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On oikeasti syytä miettiä
On tulossa aika, jolloin annetaan mahdollisuus vaikuttaa tuleviin päätöksiin,
muutenkin kuin ennustamalla. Kanssaeläjät ovat useasti hyviä ennustajia
omalla tulkinnalla mitaten. Ennustamisessa on erilaisia menetelmiä: joku näkee tähdistä, toinen luonnon merkeistä.
Yhteistä tekijää ennustajilla harvoin on,
joten tulokset ovat laajalla sektorilla
tulkiten hyvinkin erilaisia.
Aktiivinen vaikuttaminen tulevaan
on mahdollista maaliskuussa. Äänestämällä voi vaikuttaa paremmin kuin
ennustamalla. Jokainen ääni oikeistolle
on pois oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehitykseltä.
Teollisuuden siirtyminen kiihtyvällä vauhdilla halpamaihin ja ulkomailta
tuleva lisääntyvä vuokratyövoima ovat
lähitulevaisuuden haasteita ammattiyhdistysliikkeelle ja työväenpuolueille.
Työehtojen ja palkkatason säilyminen
näissä olosuhteissa on entistä haastavamman toiminnan tavoite niin poliittisen vasemmiston kuin ammattiyhdistyksen kannalta. Työvoiman vapaa
liikkuminen entistä laajemmalla alueella tuo paineita palkkatasoon. Halpamaiden työvoima on valmis polkemaan
meidän yleistä palkkatasoa. Entistä
useampi tuotantolaitos on siirtymässä
maihin, joissa työvoimaa on edullisesti
saatavilla.
Haasteet työmarkkinoilla kasvavat.
Lainsäädäntö ja työehtosopimukset on
sovellettava olemassa olevaan suhdannetilanteeseen. Taakse katsoen pyrkimyksenä on ollut palkkatason, sosiaa-
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liturvan ja työsuojelun turvaaminen.
Tulevaisuudessa pohditaan, miten säilytämme työpaikat Suomessa. Lisäksi
palkkatason, sosiaaliturvan ja työsuojelun osalta on puolustettava ja kehitettävä sopimuksia.
Mikäli teollinen tuotanto siirtyy halpamaihin, on haettava uudentyyppisiä
tehtäviä, joilla talouselämä pyörii. Palveluiden myyminen ja ostaminen edellä
kuvatussa tilanteessa on todennäköinen
työllistäjä. Miten poliittiset päätökset
näissä olosuhteissa turvaavat sosiaaliturvan tason ja työllisyyden? Eduskunnan poliittiset voimasuhteet ratkaisevat
kumpi pärjää, pääoma vai työ.
Edellä mainituissa kysymyksissä
on erityisen tärkeää äänestämällä vaikuttaa vasemmistolaisen ehdokkaan
valituksi tulemiseen. Kokoomus ja
keskusta laativat vaaliohjelmansa lähes samanlaiseksi vasemmiston kanssa. Ei ole puoluetta, joka ei ajaisi eri
kansalaisryhmien asiaa lapsiperheistä
vanhuksiin. Pätkätöiden ongelmat ovat
kaikilla puolueilla niin somasti samankaltaisia ja ratkaisua vaativia. Vaalien
jälkeen, mikäli lupaukset pitävät paikkansa, pätkätöiden ongelmat poistuvat
pikavauhtia. Myös terveydenhuolto saa
lisärahoitusta.
Joku pettää ja kokemuksesta tiedetään porvaripuolueen olevan hyväosaisten puolustaja. Työväenpuolueet
puolustavat palkansaajia ja muita sosiaalista tukea tarvitsevia. Kyllä Suomesta löytyy oikeistolaisiksi sopivia varallisuudella mitaten. Näin vaalien edellä

Suomessa tuskin löytyy puoluetta, joka
suoraselkäisesti ilmoittaa edustavansa porvarillista arvomaailmaa. Vaalien
jälkeen, aikaisemman kokemuksen mukaan, porvarien edustajia on runsaasti
eduskunnassa.
Ammattiyhdistysliikkeellä on tässä
yhdentyvässä Euroopassa tehtäviä. Työvoiman vapaa liikkuminen yli periteisten rajojen aiheuttaa monta ongelmaa.
Lainsäädäntöä muuttamalla ongelmat
saadaan vähenemään. Lainsäädännön
muuttaminen työmarkkinoiden kannalta paremmaksi vaatii voimakasta vasemmistolaista politiikkaa.
Tulevan eduskunnan voimasuhteisiin voidaan vaikuttaa äänestämällä. Sinä olet avainasemassa tulevan
eduskunnan linjasta. Äänestämällä ja
äänestämällä oikein vaikutat tuleviin
ratkaisuihin, jotka koskevat pätkätöitä,
lapsiperheitä, eläkeläisiä, terveydenhuoltoa ym.
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Seuturyhmätoimintaa
Seuturyhmät ja seuturyhmätoiminta on
monille metallin jäsenille vielä uutta ja
joillekin kokonaan tuntematonta puuhaa.
Myöskään kaikille toiminnassa mukanaoleville ei seuturyhmätyöskentely ole
vielä avautunut. Tarkoituksenani on lyhyesti käydä läpi seuturyhmätoiminnan
historiaa ja tilannetta tällä hetkellä.
Vielä
kahdeksankymmentäluvulla
Metalliliitolla tarkoitettiin metallin järjestötaloa Hakaniementorin reunalla Helsingissä. Kaikki edunvalvontaan liittyvät
toiminnot kulkivat Hakaniemen kautta.
Kun työpaikoilla esiintyi ongelmia ja
apua tarvittiin, saapui liiton edustaja
aina Helsingistä. Samoin oli liiton työttömyyskassa keskitetty kokonaan liiton
tiloihin Hakaniemessä.
Kahdeksankymmenluvun
lopulla
kävi selväksi, että järjestön organisaatio
ei ollut paras mahdollinen. Sekä liiton että
sen aluetoiminnan toiminnot uudistettiin
kokonaan. Keskeinen ajatus oli siirtää
edunvalvontaa kokonaisuudessaan lähemmäksi ammattiosastoja ja jäsenistöä.
Aluetoiminta uudistettiin jakamalla maa
kuuteen toiminta-alueeseen, kahteentoista aluetoimistoon ja neljääntoista piirijärjestöön. Samalla lisättiin aluetoimistojen
toimitsijamäärää, sekä hajautettiin samoihin toimistoihin liiton työttömyyskassatoiminnot. Myös liiton keskustoimiston
organisaatio uudistettiin.
Tehdyt muutokset ovat valtaosin olleet onnistuneita. Varsinkin aluetoimitsijoiden työnkuvan muuttamien järjestörutiineista edunvalvontapainotteisiksi, sekä
työttömyyskassatoimintojen tuominen
aluetoimistoihin ovat saaneet jäsenistön
varauksettoman hyväksynnän.
Samalla kun on todettu liiton ja sen
aluetoiminnan parantunut toimintakyky, ovat katseet kääntyneet liiton ja sen
ammattiosastojen välissä olevaan piirijärjestötoimintaan. Jo seitsemästoista ja
kahdeksastoista liittokokous käsitteli piirijärjestöjen toiminnallista tilaa ja totesi,
ettei piirijärjestöjen edunvalvonnallinen
tila ollut sellainen, että se tukisi ammattiosastojen toimintaa.
Piirijärjestöt perustettiin SAK:n hajaannuksen päättyessä kuusikymmenluvun loppupuolella. Näiden järjestöjen
pääasiallinen tehtävä oli liittokokousvaalien järjestäminen. Organisaatiota valvoivat piiritoimistot, joissa kussakin oli niin
sanottu piirimies, jonka tehtävät olivat
puhtaasti järjestötoiminnassa. Piirijärjestö piti alkujaan vuodessa kaksi kokousta.

Nykyään kokouksia on vain yksi alkuvuodesta ja toisen on pian parikymmentä
vuotta korvannut loppukesän retkeilypäivät. Käytännön toimista on vastannut yksitoistajäseninen piiritoimikunta.
Laman vuodet ja sen jälkeinen aika on
rajusti muuttanut työelämää ja koko sitä
toimintaympäristöä, jossa ay-toimintaa
ja edunvalvontaa tehdään. Yritykset ovat
pirstoutuneet ja osin ajautuneet ulkomaalaiseen omistukseen. Yritykset ovat ketjuuntuneet ja alihankinta on lisääntynyt,
pätkätyöt ja varsinkin pelisäännötön
vuokratyö lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla. Uusimpana ”vitsauksena” on uusista
köyhistä EU-maista, kuten Puolasta ja
Baltiasta tuleva työvoima, jonka palkkaja työehdoista ei näy välittävän ay-liikettä lukuun ottamatta kukaan.
Kyseiset haasteet asettavat metallinkin koko organisaation lujille. Pahimmassa asemassa ovat ammattiosastot,
joissa eivät voimavarat riitä varsinkaan
pienempien, monesti ilman luottamusmiestä olevien työpaikkojen tukemiseen.
Yhtenä vastauksena tähän tilanteeseen on
yhdessä tekemisen vahvistaminen seuturyhmätoiminnalla.
Yhdeksästoista liittokokous vuonna
2004 päätti seuraavaa. Nykyinen piirijärjestötoiminta on liian laajamittaista antaakseen tukea ammattiosastotoimintaan
ja jäsenten edunvalvontaan. Piirijärjestöt
on jaettava pienempiin yksiköihin. Yksi
mahdollisuus on seurata kunnallisen päätöksenteon siirtymistä seutukuntiin ja
pyrkiä tätä kautta seutukuntakohtaiseen
ammattiosastojen yhteistoimintaan. Pienempien yksiköiden etuna on koota olemassa olevat voimavarat yhteen ja saada
tätä kautta toiminnallista ja taloudellista
voimaa kaikkeen edunvalvontaan. Tarkoituksena ei ole siirtää osastojen perustehtäviä seuturyhmille, mutta koulutuksen ja tapahtumien yhteinen järjestäminen
palvelee varmasti kaikkien etua. Myös
ns. yhteiskunnallinen vaikuttaminen saa
aivan uudet mittasuhteet.
Yhdeksännentoista
liittokokouksen jälkeen asiasta on järjestetty monia
koulutustilaisuuksia ammattiosastojen
toimikunnille ja toiminnasta vastaaville. Koulutusta ja suunnittelukokouksia
on järjestetty etupäässä aluetoimiston
toimesta, mutta myös liiton ja Murikan
osuus asian eteenpäin viemiseksi on ollut
huomattavaa.
Lähtökohta on ollut alusta asti selvä.
Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Mikään

seuturyhmän toiminnassa ei ole ”ylhäältä” tuotua. Liitto on luottanut siihen, että
metallin ammattiosastoista vastaavat kyllä itse tietävät, millainen yhteistoiminta
vie nykyistä edunvalvontaa eteenpäin
ja mikä ei. Tästähän tässä on kysymys.
Asiassa on noudatettu pienten askelten
politiikkaa, tutustuttu toisiimme, selvitelty toistemme toimintatapoja, ei ole hötkyilty, vaan toimittu yhteisesti todetulla
järkevällä tavalla.
Metalliin on nyt perustettu 51 seuturyhmää ja Satakunnassa niitä on neljä. Pohjois- Satakunnan seuturyhmä (3
amm.os.), Kaakkois-Satakunnan seuturyhmä (9 amm.os.), Rauman seuturyhmä (5 amm.os.) ja Porin seuturyhmä (8
amm.os.). Erilaisista koostumuksistaan
huolimatta toiminta on alkukankeuksien
jälkeen lähtenyt hyvin liikkeelle. Kaikki seuturyhmät ovat tehneet itselleen
toimintaa säätelevät säännöt, budjetin
vuodelle 2007 ja ennen kaikkea toimintasuunnitelmat. Seuturyhmien jäsenten valinta tapahtuu osastojen syyskokouksissa
ja kaikista osastoista on edustajat valittu.
Toimintaa vältteleviä osastoja ei Satakunnassa ole lainkaan, joten toiminnan
tulevaisuus näyttää valoisalta.
Toimintavuosi 2007 näyttää lopulta
onko seuturyhmätoiminnasta sitä hyötyä edunvalvonnalle jota siltä toivotaan.
Toimintahan on vielä kokeiluluontoista. Vasta kahdeskymmenes liittokokous
keväällä 2008 päättää lakkautetaanko
nykyisen kaltaiset piirijärjestöt ja siirrytäänkö sääntömuutoksella nyt kokeiltavana olevaan seuturyhmämalliin. Meillä
on vielä reipas vuosi aikaa kerätä kokemuksia nykymallista ja jos se hyväksi
nähdään, kahdeskymmenes liittokokous
siunaa sen yksimielisesti.

Jarmo Eerola
Metallin aluetoimitsija
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Kohta seitsemän vuotta
veteraanitoimintaa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi seitsemän
vuotta Teljän veteraanien perustamisesta. Jaoston perustaminen lähti liikkeelle
siitä, kun tehtaan väkeä rupesi jäämään
eläkkeelle. Aluksi kokoonnuimme muutama kaverin kanssa yhteen ja yksimielisesti päätimme lähestyä ammattiosastomme toimikuntaa, että se tukisi meitä
veteraanijaoston perustamisessa. Tämä
hyväksyttiin toimikunnassa ja nimeksemme otimme Teljän veteraanit. Kuten
tiedätte, kaikki toiminta vaatii myös rahaa. Ilman ammattiosaston vuosittaista
tukea emme voisi toimia.
No, miten jaosto sitten toimii? En-

sinnäkin jaoston tehtävänä on toimia
osastomme eläkkeellä olevien veteraanien edunvalvojana sekä kulttuuripuolella
järjestää teatteri-, laiva- ym. matkoja
yhdessä puolisoidensa ja seuralaisiensa
kanssa. Järjestämme kuukausikokouksia, joissa päätämme mitä kulloinkin on
mahdollista järjestää.
Yhteistyö muiden Porin metallin
osastojen veteraanien kanssa on lähtenyt
hyvin käyntiin. Olemme mukana myös
Metallin Satakunnan piiriin perustetussa
veteraanijaoston toiminnassa sekä sen
kehittämisessä. Paljon on myös eri veteraanijaostojen taholta painostettu Metalliliittoa, että se ottaisi oikein tosissaan
veteraanien vaatimukset ja perustaisi
liiton veteraaniosaston. Se vain ei ole
ottanut tuulta purjeisiin. Toivottavasti
seuraava liitokokous tekee tämän päätöksen.
Maaliskuussa on sitten eduskuntavaalit, jolloin valitaan päättäjät päättämään, millainen on eläkeläisten asema ja
tulevaisuus Suomessa 2000-luvulla. Nyt
on uusien voimien aika. Odotamme tekoja, sillä tyhjiä lupauksia olemme kuul-

leet tarpeeksi. Eläkeläiset ja Metallin veteraanit, nyt annamme äänet luotettaville
ehdokkaille. Hyvät toverit! Meillä itsellä
on tällainen ehdokas. Hän on lupautunut
puolustamaan meidän eläkeläisten etuja,
ei vain sanoissa, vaan myös teoissa. Hän
on pääluottamusmies Reijo Hirvonen,
numero 65. Kehotankin metallityöläisiä
ja eläkeläisiä antamaan äänensä vaaleissa Reijolle.
Teljän veteraanit piti myös vuosikokouksen, jossa valittiin seuraavat toimihenkilöt: puheenjohtajaksi vuodeksi
2007 valittiin Raimo Liljeroos, varapuheenjohtajaksi Veijo Koskinen, sihteeriksi Kalevi Mäkelä ja taloudenhoitajaksi Raimo Liljeroos.
Lopuksi toivon, että osasto 294:n
eläkeläiset liittyisivät mukaan Teljän veteraanien toimintaan. Ilmoitamme aina
toimistamme työväenlehtien ay-palstalla.

Pertti Multisilta, Kauko Kotikumpu ja Raimo Liljeroos olivat Reijo Hirvosen vieraina Hollming Worksissä.

Raimo Liljeroos
Teljän veteraanien
puheenjohtaja
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Uusi varapuheenjohtaja Kari Murro ja hänen edeltäjänsä
Veijo Rantanen.

Markku Lahti jätti puheenjohtajan tehtävät Kari Klimofﬁlle.

Muutosten tuuliako?
Ammattiosastomme 42. toimintavuosi
käynnistyi vaihdosten merkeissä. Allekirjoittanut valittiin puheenjohtajaksi
ja Kari Murro varapuheenjohtajaksi eli
osaston johto koki nuorennuksen. Mitä
mahdollisia muutoksen tuulia nämä valinnat tuovat tullessaan? Aika näyttää.
Muutoksena näen myös sen, että osasto
on liittymässä sähköisen viestinnän tiimoilta harppauksen nykyaikaan avatessaan www-sivut.
Sain eräänä päivänä ”kylmää” totuutta luettavakseni. Sain listan, johon
oli eritelty osastomme jäsenet maksutapojensa mukaan. Osastomme reilusta
800 jäsenestä eri syistä jäsenmaksuista

vapautettujen määrä oli jo lähellä 50
prosenttia. Eli väki vähenee, sen myötä
myös aktiivitoimijat. Miten asiaan sitten
voisin vaikuttaa?
Melko vaikeaksi miellän tehtävän,
että keksin yhtäkkiä tempun, miten uutta
väkeä saadaan. Ensisijaisena pidän sitä,
että olemme varapuheenjohtajan kanssa
esimerkkinä,
että myös nuoremmat saavat vastuuta, jos ovat valmiit sitä ottamaan.
Myös sitä pidän ensiarvoisen tärkeänä, että saataisiin varsinkin nuoremmat
lähtemään mukaan niin osaston kuin liitonkin järjestämään koulutukseen sekä
toimintaan. Yhtenä suurena epäkohtana

näen, että osastossamme on jäseniä työpaikoilta, joissa osassa ei ole luottamushenkilöitä ollenkaan.
Uskoisinkin, että juuri koulutuksen
kautta moni saisi rohkeutta lähteä mukaan luottamustehtäviin sekä toimintaan.
Itsekin aikoinani sen huomasin, että kun
sai ”pään auki” mm. koulutukseen, se
vei mukanaan. Ja tässä sitä nyt ollaan!
Toivottavasti Kari & Kari nyt jonkin
sorttisia tuulia yhdessä vielä puhaltavatkin!
Kevään odotuksia kaikille!
Kari Klimoff
Puheenjohtaja

Muutoksen aikaa
Todennäköisesti kaikkien on tänä päivänä muututtava, jopa ammattiyhdistysliikkeenkin. Vaikka joskus tuntuu siltä, että
sitä ei muuta mikään. Elinkeinorakenteen ja tuotantotapojen muutos on ollut
niin voimakasta, etteivät 1960- ja 1970luvulla toimineet tavat ja menetelmät
enää toimi ammattiyhdistysliikkeessä
2000-luvulla. Työnantajat ovat muuttaneet toimintaansa entistä kylmemmäksi
työntekijää kohtaan.
Vuosituhannen alkupuolella oli työllisyystilanne heikko, jolloin työntekijät
lomautettiin ja irtisanottiin, vaikka näiden vastapainoksi olisi pitänyt järjestää
koulutusta ja pyrkiä pitämään työntekijät
talossa. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että
valitetaan työvoimapulaa ja ammattitai-

don puutetta. Niinpä työnantajat ovat alkaneet käyttää kotimaista ja ulkomaista
vuokratyövoimaa. Taitaa seuraava vaihe
olla sama kuin elektroniikkateollisuudessa eli viedään ﬁrmat ulkomaille. Se
tuntuu jo hätävarjelun liioittelulta.
Tämän vuoden syksyllä neuvotellaan
taas uusi työehtosopimus. On mielenkiintoista seurata jatkuvatko Metalliliitolla samanlaiset 1980-luvulla omaksutut
otteet, eli palkankorotukset ovat jääneet
tosi pieniksi. Syyt ovat olleet joko huono
työllisyys tai että pitää vakauttaa taloutta
tai olla hallitukselle muuten vain nöyrä.
Nyt odotan tosi väkevää työehtosopimusta, missä palkankorotukset olisivat
merkittävät. Sillä nythän ei korotusten
pitäisi olla edellä mainituista seikoista

kiinni, ja maksavathan työnantajat tänä
vuonna kaikkien aikojen potin osakkeenomistajille.
Ammattiosastomme on myös muutoksen tiellä, sillä puheenjohtajat vaihtuivat nuorempiin, mikä on hyvä asia.
Heillä on todennäköisesti hieman erilaiset toimintatavat kuin meillä vanhoilla.
Nyt he saavat rakentaa omanlaisensa
ammattiosaston ja kehittää sitä. Ei pidä
kuitenkaan unohtaa työväenliikkeen periaatteita. Uudelta puheenjohtajalta ei
tule puuttumaan haasteita, joita esimerkiksi on jäsenten saaminen mukaan toimintaan sekä seuturyhmän kehittäminen.
Eikä sovi myöskään unohtaa tulevaa liittokokousvaalia.
Markku Lahti
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Pääluottamusmies Reijo Hirv
Edustajaehdokkaamme Reijo näki päivänvalon ensimmäisen kerran pakkasten paukkuessa nurkissa tammikuussa
1950. Reijo oli perheen esikoinen ja
ajan hengen mukaan perheeseen siunaantui kaiken kaikkiaan kolme lasta.
50-luvun Porille oli leimaa antava runsas savupiipputeollisuus ja teollisuudesta myös Hirvosen työläisperheen
pöytään leipä kannettiin. Isä ajoi traktoria Rosenlewillä ja äiti nosturia valtion omistamassa Outokummussa.
Varsinainen lapsuus kului Porin Kartanonmäessä, jonne Hirvoset
muuttivat Vanhakoivistolta sotaveteraani-isän rakentamaan pieneen taloon. Koulumatkat Väinölän kouluun

31.3.–1.4.1981 lakkovahdit työssään.

taittuivat jalan tai polkupyörällä. Siihen aikaan käsite koulukyyti oli tuntematon, ja elämän tosiasiat tulivat vastaan talvipakkasella, kun tuuli puhalsi
Porin isoilla aukeilla ja opetti selviytymään.
Uusi Kartanonmäen asuinalue
kasvoi nopeasti ja tarjosi asujilleen
loistavan ympäristön, jossa useat vireät yhdistykset, kerhot ja kaupungin
rakentama urheilukenttä tarjosivat tervettä toimintaa.
Kaikki loppuu aikanaan, myös
lapsuus, ja niinpä 1966 nuori Reijo
Hirvonen aloitti työuransa juoksupoikana Rosenlewin konepajalla. Metallityöt vetivät puoleensa ja putkitöi-
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vonen ehdolla eduskuntaan
den kautta hitsaajan arvostettuun
ammattiin. Pienissä hitsausalan
yrityksissä vietetyn ajanjakson jälkeen vuonna 1976 Reijon tie johti Karjarantaan Rauma-Repolan
konepajalle, jossa varsin nopeasti
suotuisa ympäristö johdatti aktiivisen nuoren miehen nuorisotoimintaan ja ay- tehtäviin.
1980 alkoi entistä haasteellisempi aika suuren hitsausosaston
luottamusmiehenä. Urakkatöissä
palkkaristiriidat kehittivät Reijosta
mestarillisen neuvottelijan, jonka
värikäs ja temperamenttinen esiintyminen saivat ajan myötä myös
työnantajan arvostuksen. Määrätietoinen itsensä kouluttaminen loi
vankan pohjan myös yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle, joka on sittemmin kantanut hyvää hedelmää
kaupungin eri elimissä.
Oman lukunsa muodostaa pääluottamusmies Reijo Hirvonen:
työelämään liittyneet radikaalit parannukset, esim. aikapalkan kehittäminen seurantajärjestelmineen,
liukuva työaika ja monet muut työelämän uudistukset ovat Reijon johdolla toteutuneet.
Reijo ei yleensä jätä asioita sanomatta, jos jotakin sanottavaa on.
Ehkä osin siksi hän on saanut merkittäviä tehtäviä liiton ylemmässä
johdossa. Liittotoimikunnassa on
viime vuosina totuttu kuuntelemaan
Porin murretta.
Viereltä seuranneena ei voi
kuin ihmetellä tarmoa, jolla Reijo
sukkuloi liiton asioiden, Murikan
koulutuskuvioiden, työelämän eri
kehitysryhmien ja oman työpaikan
välillä. Ja siitä huolimatta aikaa jää
vielä harrastuksillekin. Ihme mies.
Satakuntalainen teollisuusväestö on saanut liikkeelle varteenotettavan ehdokkaan, jonka laaja-alainen teollisuuden, energiatuotannon,
vientiliikenteen ja kunnallisten
asioiden tuntemus tulisi hyödyntää
yhteiseksi hyväksi kansanedustajan
vaalissa.
Seppo Kuusisto

Eduskuntaan

WW

W.R
E

Reijo Hirvonen

PA.
F

I

Pääluottamusmies, Pori
Kokenut pääluottamusmies tuntee ihmisten arjen ja
maakunnan tarpeet. Reijo Hirvonen Eduskuntaan !
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19.6.1983 Matti Sirkan 50-vuotispäivät.
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Vastuunkantaja
Sellaisissa ”porukoissa”, joissa me duunarit liikumme työssämme tai vapaalla,
on vakavasti lisääntynyt ajatus äänestämisen kannattamattomuudesta. Täysin
perusteeton väite, vai kehtaako joku
lukijoista olla sitä mieltä, että oikeiston
kannattajien ei ole ollut tärkeää äänestää
omia ehdokkaitaan.
Ilman vahvaa, erityisesti SAK:laista,
ammattiyhdistysliikettä ”meno” meillä
olisi juuri tasan porvarien tahdon mukaista. Kokoomus, vaikka työväestä
”slouganissaan” heitteleekin, ei varmasti
ole konepajatyöläisen asialla. Eikä myöskään kepu (ent. maalaisliitto) isäntien
vallallaan, vaikka kaupunkeihin pyrkiikin ja heittää määräajoin ”työreformistisia” teesejä työläisistä ja viimeksi myös
eläkeläistä vastaan. Tulemme muka liian
hyvin toimeen.
Kohtuullinen tulonjako on vaikea
käsite näille edellä mainituille. ”Herran”
(johtajan) työ voi olla kymmenen duunarin arvoista, mutta että vaikka sadan, on
jo kyseenalaista. Suomella menee nyt
hyvin ja varallisuutta on enemmän kuin
koskaan. Ryöstö ja riisto, toisen hyväksi-

käyttö siitä vain seuraa. Ei käy demarin
ajatukseen.
Hitsaajan yhden miehen tutkimus on
selvittänyt itselleen; mitä enempi ja parempi koulutus, sitä varmemmin äänestää. Duunari taas osoittaa mieltään kumppanilleen kotona siitä, miten väärin häntä
kohdellaan. Sama tutkimus osoittaa meillä olevan tasan kaksi kansalaisryhmää,
jotka tietävät mitä ovat. Suuri porukka on
vain tämä ”olevinaan” ryhmä, jotka lyövät itseään ”lyhtyyn” (katso veropörssi).
Aivan selväähän on taas se, miksi alle
30-vuotiaat miehet äänestävät kaikissa
vaaleissa heikommin kuin kaikki muut.
Hehän eivät tiedä mihin isona ryhtyvät.
Ajaako Bemarilla kännykkä korvassa vai
meneekö ”oikeisiin” töihin.
Valtiovallan,
työntekijöiden
ja
työnantajien keskinäisiä suhteita ja toimeentuloa on hoidettu kolmikantaisesti.
Väitän, että osapuolet ovat pärjänneet
vähintään kohtuullisesti. Näinkö jatkossakin vai kaikki hakkaamaan toisiaan?
Häviäjän me kai arvaamme, inﬂaatio jylläämään ja ostovoima alas.
En ole näissä asioissa kenellekään

Nuorten äänellä
Kyllä sen jo kaikkien pitäisi tietää kuinka tärkeää äänestäminen on. On siitä jo paljon puhuttu ja vielä paljon puhutaan.
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueen
nuoret kokoontuivat 17.2. eduskuntatalolle big
happening-nuorisoseminaariin kuuntelemaan
kansanedustajaehdokkaiden ajatuksia ja teemoja. Kansanedustaja Reijo Kallion johdolla
ehdokkaat Reijo Hirvonen Satakunnasta, Sari
Helminen (Varsinais-Suomi) saivat vastata
nuorten kysymyksiin mm. verotuksen alentamisesta. Siitä syntyi paljon keskustelua, kuten myös pätkä- ja vuokratyöstä, jotka tuntuvat olevan hankalia asioita nyt ja tulevaisuudessa.
Vaikka veroalesta oltiin kahta mieltä, niin kaikki kuitenkin ajattelivat samalla tavalla siitä, että ei ole olemassa yhtä ainutta konstia,
jolla saadaan nuoret lähtemään vaaliuurnille. Sen eteen pitää tehdä
lujasti töitä.
Tilaisuus sai hyvää palautetta ja aiheesta jatkettiinkin syvällisempää keskustelua, kun siirryttiin eduskuntatalolta Tallinnan risteilylle
Tallink Galaxylla. Sunnuntaipäivä Tallinnassa piristi ja maanantaina
taas palattiin reippaasti töihin.
Käyttäkää hyvät nuoret ääntänne ja tehkää se viisaasti. Naapurimaassa näkyy jo miten asioita voidaan ajaa meidän yhteisten asioiden
kannalta aivan väärään suuntaan. Ei anneta sen tapahtua meille. Ottakaa selvää ehdokkaista, keskustelkaa ja ottakaa kantaa. Eräs vaalimainos on sen mielestäni sanonut juuri niin kuin se on: ”Sinä päätät
kuka päättää.”
Kari Murro

mikään opettaja, päähän taotusta realismista kerron kokemuksieni mukaan. Kevään eduskuntavaalien jälkeen koottava
Suomen hallitus voi ottaa ohjelmaansa
yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista,
mutta jos tämä toteutetaan ilman sosialidemokraatteja, on edessä taas taistojen
tie. Vasemmistoliitto taas mukaan, jos
mieli todelliseen vaikuttamiseen.
Uhkakuvistani masentumatta toivon
valoisaa miettimistä, ajattelua ja toimimista juuri sen aatemaailman puolesta, jonka
oikeaksi näet ja koet ja viimeistään 18.03.

Veijo Rantanen, hitsaaja
Metallin Satakunnan
piirijärjestön puheenjohtaja
Metallin valtuuston jäsen

Ahkeruuden
jättipotti
”Annetaanko” potti, kelle?
Annetaan se ahneudelle.
Kuitenkaan ei siitä kiitä,
eihän sille mikään riitä.
Istuu aitiossa vippinä,
vanhan napin antaa tippinä.
Kerjää ”köyhyyttään” ja näyttää,
osaa kierot keinot käyttää.
Huolimatta ”plosan”,
maksaa ostoksistaan osan.
Loput maksanevat muut,
joilla paistaa kylkiluut.
Ei piisaa vielä, mutta,
jos aikaan saisi kateutta.
Uskoo ansainneensa ”almut”,
huojuu Karibian palmut.ʼ¨
Rane
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Kaikuja Karjarannasta
Valtakadun
liikenne matelee
jatkuvana jonona
kohti länttä, se
saa tuekseen Pohjoisrannasta ja
Vapaudenkadulta
tulevat autot
ja pyöräilijät.
Liikenne puristuu
entisen viljasiilon
ja huoltoaseman
välistä kapeaa
reittiä pitkin porilaiselle unelmaasuntoalueelle.
Uudesta kerrostaloalueesta jokinäkymällä on tullut
monen porilaisen tavoittelema kohde.
Unelma ei kuitenkaan ole täydellinen.
Ahtaasti rakennetulla alueella näkyy tyhjiä asuntoja. Eikö markkinointi ole täyttänyt sille asetettuja tavoitteita? Onko
hinta liian kallis?
60-luvulla samoilla nurkilla majaili
ryhmä syrjäytyneitä nautiskellen päivittäisen ”tenuannoksensa” haisevan joen
partaalla. Muutos on silmiinpistävä, joki

ei haise, rohkeimmat kalat matkaavat
kohti yläjuoksua. Vanhat makasiinit ovat
vaihtuneet moderneihin kerrostaloihin,
muutos jatkuu edelleen.
Junttakone tekee yksitoikkoista työtään, paalut uppoavat pehmeään saveen,
uutta on tekeillä. Paalutuskoneen takaa
näkyy suuri teollisuushalli, jonka ikkunoista näkyy valokaaren välähdyksiä.
Kumeat metallin käsittelyyn liittyvät
äänet saavat lisäväriä ilmastoinnin huminasta. Yhä laajeneva asuinalue on törmännyt teollisuuteen. Syntyykö ristiriita,
onko toinen liikaa?
Kaupunkisuunnittelijat ovat aktiivisia. Lisä-alueita kaavoitetaan ja asuntoalue vyöryy vääjäämättä länteen työntäen teollisuutta edellään. Pysähtyykö
laajeneminen? Onko teollisuudella tulevaisuudessakin paikka kaupungin sydämessä? Porin keskustan läheisyydessä
oleva teollisuus on ollut jatkuvan muutoksen kourissa. Suurimman muutoksen
on kokenut puuvillatehdas. Tosin teurastamosta ei ole enää kiveä kiven päällä.
Vuosien saatossa puhdistunut joki on
noussut arvoon arvaamattomaan. Varsinkin ikääntyvä väestö haluaa eläkepäi-

vikseen asunnon, jossa rauhallinen jokimaisema on lähellä palveluja. Rannoista
on tullut haluttuja. Joskus hiipii mieleen
ajatus, että olisiko uudisrakentamiselle
ollut parempia vaihtoehtoja joen toisella
puolella? Alempaa, Tikkulasta eteenpäin
tai ylempää, sillä jokivarttahan Porissa
piisaa.
Työtätekevä väestö on tottunut
epätietoisuuteen. Onko työtä, tuleeko
lomautuksia, onko ﬁrma myytävänä?
Uusin huolenaihe lienee, että meneekö
tontti alta? Mitä sen jälkeen? Karjarantaa pitempään seuranneet ovat nähneet
rajun muutoksen. Poissa ovat vanhat
puumakasiinit, samoin niiden liepeillä
majailleet ”pultsarit”. Poissa on teurastamo. Näiden tilan on täyttänyt pohjolan
Venetsia.
Muutos on vääjäämätön. Se pitää
sisällään kuitenkin myös uuden mahdollisuuden paremmasta. Mielenkiinnolla
seuraamme onko meidän varallemme
laadittu suunnitelmia. Kuuluuko lisäarvoa tuottava teollisuus alueen tulevaisuuteen vai onko se vain välttämätön
paha?
Seppo Kuusisto

Villiä menoa työvoimamarkkinoilla
Valittaen täytyy todeta, että nykymuotoisenaan vuokratyösuhteiden käyttö
näyttää karkaavan sovittujen työelämän
pelisääntöjen tavoittamattomiin. Vuokratyövoiman käytöllä on Suomeen luotu
pysyvässä epävarmuudessa elävien työntekijöiden joukko. Työnantaja käyttävät
jatkuvasti enemmän vuokratyövoimaa
myös sopimusten vastaisesti eikä vain
ruuhkahuippujen tasaamiseen. Joissakin
tapauksissa vuokratyösuhteella työllistynyt työskentelee jopa vuosia vakituisen
työntekijän rinnalla, mutta selvästi heikommilla sopimusehdoilla ja vailla työelämää säätelevän lainsäädännön turvaa.
Ihmisten työllistyminen on tärkeä
asia eikä menetelmien kirjoa pidä rajoittaa, vaan niitä on syytä edelleen kehittää
ja löytää uusia malleja. Kaikessa kekseliäisyyden huumassa on kuitenkin muistettava ihmisten tasa-arvoisuus ja työ-

elämää säätelevien lakien ja sopimusten
kunnioitus. Nämä perusarvot näyttävät
unohtuneen tai niiden toteutumisen valvonta on huonosti hoidettu, kun vuokratyövoimamarkkinat luotiin. Suomessa
emme voi hyväksyä sellaista työsuhteen
muotoa, jonka käyttö perustuu työntekijöiden oikeuksien eriarvoisuuteen.
Aina tulee olemaan erilaisia töitä ja
erilaisia töiden vaatimustasoja, mutta se,
että samoja töitä tekevät työntekijät ovat
eriarvoisia työsuhteensa muodon vuoksi,
ei ole oikea tie. Uusien vuokratyöntekijöitä välittävien yritysten syntyminen
ja jatkuvasti kasvava vuokratyövoiman
käyttö kertovat ajan hengestä. Ollaanko
unohtamassa se perusasia, että yrittäjyyteen kuuluu myös vastuu työntekijöistä?
Vuokratyösuhde tekee työtekijästä vailla puheoikeutta olevan työkalun,
joka otetaan käyttöön tarvittaessa ja

palautetaan takaisin mahdollista uutta
käyttöä varten. Vuokratyöntekijällä ja
vuokratulla työkalulla on se valitettava
yhtäläisyys, ettei vuokraajalla ole huoltovastuuta.
Reijo Hirvonen
Pääluottamusmies
Kansanedustajaehdokas
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Mäkinen Janne
Murro Kari
varapuheenjohtaja, opintosihteeri
Nieminen Janne
Nordlund Jukka
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Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi

Rahanarvoisia etuja jäsenille
Teljän Metallityöväen ammattiosasto 294 ry on sopinut
yhteistyöstä Porin Sampo Pankin kanssa ja neuvotellut
jäsenilleen rahanarvoisia etuja.
Sampo Pankki tarjoaa jäsenille Sammon
Parhaat Edut – maksuttomia palveluja,
alennuksia, edullista lainaa asumiseen ja
elämiseen, etuja säästämiseen ja sijoittamiseen, maksutonta lisäturvaa perheen
turvaksi ja mm. bonusetuja.
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!

Anne Lukkari
050 422 0909
anne.lukkari@sampo.fi

Sampo Pankki Pori, Yrjönkatu 10

Anne Holmström-Lammi
050 422 0877
anne.holmstrom-lammi@sampo.fi
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Työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosaston toimihenkilöitä vuonna 2007
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. 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
Kari Klimoff
puh. m. 0500 726 019
Metso Paper Process Services
Pääluottamusmies
Honkala Janne
Puh. t. 020 482 9879
puh. m. 050 520 4179
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

