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Nyt sinä voit vaikuttaa
Metalliteollisuuden
tulevaisuus
näyttää tämän hetken arvioiden
mukaan paremmalta, mitä se vielä muutama vuosi taaksepäin oli.
Työttömyysluvut ovat parantuneet,
joiltain osin on puutetta ammattitaitoisista henkilöistä. Metallityön
arvostuksen parantaminen on tässä
tilanteessa tarpeen.
Metallin sopimukset on vuosia
tehty tilanteessa, jossa työttömyyden seurauksena on tehty maltillisia sopimuksia, niin korotuksien
kuin teksti puolen kysymyksissä .
Monta ikäryhmää jäi pois metallin suhdanne tilanteen ollessa
matalalla tasolla . Kokenut ammattitaitoinen ikäluokka on jäämässä
eläkkeelle. Nyt olisi aika nostaa
metallialan mainetta.
Liiton jäsenet ovat katkeria
syystä. Voimassa olevan sopimuksen palkkojen korotus oli heikko.
Mikä on metallin johdon tavoite
oliko edelleen maltillinen sopimus,
joka piti saada valmiiksi ensimmäisten joukossa. Tämä vuosi oli
erilainen kuin edeltävät vuosikymmenet palkkojen jälkeen jääneisyyttä piti korjata tässä sopimuksessa. korotukset jäivät saamatta.
Tekstipuolen muutokset valta osin
heikennyksiä, näistä tosiasioista
on vedettävä johtopäätös Metal-

lin johto ei ota huomioon jäsenistön tavoitteita. Onko liiton johto
unohtanut toimialan henkilöstön
mielipiteet. Liittokokous vaaleissa
on mahdollista näyttää jäsenistön
tahto. Äänestämällä on mahdollista muuttaa metallin linjaa, Se on
meistä kiinni, miten metalliliittoa
johdetaan.
Ammattiyhdistys on edelleen
kovan muutospaineen alla Liittofuusio TEAM projekti on osa tätä
muutosta. Onko liittofuusio ajankohtainen ja onko siitä saatavat
hyödyt haittoja suuremmat on tärkeitä pohtimisen kohteita. Mikäli
liittofuusiosta haetaan päätöstä liittokokouksessa on asia saatettava
paremmin metallin jäsenistön tietoon. Mielestäni jäsenistön mielipide on otettava huomioon tämänkaltaisissa ratkaisuissa
EU:n perustuslaki tuo työmarkkinoille uusia ulottuvaisuuksia.
Eurooppa hallintokokonaisuutena
on tuomassa toisenlaista kulttuuria
työyhteisöön. Työvoiman liikkuu
Euroopan alueella. Tästä on kokemusta eri työpaikoilta Uudenlainen toimintakulttuuri tulee lisääntymään. Tämän ajan ongelmiin on
syytä hakea ratkaisuja, on toiminnan aika.
Komennustöissä olevien päi-
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värahakiista on jatkunut jo neljä
vuotta, mikä on metalliliiton kanta
salliako verotus vai ei, ollako vaiko ei olla metallimiesten etujärjestö. Olen varma siitä jos metalliliito
asettaa tavoitteen hoitaa asian kuntoon, kestää se ajallisesti korkeintaan puoli vuotta. Tapahtumista
teen johtopäätöksen kenen asialla
on Metalliliitto, kenen etujärjestö todellisuudessa metalliliitto on.
Nyt on aika muuttaa metalliliiton
toimintatapaa, siihen on mahdollisuus, käytä äänioikeutta, siten voit
vaikuttaa liiton johdon henkilö valintoihin.

T.K.

www.teljanmetalli294.com
teljan294@gmail.com

VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ
VAIKUTAT!
Teljän ammattiosasto 294
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Vaikuttamisen mahdollisuus
Kun minulta tiedusteltiin haluani lähteä
liittokokousehdokkaaksi, puntaroin tovin
jos toisenkin. Päällimmäisenä mielessäni oli että enhän minä ole vanha Ay-konkari. (vaikka ikää onkin jo 36) Hieman
enemmän asiaa pohdittuani huomasin
että melko samoja asioita pohdin aikoinani kun minulta kysyttiin halukkuuttani
ryhtyä luottamusmieheksi sekä ammattiosastomme puheenjohtajaksi.
Näistä kaikista olen vetänyt sen johtopäätöksen, ettei sitä tarvitse välttämättä olla ”poliitikko” jotta pystyy ja voi
vaikuttaa yhteisiin asioihimme. Ehkäpä
juuri tämä kansanomaisuuteni on ollut
yksi syy miksi minua on pyydetty näihin
tehtäviin.
Mitkä asiat ovat lähellä sydäntäni?
Mitkä asiat ottaisin tulevassa liittokokouksessa asioikseni jos pääsisin edustamaan jäsenistöäni? Siinäpä pohdittavaa.
Sehän on sanomattakin selvää että rehellisenä, työtätekevänä ihmisenä kannan
huolta laajalla skaalalla lapsilisistä eläkkeisiin. Osastomme nuorimpiin ehdokkaisiin kuuluvana ehkä kuitenkin yksi
ensimmäisinä mieleeni tuleviin asioihin
kuuluu edunvalvontamme tulevaisuuden
turvaaminen. Tälläkin hetkellä maassamme työskentelee 15 – 20 000 metalliliiton
jäsentä sellaisilla työpaikoilla joilla ei
ole luottamushenkilöitä. Nykyiset aktiivit ikääntyvät ja jäävät pois ja kuitenkin
juuri toimiva luottamusmiesorganisaatio
on edellytys jotta yhteisesti sovitut asiat
saadaan kentällä toteutettua sekä valvottua. Kohdentaisinkin katseeni liittomme
nuorempiin jäseniin ja haluaisin olla
mukana vaikuttamassa päätöksiin jotka
kannustavat jäseniä kouluttautumaan
sekä turvaavat rauhan luottamushenkilöiden toiminnalle kentällä.
Mikä on muttunut?
Lukiessani vanhoja, edellisten liittokokousvaalien ehdokkaiden huolia huomasin että pitkälti samoja olivat murheet.
Silloin jo oli huolestuttavaa mm. miten
kevyesti kokonaisia tehtaita lopetetaan
ilman sen suurempia seuraamuksia työnantajille. Tahti ei kun kiihtyy vaan! Yhtenä ”uutena” asiana joka ei neljä vuotta
sitten ollut niin tapetilla metallissa on tilapäistyövoiman käyttö. Se on asia jossa
olisi parannettavaa jotta saisimme pelisäännöt rehellisiksi sekä julkiseksi!
100- Lasissa kohti liittokokousta!
Kari Klimoff
Puheenjohtaja

Kuvassa Kari Klimoff Riku koiran kanssa.
Kun minulta kysyttiin voisinko alkaa Karin vaaliasiamieheksi, ei minun tarvinnut sitä miettiä sillä asia vaikutti niin selvältä että oli helppo suostua. Tunnen Karia ja hänen ajatuksiaan niin paljon että hänessä on liittokokousedustaja
ainesta. Nyt tarvitaan uutta ja nuorta näkökulmaa liittokokoukseen sillä seuraavasta liittokokouskaudesta tulee haastava koska liitto voi olla suurten muutosten edessä Siksi hyvät toverit käyttäkää äänioikeuttanne ja äänestäkää.
Markku Lahti
(vernu)

Puheenjohtajan palsta

Liittokokousvaalit sekä kokous lähestyy

Metallityöväen liiton liitokokous järjestetään sääntöjen mukaan joka neljäs
vuosi. Seuraava, 20. liittokokous pidetään Tampereella 25- 28.5.08.
Liittokokoukseen valitaan 486 kokousedustajaa suhteellisella vaalilla.
Ennakkoon voi äänestää 14- 28.3.08 ja
uurnavaali järjestetään 6- 8.4.08.
Juuri liittokokousvaalien järjestäminen on ammattiosastomme seuraava
iso rutistus.
Vuoden 2004 vaaleissa äänestysprosentti oli 55,1 %. Tilastojen mukaan
heikoimmin äänestivät nuoret, alle 35v.
miehet. Yritämme niin henkilökohtaisesti kuin osastossamme tehdä työtä

sen asian eteen jotta saisimme erityisesti
oman väkemme aktiivisesti liikkeelle.
Tampereella keskustellaan sekä päätetään isoista linjauksista koskien meitä
jokaista metallin jäsentä. Yksi suurimmista on mm. liittojen yhdistymistä koskeva hanke.
Vetoankin niin nuoriin kuin varttuneempaan väkeen, jotta eiköhän lähdetä
isolla joukolla hoitamaan äänestysvelvollisuutemme pois!
Ehdokkaita löytyy varmasti jokaiseen
makuun!
Kevättä odotellessa!
Kari Klimoff
Puheenjohtaja
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Sinun, minun ja meidän metallimme
Toverit!
Liittokokouksen ”isoksi asiaksi” nousee varmasti TEAM-,
teollisuusliittojen yhdistämishanke. Nyt ei olla lakkauttamassa
Metalliliittoa vaan tehdään päätös selvitystyön loppuunsaattamisesta. Vasta tämän jälkeen Metalli tekee omat päätöksensä
mukana olemisesta esim. nyt valittavin edustajin ”ylimääräisessä” liittokokouksessa. Silloinkin tehtävän päätöksen pitää
perustua tulevaisuuden tarpeeseen vaikka meitä veteraaneja
vähän ”sattuisikin”. Hanke kaatuu tai toteutuu tahtomme mukaan.
Metallilla on voimaa, tulisiko sitä tätä kautta lisää, aika
näyttää.
Hyvät toverit!
Viimeksi paperiteollisuuden pääoma on osoittanut työntekijöille, että ”kylmät” käy vaikka yritys kannattaa. Enemmän
vaan tuottoa, koska kohtuus on tässäkin liian vähän. No, kateellinen ajattelee, että hyvin joutaa kävelemään isopalkkainen paperintekijä. Tosiasia kuitenkin on vain se, että vientiteollisuudesta, metsästä ja metallista me suomalaiset hyvin tai
huonosti voimme. Palvelutkin ovat toki tärkeitä, eivät vain
kansakuntaa elätä, arvopapereiden kauppa ja pelaaminen eivät
senkään vertaa. Metallilainen ole ylpeä itsestäsi tässä mielessä.
Olet hyvinkin tarpeellinen.
Ammattiyhdistysliike, niin Metallikin, on työ- ja palkkaehtojen kehittäjä. Vähintään puolustajan rooli on ehdoton, kun on
kysymys jo työnsä tehneiden asemasta. Ilman kolmikantaista
sopimusyhteiskuntaa vain varakkaat voivat ostaa turvallisuutta.
Metalli on edelleenkin uudistuva, sillä 2000-luvulla liittyneiden uusien jäsenten määrä on 60000. Työpaikkoja on ja liitto koetaan turvaksi ja YHTEISEKSI TEKIJÄKSI.
Toverit!
Tämä lehtemme keskittyy tällä kertaa jälleen liittokokousvaaliimme. Asiasta ”jankutetaan” ehkä jonkun mielestä liiankin
kanssa. Metallin edunvalvonta on kuitenkin niin arvokas asia,
että se ehdottomasti tällaisen ruljanssin vaatii.
Suomalainen porvari on sitä mieltä, että vain eduskunta
on oikea paikka säätää kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet
ilman ay-liikkeen vaikutusta. Vain palkasta saisimme neuvotella, muut työehdot ja esim. työeläkkeet pitäisi jättää ”herran”
haltuun. Ajatus, että jokainen on oman onnensa seppä, ei vain
sovi metalliverstaan lattiatasolla olleelle.
Metallialoilta löytyy yli 10000 työpaikkaa, joista valitaan demokraattisella vaalilla 486 liittokokousedustajaa. Satakuntalaisia
37. Kun ehdokkaita on paljon, löytää äänestäjä myös edustajan,
jonka katsoo parhaiten vaikuttavan juuri minun tulevaisuuteeni.
Liittokokousta kohti mennään tunnuksella METALLI –
YHTEINEN TEKIJÄ. Kokous arvioi mennyttä kautta ja päättää ammattiosastojen esitysten pohjalta valmistelluista toimintalinjauksista neljälle vuodelle. Taas kerran koko maa seuraa,
erityisen tarkasti työnantajat, mitä metalli päättää. Seurannan
kohteena on myös osallistumisemme äänestykseen merkkinä
siitä, onko yhdentekevää miten meitä entisiä ja nykyisiä työtätekeviä kohdellaan.

Kolmen edellisen liittokokouksen puheenjohtajana toimiminen on osoittanut tilaisuuden yhteenkuuluvaisuuden, tarpeellisuuden ja arvokkuuden. Näin toimien Metalli on myös
tulevaisuutta.
Toistan lopuksi neljän vuoden takaisen sanomani; äänestämättä jättäminen on ääni työnantajalle, vaikka nämä eivät ole
edes ehdokkaina. Tue omiasia, käytä äänesi, vaikuta omaan
tulevaisuuteesi.
Veijo Rantanen
Metallin Satakunnan
piirijärjestö ry
puheenjohtaja

Liittokokousehdokas
Jari
Syvänne
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Rivimiehen ääni
Olin edustajana viime liittokokouksessa, ”mammuttikokous”
teki minuun suuren vaikutuksen. Minulle heräsi toivo, että liittokokouksen sorvaamat tavoitteet jalostuisivat teoiksi ja liitto
ryhdikkäästi ajaisi jäsenistönsä etuja. Jouduin pettymään, siksi
olen suostunut uudelleen ehdolle, tavoitteena metallityöläisen
aseman turvaaminen.
Metalliliittoa ollaan totuttu pitämään suomen johtavana työmarkkina vaikuttajana. Metallin kilpeä on kuitenkin himmentänyt kova pyrkimys näyttää tietä muille. Kovalla kiireellä väsätyt
sopimukset ovat jo jonkin aikaa olleet liiton tavaramerkki. Viime sopimuskierros oli pohjanoteeraus.
Olemmehan me suomalaiset maailman nopein kansa, mutta
pitääkö metallinkin olla aina nopein. Taisi johdolla olla tosi kiire
saada väelle juhannukseksi aikaan sopimus, joka oli rahallisestikin kaikkein huonoimpia, jälleen kerran. Erityisesti jää ihmettelemään, miksi nytkin kun metallilla menee hyvin. Jäsenistön
alennusmyynti senkun jatkuu. Joidenkin liittojen välillä ollaan
viime kuukausina rakenneltu liittofuusiota, toivotaan että se ei
ole totta, kun metallin johto ei saa edes omia joukkoja tyytyväiseksi, saatikka että ollaan mukana jossakin vielä suuremmassa,
niin rivijäsenen ääni ei kuulu senkään vertaa. Miettikää!! mitä
hyötyä metallin jäsenelle fuusiosta tulee olemaan? maksajan
rooli.
Eiköhän metalli ole jo Vuorenmaan saavutukset nähnyt,
käännetään katse eteenpäin ja miestä vaihtoon.
Metallissa koko ajan kasvava vuorotyö vie aikaa perheeltä
ja sosiaaliselta elämältä, siitä saatava korvaus on niin pieni ilta
103 senttiä, ja yö 190 senttiä että jos olisi vaihtoehto niin harvassa olisivat ne henkilöt jotka vuorotöitä tekisivät. Ehkä liittokokouksen jälkeen tämäkin asia huomioidaan paremmin liiton
johdossa.
Erään yhtyeen lausetta lainatakseni, onko järkee vai ei. Kaikesta huolimatta hyvää kevään odotusta ja positiivista asennetta,
hymyillään töissä.
Jarkko Letonsaari
Varapääluottamusmies

Työviihtyvyys?
Työsuojeluorganisaatioiden yksi tämänpäivän tärkeä tehtävä olisi kehittää
työympäristöä ja työnkuvaa niin, että työntekijät viihtyvät paremmin työpaikallaan. Viihtyisyyden parantuessa vähenevät sairauspoissaolot ja työn tuottavuus paranee. Myös yhteistoiminta eri organisaationtasoilla paranee.
Keinoina viihtyvyyden kehittämiselle on työhallinnan parantaminen ja
tavoitteiden yhdessä selkeyttäminen työnantajan ja tekijöiden välillä. Työtehtävät pitäisi saada hoitaa sujuvasti ilman turhauttavia katkoksia. työtuloksesta ja onnistumisesta pitäisi päästä nauttimaan.
Yhteishengen parantaminen olisi oltava kaikkien tehtävä, kaikenpuoleisten etujen parantamiseksi.
Kyllä se siit sit.
Seppo Norrgård
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Ollaan hereillä
Teljän osastossa oltiin aloitteellisia tulevaan liittokokoukseen. Teimme aloitteita
jäsenistön edun parantamiseksi kaksikymmentäviisi kpl. Maamme ammattiosastoista on tulevalle liittokokoukselle
tehty yhteensä noin 2240 esitystä. Edunvalvontaa koskee 1615, työsuojelu - työympäristö ja sosiaalipolitiikkaa koskee
313 esitystä. Liiton taloutta ja hallintoa
122, sääntöjä noin 119, järjestötoimintaa
95, koulutusta 106, tutkimusta 31, tiedotustoimintaa 51 ja kansainvälistä toimintaa
11 esitystä. Mahdollista uutta teollisuusliittoa koskee noin 90 esitystä. Edellisissä
vaaleissa esityksiä oli melkein kolmisentuhatta. Roimasti on tultu alas edellisistä
vaaleista esitysten osalta. Mistähän se
mahtaa kertoa? Tulevien edustajien tulee tarkasti seurata edustajakokouksessa
mitkä näistä esityksistä on neljän vuoden
tavoitelistalla. Eli on tarkasti seurattava
minkä kannan eri valiokunnat ottavat kun
päätöslauselmaa luetaan. Esim. Työehtosopimusasiain valiokunnassa käsitellään
tärkeimpiä jäsenistöön liittyviä asioita
kuten edunvalvontaa. Kaiken kaikkiaan
meillä on kolmetoista valiokuntaa. Niihin
jakautuvat nämä 2240 esitystä lausuttavaksi. Monella on sellainen käsitys että
kyllä liiton toimitsijat huolehtivat nämä
meidän esitykset. Kyllä ne huolehtivat,
mutta vaan hyvään järjestykseen ja oikeisiin valiokuntiin. Liittotoimikuntakin lausuu näistä alkujuonteen joita valiokunnat
muotoilevat päätöslauselmaksi. Mikäli
jonkin sopimusta parantavan tavoitteen
aikoo saada päätöslausumaan, niin töitä
on tehtävä lujasti ja oltava kokouksessa
koko ajan tarkkana.
Toteutuivatko päätökset?
Metallin nelivuotinen vaalikausi on umpeutumassa ja on aika tarkastella, vastaavatko päätökset meidän odotuksia. Yksi
isommista kysymyksistä on erityisesti,
miten olemme pystyneet mittaamaan
tuottavuuden kehityksen palkkoihin?
Muut ratkaisut kuten yhdenylityön käsite ovat ihmetyttäneet jäsenistöä, kun
se on tupsahtanut meidän sopimukseen.
Sitä tullaan kokeilemaan joillakin työpaikoilla ja toivottavasti saadaan selkeä
paikallinen sopimus, jossa ei yksipuolisesti voida sopia eikä ottaa käyttöön eikä
muuttaa ylityösäännöksiä. Sairaus - ja
tapaturma tapauksissa korvaavantyön
soveltamisesta on tehty ohjeistus työpaikoille. Meidän tulee seurata miten työnantajat sitä soveltavat.

Komennusmiesten
päiväraha

Äimän käkenä
Viime vuoden juhannuksena tehty palkkaratkaisu ei täyttänyt jäsenistön toiveita
paikallisen erän osalta. Työnantajat olivat hyvin tarkasti ohjeistaneet omat joukkonsa ennen kun tämä ohjeistus saatettiin
kentälle. Meidän neuvottelijat ja kentän
porukka olivat äimän käkenä. Kentällä oli melkoista pulinaa ja sekaannusta
myös siitä mitä oikein oli sovittu ja miten yleensä tällaista on voinut tapahtua?
Tuleva syksy näyttää onko työnantajien
linja etenkin suurilla työpaikoilla yhtään
muuttunut. Mielenkiinnolla jäämme
odottamaan liiton teettämän kyselyn vaikutusta tulevan syksyn paikallisen erän
jakoon. Metallityöväen liittoa on pidetty
aina edelläkävijänä kaikessa mikä liittyy
jäsenten edunvalvontaan. Kysynkin mihin se on nyt hävinnyt? Kentältä tulee
usein kysymys miksi aina Metalli on ns.
päänavaaja? Mikä kiire on aina tehdä sopimukset? Aina kun sopimuksia tehdään,
jostakin kumman syystä ajautuu Metalli
ensin tulilinjoille. Voi vain todeta että
olemme päästäneet kaiken aloitteellisuuden käsistämme ja antaneet sen työnantajille. Liittokokouksen jälkeen tarvitaan
liitossamme ammattimaisempaa otetta
jäsenistön etujen ajamisessa ja parempaa
kentän edustajien joukkojen kuulemista
sekä kunnioittamista.
Pääluottamusmies
Reijo Hirvonen

Komennusmiehet kaipaavat
edelleen selkeitä pelisääntöjä
päiväraha käytäntöön. Komennusmiesten työryhmä on
ponnistellut määrätietoisesti
jotta päivärahaverotukseen
saataisiin järkevät pelisäännöt. Nyt vaan voi toivoa,
että valtionvarainministeri
Katainen ottaisi tämän asian
vakavasti ja ryhtyisi selkeyttämään lainsäädäntöä komennustyöryhmän esityksen
pohjalta. Metallityöväen liito,
Teknologialiitto ja työnantajien on painostettava ministeriötä jatkuvasti, jos tätä asiaa
ei saadaan tolalleen niin ei
meillä ole enää komennus ja
vuokratyövoimaa saatavilla.
Työvoiman liikkuvuuden
rinnalle tuleekin Suomessa
toimivien yritysten välille
luoda entistä paremmat työnliikkuvuuden mahdollisuudet.
Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta työvoiman liikkuvuuden esteet poistetaan.
Ensimmäisenä tulee kuitenkin
lakkauttaa veroviranomaisten kohtuuttomat toimet,
jotka ovat koko Suomalaisen
työelämän ja yrittäjyyden
vastaisia. Verottajan toimet
vaarantavat Suomalaisen työelämä kehittämisen ja syövät
suomalaisen teollisuuden
kilpailukykyä. Toivotaan
hallituksen saavan lainsäädännöllä verottajan ponnistelemaan kanssamme samaan
maaliin.
Pääluottamusmies
Reijo Hirvonen
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Metsällä

Tero Kuusimäki perusase olalla.
Ammattiosastomme puheenjohtajan Klimoffin Karin ohjastama Ford sivuttaa
lauantai aamuun heräävän Noormarkun
keskustan, allekirjoittanut istuu ”pelkääjän” paikalla ja seuraa edellä menevän
maasto-auton perää. Lähestyessämme
Pomarkun rajaa molemmat autot suuntaavat länteen päin johtavalle pikkutielle. Muutaman kilometrin ajon jälkeen
edellä ajavan auton vilkku herää toimintaan, auto kääntyy pienelle kinttupolulle,
jonne Kari kääntää myös Fordin nokan.
Ajoreitti on autolle turhan vaativa, joten molemmat autot seisahtuvat ja väki
purkautuu autoista aloittaakseen jalkapatikan. Maasto-auton ratin takaa puskeutuu ulos Kuusimäen Tero, Tero kaivaa
takapenkiltä pussin ja sujauttaa kiiltävän
haulikon ulos pussista, taittaa piipun ja
asettaa taitetun aseen olkapäälleen tottuneesti. Tero on lupautunut opastamaan
meitä lempi harrastuksensa pariin.
Aikamme käveltyämme saavumme
pienelle peltoaukealle, jossa Teron metsästyskaveri Vehmasen Pentti on osannut odottaa meitä kahden koiransa kanssa. Parivaljakon opastuksella tulemme
paikalle, jossa majavat ovat edellisenä
yönä pitäneet savottaa. Suurten haapojen tyviin ovat terävät hampaat jättäneet
melkoisia koloja, aiemmin kaadettujen
puiden latvaoksista ovat jänikset syöneet

kuoren pois. Tero antaa meille oppitunnin eläinten ruokailutavoista, havaitsin
että kaikki tieto ei ole peräisin metsästä
vaan asiaan on perehdytty laajemminkin.
Meille ”katulamppujen kasvateille” tuli
runsaasti uutta tietoa.
Tero kertoi hakeutuvansa metsälle
vähintään kerran viikossa. Tavoiteltavien saaliseläinten kirjo on laaja hirvistä,
peuroista kettuun, supiin jäniksiin ja

lintuihin. aseistuksena hän kertoi omistavansa aivan perusaseistuksen, omasta
mielestäni niillä olisi aseistanut pienen
armeijan.
Radiopannoilla varustetut koirat eivät malttaneet olla paikoillaan vaan tekivät laajoja kierroksia alueella, haukku
välillä kertoi missä mennään.
Nautiskelimme luonnon rauhasta
,tyynestä helmikuun pakkaspäivästä.
Nuotio työnsi harmaata savua lähes
pystysuoraan ja aiempien retkien peurasaaliista valmistettu makkara paistui
herkulliseksi. Molemmat metsiä samoilleet miehet kertoivat omista ja yhteisistä
kokemuksistaan metsällä ja kalassa.
Kimeä pillin vihellys ja pian toinen
koirista singahtaa paikalle, hotkaisee
jäljelle jääneen makkaran ja jää odottamaan uusia käskyjä, toinen koira jatkaa
lenkkiään.
Haulikko jäi tällä retkellä vaille käyttöä, itselle jäi tunne ettei saalis aina olekaan se tärkein asia. Teron kertomukset
kokemuksistaan metsästyksen ja kalastuksen parista vahvistivat käsityksiäni
että ne antavat osaltaan voimia joiden
avulla hän jaksaa arjessa käskyttää oikkuilevaa polttokonetta.
Tero Kuusimäki Toimii ammattiosaston aktiivina mm. toimikunnassa, sekä
osaston opintosihteerinä. Hän on myös
työosastonsa työsuojeluasiamies.
Seppo Kuusisto
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Erikoisammattimies
Kari Murro
Työskentelee Porin ammattiopiston terähuollossa erikoisammattimiehenä Satakunnan terät terävinä ja kunnossa pitäen.
Perehtynyt edunvalvontaan mm. pääluottamusmiehenä n. kahdenkymmenen
hengen konepajalla. Toiminut järjestötoiminnassa monessa mukana. Ammattiosaston opintosihteerinä, varapuheenjohtajana ja lisäksi nuorisotoiminnassa
Satakunnan piirijärjestön nuorten
puheenjohtajana. Etenkin juuri nuorten
kannalta on tärkeä panostaa äänestysaktiivisuuteen, sillä se vaikuttaa suoraan
uskottavuuteemme ja neuvottelutulokseen tulevissa sopimusneuvotteluissa.
Samalla saamme jäseniltä tuen päättää heidän tulevaisuuteensa vaikuttavista
tärkeistä asioista, kuten paljon tapetilla
olevista liittofuusiosta ja luottamusmiesten asemasta. Parannettavaa ja panostettavaa riittää varmasti monessa asiassa ja
juuri siksi tarvitsemme kentän tuen ja
äänen.

Ammattiosaston
toimihenkilöt
Puheenjohtaja..........................Kari Klimoff
Sihteeri...........................Tarmo korventausta
Taloudenhoitaja.................. Seppo Kuusisto
Opintosihteeri.....................Tero Kuusimäki
Toimikunta varsinaiset jäsenet
Grönlund Hannu, Hedman Mikko, Jäsenkirjuri/Kirjeenvaihtaja Hirvonen Reijo,
Inberg Arto, Kivimäki Seppo, Korventausta
Tarmo, Kuusimäki Tero, Kuusisto Seppo,
Kylävainio Pirkko Lehtonen Kaj, Letonsaari
Jarkko, Mäkinen Janne, Nieminen Janne,
Nordlund Jukka, Varasihteeri Nurmi Simo,
Norrgård Seppo, Norrgård Joni, Rantanen
Veijo, Ukkonen Jorma, Valkama Pentti
Varajäsenet
Lahti Markku, Hedman Marko, Malmi
Reijo. Autio Mikael, Huhtala Rauno,
Jaostot

Kari Murro
Porin ammattiopisto/terähuolto
puh. 02-621 5433
kari.murro@porinammattiopisto.fi

Armed Vrana:

Enemmän keskustelua
ja yhteistyötä
Joustavuutta molemmilta tahoilta. Keskustelua ja yhteistyötä. Bosniasta Porin IS Worksiin tullut koneasentaja
Armed Vrana on nopeasti päässyt sinuiksi suomalaisen
työelämän kanssa ja on valmis antamaan omat oppinsa
kaikkien käyttöön liittokokouksessakin.
- Suomalaiseen työelämään tarvitaan enemmän yhteistyötä ja joustavuutta.
Asioista on keskusteltava ja tiedotettava. Jo lyhyelläkin ajatusten vaihdolla voidaan saada paljon aikaan.
Vranan mukaan on välttämätöntä, että kaikista asioista ja esityksistä voidaan
puhua. Kokemuksista opitaan ja yhteistyöllä saadaan työpaikka tehokkaaksi.
Enemmän tukea, joustavuutta ja tehokkuutta firman kaikkien osapuolten hyväksi.
- Liitossa on mietittävä muutoksia, joita tarvitaan työelämään ja liiton toimintaan. Täytyy tehdä oikeita päätöksiä siirrettäessä sekä ammattitaitoa että ay-toimintaa uusille tekijöille.
Yhteistyön vaaliliiton Satakunnan piirin ensimmäinen ulkomaalaissyntyinen
liittokokousehdokas sanoo tulleensa melko nopeasti hyväksytyksi työpaikan ulkopuolellakin. Toki ihmiset ovat suhtautuneet vaihtelevasti, mutta kokemukset ovat
pääosin myönteisiä.
- Taustastani johtuen saatan katsoa useita asioita hieman toisella tavalla, mutta
annan kokemukseni kaikkien käyttöön ja kuuntelen muita lisää oppiakseni, joten
tervetuloa keskustelemaan, Armed Vrana kannustaa.
Markku Lehtisalo

Vapaa-ajan jaos
Lasse Kotomäki puh.joh, Kari Klimoff,
Kaj Lehtonen, Simo Nurmi
Veteraanijaos
Raimo Liljeroos vara Veijo Koskinen
Nuorisojaos
Koolle kutsuja Mikael Autio, Janne Nieminen, Tero Kuusimäki, Ronnie Helkamäki,
Joni Norrgård
Työjaosto
Hirvonen Reijo, Kuusisto Seppo, Korventausta Tarmo, Klimoff Kari, Valkama Pentti
Tiedotus ja lehtitoimikunta
Hirvonen Reijo , Kuusisto Seppo, Korventausta Tarmo, Klimoff Kari, Letonsaari Jarkko,
Lehtonen Kaj, Lahdensuu Marko, Kuusimäki Tero.
Seuturyhmä
Korventausta Tarmo vara Hedman Mikko,
Klimoff Kari vara Autio Mikael, Kuusisto
Seppo vara Lehtonen Kaj
SAK paikallisjärjestön
kokousedustajat
Jukka Nordlund vara Martti Anochkin, Lasse
Kotomäki vara Jani Tillqvist, Mikko Hedman vara Markku Lahti, Seppo Kivimäki
vara Tero Kuusimäki, Janne Mäkinen vara
Kari Klimoff, Hannu Grönlund vara Reijo
Hirvonen. Kylävainio Pirkko vara Huhtala
Rauno, Inberg Arto vara Norrgård Seppo
Metallin piirikokousedustajat
Janne Mäkinen vara Jorma Ukkonen , Jukka
Nordlund vara Hannu Grönlund, Seppo Kivimäki vara Mikko Hedman, Veijo Rantanen
vara Seppo Norrgård
Tilintarkastajat
Eriksson Jukka, Nurmi Olavi, varalle Junnila Into, Södelling Leo.
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Käytä äänioikeuttasi!
Tuleva liittokokous on Metalliliiton korkein päättävä elin, jossa päätetään neljäksi vuodeksi eteenpäin liiton toiminta.
Olen itsekin pitkään ollut mukana eri
tehtävissä ammattiyhdistysliikkeessä ja
vaikuttanut omalla panoksellani työtätekevän etuihin.
Metallityöväen Liitto on vuosien
saatossa muuttunut, mutta ei kuitenkaan
itsestään.
Tulevien edustajien tulee olla muuttamassa Metalliliiton toimintaa paremman edunvalvonnan suuntaan.
On tärkeätä ketä sinne tulee valituksi, Olemme Reijo Hirvosen kanssa tehneet pitkään hyvää yhteistyötä työpaikalla ja ammattiosastossa vuosien saatossa.
Reijo on monet liittokokoukset käynyt
ja on varteenotettava ehdokas näissäkin
vaaleissa. Me tarvitsemme edustajistoon
kokeneen osaajan, jolla on vankkaa kokemusta ja päätöksenteko kykyä.
Hyvät veteraanit ja nuoremmat metallin jäsenet vain äänestämällä näissäkin vaaleissa voit vaikuttaa parempaan
edunvalvontaan.

Teljän Metallityöväen ammattiosasto n:o 294 r.y.

Osaston jäsen
NYT VOIT VAIKUTTAA!
Seuraavilla edellytyksillä on lupa äänestää
• jäsenet, jotka ovat liittyneet viimeistään 14.12.2007
Metallityöväen Liiton ammattiosaston jäseneksi
• liittotoimikunnan hyväksymät A-, B- ja C-vapaajäsenet
• jäsenet, joille on myönnetty liittomaksuvapautus tai lepäävät
jäsenoikeudet ja ovat maksaneet sitä ennen liittomaksunsa
vähintään 3 kuukaudelta.
Ennakkoäänestys
Ennakkoon äänestetään postitse.
Äänioikeutetuille jäsenille lähetetään äänestysmateriaali (saatekirje + äänestyslippu, ehdokaslistojen yhdistelmä, äänikuori, palautuskuori) 13.3.2008.
Ennakkoäänen suositeltu viimeinen postituspäivä on tiistai 25.3.2008,
jotta ääni varmasti ehtii perille.
Jos jäsen ei saa materiaalia, voi ammattiosasto hakea hänelle äänioikeutta
uurnavaaliin.
2.4.2008 Postitetaan todiste äänioikeudesta uurnavaalia varten niille äänioikeutetuille jäsenille, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Uurnavaalissa voi äänestää vain tällä todisteella.
Uurnavaalilla tarkoitetaan ammattiosastojen työpaikoilla ja muissa tiloissa
järjestämiä äänestystilaisuuksia. Ammattiosastot ilmoittavat äänestyspaikoista ja ajoista. Niistä ilmoitetaan myös mm. liiton verkkosivuilla www.
metalliliitto.fi
Metallityöväen Työttömyyskassan edustajiston vaali
Vaalit ovat samalla myös Metallityöväen Työttömyyskassan edustajiston
vaalit.
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslistojen yhdistelmään on koottu kaikki vaalipiirin ehdokkaat vaaliliitoittain sekä vaaliliittojen ulkopuoliset ehdokkaat.

Ammattiosaston järjestämät
uurnavaali paikat ja ajat
Su. 6.4.2008
Ma.7.4.2008
Ti. 8.4.2008

klo 15-17 Ruokala (Hollming Works) karjaranta
klo 13-15 Koneistamon taukotila (parakki ulkona)
klo 13.30-16.00 Ruokala (Hollming Works) karjaranta

Kiertävän vaalitoimikunnan
vaalipaikat ja ajat

Äänestys terveisin
Jukka Eriksson

Ma. 7.4.2008

Is-Works Oy............................................ klo 9.00-9.30
Hala-Tek ky............................................ klo 10-10.30
Levy ja Hitsaus Oy................................. klo 11.30-12.00

Ti. 8.4.2008

Pomarkun Urakoitsijatarvike Oy........... klo 9.00-9.15
Metso Paper Process Service................. klo 9.50-10.10
Länsihydro Oy........................................ klo 10.45-11.10
Nurmi Hydraulic Oy.............................. klo 11.30-11.45
Messin Oy............................................... klo 12.30-13.00
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Osaston järjestämä
kulttuurimatka Tallinnaan
Viro eteläisenä naapurivaltiona sekä erityisesti Tallinna koetaan Suomalaisten
keskuudessa ulkomaana.
Matka alkoi vailla yllätyksiä aamusella. Ketosen bussi söi kilometriä
tiuhaan tahtiin, kohtapuoliin olimme
Hesassa. Pääkaupunki sykähdyttää aina
erikoisesti näitä susirajan takana eläviä
Satakuntalaista, pirullisuutta aimo annoksen omaavia kansalaisia , vai johtuiko siitä ,kun olimme kulttuuri matkalla.
Satamassa siirryimme Viking Rosellaan , joka on kuljettanut vuosikymmeniä Suomalaisia Ruotsiin ja päinvastoin
ruotsalaisia Suomeen, mutta on siirtynyt
matkailu bisneksen mukana Suomen ja
Tallinnan väliseen liikenteeseen.
Tallinnassa majoituimme hotelli
Centraliin . Iltapäivä ja ilta oli aikaa paneutua matkan todelliseen teemaan , eli
naapurimaan kulttuuriin. Eesti on tunnettu teatterikaupunki, sekä lukuisista
muista erilaisista kulttuuri tapahtumista
ja nähtävyyksistä.
Aamulla matkalaiset pakkautuivat
linja-autoon vuorossa oli tuliaisten hankinta . Hätäisemmät oli hankkinut jo
edellisenä päivänä jotain kotiin vietävää,
mutta varsinainen auton tavaratilan täyttäminen alkoi ostoskierroksen aikana.
Matkailu avartaa Viron kehitys on
nopeaa uutta rakennetaan ,mutta nopeimmin kehittyy matkailu elinkeino .
Ajankohta syyskuun puolivälin tuntumassa on vielä sään puolesta sopiva .
Matkalla olleiden mielestä matkailu on
sopiva osa ammattiosaston vapaa-ajan
toimintaa.
T.K.

Vaaliarvonta
Teljän Metallityöväen ammattiosasto 294 järjestää liittokokouksen
jälkeen arvonnan kaikkien osaston
jäsenten kesken jotka ovat osallistuneet äänestykseen. Palkintojen
yhteisarvo on 300€, yhteisarvo
jakaantuu kolmeen 100€ lahjakorttiin.

Janne
Mäkinen

Janne Mäkinen on Porilainen
ja on asettunut Metallin liittokokoukseen ehdolle.
Janne on 40 kymppinen
mies ja hänellä on vaimo ja
yksi tytär, perhe asuu Kaanaassa omassa kodissa.
Janne metalli ura on
alkaneet uuden kaupungin
autotehtaalla josta Janne on
aikojen saatossa siirtynyt Poriin työskentelemään Levy ja
Hitsaukseen. Hitsaajan uraa
on koitunut tähän mennessä
jo noin 20 vuotta..
Janne on toiminut noin
15 vuotta luottamustehtävissä
Pääluottamusmiehenä,
ja ammattiosastossa
toimikunnan jäsenenä, sekä
Metallin piirikokousedustajana.
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Teimme kaiken kattavan
asuntolainan.
Sen nimi on
Kaiken kattava asuntolaina.

Jos kiinnostuit, poikkea konttorissamme, käy osoitteessa op.fi tai soita 0100 0500.

Keskusteluasiakirja kurssin aiheena
Kurssin aihe 20nen Liittokokouksen keskusteluasiakirja.
Asiakirjan tarkoitus on herättää mielipiteitä tämän hetken
työmarkkina tilanteesta. Edunvalvonnasta kansainvälistyminen alueellinen toiminta työehtosopimukset. Kurssin tavoite
oli liittokokous aloitteiden tekeminen. keskusteluasiakirjan

virikkeiden johdattamana.
Kurssille osallistui 15 osaston jäsentä. Luennoitsija Jarmo Eerola Satakunnan aluetoimistosta. Osallistujat olivat
erittäin aktiivisia käsittelemään ajankohtaista aihetta. Kurssi
oli ravintolakoulu Liisanpuiston tiloissa 24.11.2007.
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Työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosaston toimihenkilöitä vuonna 2008
Porin LevyHitsaus Oy
Pääluottamusmies
Mäkinen Janne
puh. t. (02) 637 7177
puh. m. 040 751 8822

IS Works Oy
Pääluottamusmies
Kuha Seppo
puh. t. (02) 631 9100
puh. m. 040 542 8290
puh. k. (02) 538 3068

Messin Oy
Pääluottamusmies
Ylihongisto M. S.
puh. t. (02) 647 5777
puh. k. (02) 538 7886

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

Metso Paper Pori Oy
Pääluottamusmies
Hyytiäinen Seppo
puh. t. 020 482 176
puh. k. (02) 635 5909
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
Aarnio Henry
Puh. t. 020 482 9879
puh. m. 040 550 7393		
Pomarkun
Urakoitsijatarvike Oy
Pääluottamusmies
Syvänne Jari
puh. t. (02) 634 2600
puh. m. 040 560 0987
Länsihydro Oy
Pääluottamusmies
Rosholm Kari
puh. t. (02) 634 5500
puh. m. 0400 951 163

