitsee Kokemäenjoen partaalla
Porin Karjarannassa.
Nykyään työpaikan
katolla lukee Hollming Works. Työpaikan työntekijämäärä
on huippuvuosista
vähentynyt tuntuvasti. Tuotannosta on tullut nopeampi tempoista, eikä itänaapurin
ennen turvallinen tilauskanta anna enää
”selkänojaa”. Eteenpäin mennään kuitenkin ryminällä ja perinteinen edunvalvonta
toimii kuten ennenkin luottamusmies-/
työsuojeluorganisaation kautta.
Lehdistä olemme saaneet lukea vaikeuksista saada väkeä edunvalvontatehtäviin.
Karjarannassa yhteisten asioiden hoitaminen on nähty niin tärkeänä osana työelämää, ettei luottamuspaikkojen täyttäminen
ole ollut ongelma. Vastuunkantajia on
löytynyt kaikille osa-alueille. Samoilla
osastoilla rinnan toimivien luottamusmiesten ja työsuojeluasiamiesten yhteistyön
edelleen tiivistäminen on tulevan ajan
haasteita. Tässä pieni esittely tämän päivän edunvalvojista, osastojen luottamusmiehistä ja työsuojeluasiamiehistä.

voisi päätellä, ettei murhetta ole keksittykään. Rento urheiluhenkinen mies, jolla
ay-kokemusta lisää liittokokoukseen osallistuminen. Jarkko on toimikunnan jäsen.

työtä, jossa levysepän käsissä syntyy
potkurilaitteita maailman merille. Vankan
ammattitaidon takaa löytyy rauhallinen
mies, jolta tarvittaessa löytyy temperamenttia ja mielipiteitä. Toimikunnan
vakiokalustoa.

Asuma Timo
Lieriöksi taipuvan levyn aiheuttamat
äänet täyttävät hallin. Valssin kahvoissa
seisoo osaston työsuojeluasiamies, jonka
vankkaan ammattitaitoon luottaa koko
porukka. Timon oma työ vaatii jatkuvaa
riskin hallintaa: levyt ovat suuria, painavia
ja vaativat monenmoista käsittelyä, jossa
pitkä kokemus on avuksi. Oma työ on antanut hänelle hyvät lähtökohdat työsuojelutoimintaan.

Lahti Markku
Isojen ”pyttyjen” välissä virnistelee mies
lippalakki tuttuun tapaan lähes poikittain
päässä. Mies on leppoisa isähahmo, joka
hallitsee koko edunvalvonnan kentän.
Hän on ammattiosaston puheenjohtaja ja
pitkän linjan luottamusmies, hyvä luottamusmiesmalli kaikille. Paineastioiden
erikoismies.

Korventausta Tarmo
Mustan parran takana hymyilevä sairauskassan vetäjä on yksi talon pitkäaikaisimmista luottamusmiehistä, monipuolinen
levyseppä, jolla on vankka tietämys ja
kokemus myös työsuojelutyöstä. Toimikunnan jäsen ja ammattiosaston sihteeri,
jonka mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan

Lehtonen Kaj
Edunvalvontaporukan nuorin, suurten
säiliöiden mies paineastiaporukassa,
toimikunnan jäsen. Ensimmäinen kausi
työsuojeluasiamiehen vaativassa roolissa,
johon ”Kaitsulla” on erinomaiset eväät.

Letonsaari Jarkko
Polttokoneen pilli sukeltaa pärskyen
vesialtaaseen, veden alta kuuluva pulputus
kertoo työn etenevän. Koneen ”komentosillalla” seisoo mies, jonka olemuksesta

Kivimäki Seppo
Kipinäsuihkut ja konepajalle ominainen
meteli säestävät työsuojeluasiamiehen
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siamiehet Hollming Worksilla

Kukkula Markku
Karusellisorvin ympäristöä koristelee
Ässien pienoislippu, joten alueen haltijan
harrastus ei jää keneltäkään huomaamatta.
Liigajoukkueen tärkeä lenkki, joka karusellisorvauksen ohella huolehtii koneistamon luottamusmiesasioista.

Söderling Leo
Metsästyshenkinen koneistuksen spesialisti, koneistamon pitkäaikainen työsuojeluasiamies, jonka historiasta löytyy myös
luottamusmiestaustaa.

Valkama Pentti
Suuret kaasulämmittimet lämmittävät isoa
hakun kiekkoa. Suurikokoinen mies pitää
kiekon tasaisessa pyörivässä liikkeessä,
miehen ammattinimike on koneasentaja.
Samainen mies hoitelee myös luottamusmiehen tehtävät. Takana on pitkä ja monipuolinen edunvalvontahistoria työsuojeluorganisaatiossa ja toimikunnassa.

Norrgård Seppo
Kivenmurskaimen pitkän rungon kimpussa häärii useita tekijöitä. Huumorintajuisen porukan mukana työskentelee
koneasennuksen veteraani Seppo. Edellisen tavoin pitkä ura takana, pääasiassa
luottamusmiehenä. Viime aikoina on
tehnyt erinomaista työtä työsuojeluorganisaatiossa. Toimikunnan pitkäaikainen
vaikuttaja.

Hedman Mikko
Suuri jauhekaarihitsaustorni työntää
hitsaussaumaa tarkan ennakkosuunnittelun
mukaan. Tottuneet sormet painelevat nappularivistöä, ja laite toimii nöyrästi. ”Kahvoissa” häärii hiiliteräshallin musiikkiin
ja autoihin ”hurahtanut” luottamusmies
ja armoton porukkansa puolestapuhuja.
Toimikunnan aktiivijäsen.

Lipponen Urpo
Polkupyörän päällä poninhäntä hulmuten ohi kiitävä Upi on varma merkki,
että jotain uutta on kehitteillä. Idearikas
hitsaaja, koneasentaja ja työpaikkaohjaaja
ehtii taiteilijasielustaan huolimatta tehdä
näkyvää työtä myös työsuojeluasiamiehenä sekä työsuojelutoimikunnassa.

Teljän ammattiosasto 294
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Yhteistyötä
Porin seudulla

Työtä, osaajia
ja palkkaa
Työllisyys paranee, telakat ja konepajat
toimivat täydessä kuormassa. Eri alojen
ammatillisesta työvoimasta on ajoittain
puute. Työllisyyden asteittainen parantuminen on ollut näköpiirissä jo jonkin
aikaa, mutta ei ole ryhdytty riittäviin toimiin asian johdosta. Työnantajien rooli
tässä suhteessa on ollut merkittävä, koska
he vastaavat työvoimansa tarpeesta. Ammattimieheksi ei synnytä hetkessä, sen
tietävät kaikki.
Nyt on jäänyt pari ikäluokka jo väliin,
koska nuoriin ei ole satsattu riittävällä
vakavuudella jo peruskouluiässä. Monessakin yrityksessä on ajateltu, että kyllä
yhteiskunta hoitaa tekijät. Ammatilliseen
koulutukseen on herätty aivan liian myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Mutta mitenkäs tässä nyt näin
kävi? Kuka on häviäjä, kuka voittaja? Niitä tässä pelissä ei tarvitse edes etsiä.
Tänä päivänä nuorten asema teollisuuteen sijoittumisessa on parempaan päin
menossa. Osin se johtuu ikärakenteesta,
luonnollisesta poistumasta ja työllisyyden
parantumisesta. Nyt markkinamiehet kiertävät pitkin ja poikin maata löytääkseen
uusia tai vanhoja tekijöitä.
Asetelmat näyttävät työntekijöiden
kannalta aika hyviltä. Tähän saakka on kilpailtu työstä, nyt se on saanut uudenlaista
ilmettä. Kilpailuun on mukaan tullut työvoima. Yritysten välinen palkkakilpailu
ja kilpailu työvoimasta voimistuvat koko
ajan. Jää nähtäväksi, alkaako työvoima
siirtyä jopa muilta työaloilta työpaikkojen
kesken vai virtaako väkeä muualta?
Nyt kun työvoiman liikkuvuuden
osalta laki ja säännökset ovat väljentyneet, tilannetta on seurattava työpaikoilla.
Markkinoilla on nyt monenmoista työvoiman kauppaajaa. Koti- ja ulkomaalaiset rekrytointiyritykset ovat huomannet
markkinaraon, ne värväävät ulkomailta
työväkeä Suomeen. Yritykset kiljuvat sisäistä riemua saadakseen halpaa ja joustavaa työväkeä. Vierastyövoima tuo taas
luottamusmiehille uusia huolia, miten
valvoa, että sopimuksia noudatetaan.
Meille on liittojen toimesta tehty ulkomaalaistyövoimaa koskeva opaskirja,
joka antaa suuntaviivoja, mitkä asiat kenenkin pitää hoitaa. Lähinnä valvontaan
liittyviä puutteitakin on vielä tapauksissa,
joissa epäillään, ettei säännöksiä noudateta. Meille jää ainoaksi keinoksi kääntyä

työsuojelupiiriin puoleen ja pyytää sieltä
apua.
Miten Metalli sitten on hoitanut jäsenen asiat? Onhan sitä tutkittukin eri
tahoilla. Vastaukset ovat olleet aina sille
ajalle tyypillisiä, missä on kulloinkin eletty. Mutta nyt tilanne saattaa olla toinen,
kun syksyllä aletaan valmistella seuraavaa
sopimuskierrosta.
Palkka ja käteen jäävä ansio ovat nousseet viime aikoina kovasti pinnalle kahvituntikeskusteluissa. Niihin ovat ärsykkeen
antaneet nämä optiot, joita on määrätyille
henkilöille jaettu. Onhan siihen vaikuttanut myös energian hinnannousu, palkansaajatalouksia yhä kovemmin rokottavat
polttoaineet ja sähkö. Pankkien palveluja muut oheismaksut ovat nousussa korkojen kera.
Asuntojen hinnat ovat nousseet pilviin. Miten ihmiset ylipäätään pystyvät
hankkimaan asuntoja, kun niiden hinnat
nousevat jo vuositasolla monin kerroin
ohi meidän palkankorotusten? Ja sitten
vielä elintarvikkeet. Niiden hinnat on kätketty pakkauksiin ja puolivalmisteisiin,
joita kauppojen hyllyt pursuavat.
Eikä se tähän lopu. Media ja tämä sähköinen tiedonsiirtojen laaja kirjo tuovat
tullessaan pieninä paloina uusia järjestelmiä maksettavaksi. Eikö tässä ole jo meille palkankorotusperustaa loppuvuodelle,
kun uusia sopimuksia rustataan?
Reijo Hirvonen

Metallityöväen Liiton viime liittokokous päätti lisätä piiritasolla ammattiosastojen välistä yhteistyötä, joka
kehittäisi paikallista toimintaa sekä
virkistäisi myös eri osastojen aktiivisuutta.
Tästä päätöksestä johtuen perustettiin Satakuntaan neljä seuturyhmää,
jotka ovat Etelä-Satakunta, PohjoisSatakunta, Rauma ja Pori, johon myös
osastomme kolmen edustajan voimalla kuuluu. Lisäksi Porin seuturyhmään
kuuluvat osastot 6, 91, 92, 122, 163,
296 ja 416. Seuturyhmän työskentely
on tällä hetkellä niin sanottua sisäänajoa ja pohdintaa tulevaisuudesta sekä
eri osastojen välisen yhteistyön harjoittelua.
Kesäkuussa Kutosen kulmassa pidettävässä kokouksessa valitaan Porin
seuturyhmälle puheenjohtaja, sihteeri
ja muut toimihenkilöt. Myös nuorisoja veteraanijaostoa mietitään.
Aktiivisemmin toimii opintorengas. Se on järjestänyt laskiaisriehan
Yyterissä sekä työsuojelukurssin Miittingissä. Lisäksi on lauantaina 14.10.
tulossa jäsenille seuralaisineen tarkoitettu työ- ja perhekurssi Kankaanpään
kuntoutuskeskuksessa.
Työpaikkakartoituksella selvitetään ammattiosaston jäsenet eri työpaikoilta yhteydenpitoa varten. Suunnitteilla on myös seuturyhmän oman
tiedotuslehden julkaiseminen vielä
tämän vuoden aikana.
Toivottavasti hyvin alkuun saatu
työ tuottaa tuloksia ja lisää saumatonta yhteistyötä seuturyhmän 6 500 jäsenen hyväksi. Jos työ onnistuu, tekee
seuraava liittokokous vuonna 2008
myönteisen päätöksen seuturyhmien
perustamisesta.
Hyvän kesän toivotukset ammattiosaston jäsenille perheineen.

Markku Lahti
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Toimikunta opiskeli verkkoviestintää
Oli lauantai 20. toukokuuta 2006. Ammattiosaston järjestämä kurssi Miitingissä alkoi kello kymmenen. Kurssi oli
räätälöity toimikunnan jäsenille aiheena
www-sivuston luominen internetverkkoon. Kurssilla käsiteltiin kotisivun sisällön segmentoimista ja paneuduttiin asian
sisällön laadintaan.
Ammattiosaston toimikunta on päättänyt www-sivuston avaamisesta tavoitteena olla mukana yleistyvässä nettiviestinässä sekä rakentaa ennen kaikkea
nuoremmille osaston jäsenille suunnattu
tietokanava ammattiosastosta.
Marjo Nurmi oli kurssin opettajana.
Marjon ohjeet kotisivujen sisällöstä ovat
arvokkaita. Marjo toimii Metallin Murikkaopiston viestinnän opettajana. Marjolla
on vuosien kokemus metallin kouluttajana, joten Marjo luotsasi ryhmän nopeasti
asian ytimeen.
Viestintä kokonaisuudessaan on taitoa ja kokemusta vaativa tehtävä. Päivän
mittainen kurssi antoi jotain eväitä kotisivujen laadintaan. Sivujen suunnittelun
yleisimmät ongelmat ovat tiedon puute,
miksi tehdään kotisivut, sekä arviointi
siitä henkilöryhmästä, joka käyttää sivuja.
Lisäksi ongelmana on suunnitella sivujen
sisältö kohderyhmän tarpeiden mukaan.
Sivut on rakennettava ammattiosaston
organisaation ja toiminnan mukaan sille
kävijäryhmälle, jonka oletetaan kiinnostuvan ammattiyhdistyksestä.
Kotisivujen sisältö tulisi laatia siten,
että ulkopuolinen ei-aktiivinen löytää tarvitsemansa tiedon helposti. Kotisivuilta
tulisi löytyä ajan tasalla olevaa tietoa tapahtumista, vapaa-ajan toiminnasta, koulutuksesta, yhteystiedot osastoon, toimikunnan päättämiä asioita ym.
Nettisivujen tarpeellisuus kävi selväksi kurssilaisille. Tulevaisuuden visiona
nähdään erilaisten uusien viestintämuotojen yleistyminen. Jatkuva toimintaympäristön muuttuminen niin työpaikkojen
kuin järjestötoiminnan osalta johtaa tarpeeseen kehittää ammattiosaston näkyvyyttä vallitsevassa tiedonvälityksessä.
On pyrittävä olemaan ajan rattailla, imagon nostaminen luo tarpeen antaa parempi
kuva ammattiosastosta.
Kurssilla paneuduttiin verkkosivujen
syvimpään olemukseen Marjo Nurmen
luotsaamalla tavalla. Teknisestä sovellutuksesta vastaa Elina Lahdensuu. Kurssilla syntynyt kirjallinen materiaali pohjana aletaan rakentaa osaston kotisivuille
aineistoa. Sisällöntuottajaksi lupautuivat
Kari Klimoff, Kaj Lehtonen, Marko Lah-

densuu, Seppo Kuusisto, Kari Murro,
Rauno Huhtala, Tarmo Korventausta, Reijo Hirvonen, Markku Lahti ja Tero Kuusijärvi. Mainitut henkilöt kokoontuvat palaveriin päättämään nettisivuston nimestä
sekä järjestävät sisällöntuottajat priorisoituun tehotuotantoon sivuston sisällön
saattamiseksi tavoitteiden mukaiseksi.
Yhteisesti todettiin viestinnän kokonaisuutena olevan siinä määrin laaja ja

monimutkainen ala, että vastaavia kursseja tulisi järjestää useammin. Metallin
Murikan koulutus antaa hyvät mahdollisuudet asiasta kiinnostuneille kehittää
henkilökohtaisia viestinnän taitoja.
Toimikunnan jäsenet osallistuivat
kurssille aktiivisesti, osanottajamäärä oli
17. Kurssijärjestelyt toimivat moitteettomasti.
Tarmo Korventausta

Vakaita ilmeitä. Seppo Kivimäki Jukka Nordlund.

Iloisempi ilme on heillä. Kari Klimoff, Kaj Lehtonen ja Seppo Kivimäki.
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2006
• Vuosi 2006 on osaston 41. toimintavuosi.

Toiminta pyritään pitämään perinteeksi tulleella tasolla.

KOULUTUS

• Toimikunta järjestää yhden

(1) iltakurssin, aihe ajankohdan
vaatima. Kurssin luennoitsija
tulee osaston ulkopuolelta,
tapauskohtainen, toimikunnan
harkinnan mukaan.

• Järjestötoiminnan perusteita

käsittelevä kurssi toimikunnalle
lisättynä asiasta kiinnostuneilla
osaston nuorilla.

• Muu koulutus jätetään Muri-

kan, alueryhmän koulutusrenkaan, metallin piirin ja liiton
koulutuksen vastuulle.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

KOKOUSTOIMINTA

• Osasto järjestää pilkkikilpai-

• Toimikunta järjestää sääntöjen edellyttämät kokoukset.

• Toimikunnan kokoukset järjestetään tarpeen mukaan.

• Vuoden kuluttua toimikunta
järjestää luottamusmiesvalinnat.

• Toimikunnan harkinnan mu-

kaan järjestetään kulttuurimatka
lähialueelle.
lun kevättalven aikana.

• Piirin retkeilypäiville osallistutaan jälleen innolla.

• Veteraanijaoston toimintaa

tuetaan toimikunnan harkinnan
mukaan.

• Nuorten toimintaa tuetaan.
TIEDOTUSTOIMINTA

• Osaston lehteä julkaistaan
kaksi numeroa.

• Paikallisissa työväenlehdissä

ilmoitetaan kokouksista ja ajankohtaisista asioista.

• Osaston lehtisetelikäytäntöä
tullaan jatkamaan.

SEUTURYHMÄT

• Ammattiosasto on mukana

kehittämässä aluetoimintaa
Metalliliiton vetämän organisaation hyväksymien raamien puitteissa. Seuturyhmään
tullaan valitsemaan osaston
edustajat, kun seuturyhmän
kehittämä hallintomalli antaa
siihen mahdollisuuden.
TALOUS

• Osaston taloutta hoidetaan

talousarvion mukaan, varat
sijoitetaan mahdollisimman
tuottavasti varmoihin kohteisiin.
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Uusia etuja jäsenille
Teljän Metallityöväen ammattiosasto 294 ry on sopinut yhteistyöstä Porin
Sampo Pankin kanssa ja neuvotellut jäsenilleen uusia, rahanarvoisia etuja.
Sampo Pankki tarjoaa jäsenille Sammon
Parhaat Edut – maksuttomia palveluja,
alennuksia, edullista lainaa asumiseen ja
elämiseen, etuja säästämiseen ja sijoittamiseen sekä maksutonta lisäturvaa perheen
turvaksi.
Jäsen saa edut käyttöönsä varaamalla ajan
henkilökohtaiseen keskusteluun, Sammon
Tunnille.
Sammon Tunnilla hahmotat taloutesi
kokonaisuuden ainutlaatuisen Henkilökohtainen Talousarvio -ohjelman
avulla. Keskustelun
päätteeksi saat oman
taloussuunnitelman,
jossa näet koko
taloutesi yksissä
kansissa.

Varaa aika henkilökohtaiseen tapaamiseen. Soita tai lähetä heti sähköpostia Sammon asiantuntijalle!

Marja-Leena Liljeroos
Puh. 050 590 9412,
marja-leena.liljeroos@sampo.fi

Sampo Pankki Pori, Yrjönkatu 10
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Työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosaston toimihenkilöitä vuonna 2006
Porin Levy
ja Hitsaus Oy
Pääluottamusmies
Mäkinen Janne
puh. t. (02) 637 7177
puh. m. 040 751 8822
Messin Oy
Pääluottamusmies
Ylihongisto M. S.
puh. t. (02) 647 5777
puh. k. (02) 538 7886

IS Works Oy
Pääluottamusmies
Murro Kari
puh. t. (02) 631 9100
puh. m. 040 564 0589

Metso Paper Woodhanndling
Pääluottamusmies
Hyytiäinen Seppo
puh. t. (02) 648 6100
puh. k. (02) 635 5909

Nurmi Hydraulics Oy
Luottamusmies
Moisio Eija
puh. t. (09) 224 2050
Porin tehdas
puh. k. (02) 633 4352

Hollming Works Oy
Pääluottamusmies
Hirvonen Reijo
puh. k. (02) 637 7041
puh. m. 040 543 5810
Hollming Works Oy
Työsuojeluvaltuutettu ja
ammattiosaston taloudenhoitaja
Kuusisto Seppo
puh. t. 020 486 6362,
puh. k. (02) 637 7151
puh. m. 040 543 5820
Hollming Works Oy
Ammattiosaston sihteeri
Korventausta Tarmo
puh. k. (02) 639 4310
puh. m. 040 563 9461
Hollming Works Oy
Ammattiosaston puheenjohtaja
Markku Lahti
puh. k. (02) 648 0325
Metso Paper Process Services
Pääluottamusmies
Honkala Janne
Puh. t. 020 482 176
puh. k. (02) 538 7205
Pomarkun
Urakoitsijatarvike Oy
Pääluottamusmies
Syvänne Jari
puh. t. (02) 541 1182
puh. m. 040 760 7991
Länsihydro Oy
Pääluottamusmies
Rosholm Kari
puh. t. (02) 634 5500

