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Työtä ja toimeentuloa suomalaisille!
Viime aikoina olen seurannut huolestuneena ulkomailta lähetetyn työntekijämäärän kasvua eri työkohteissa maakunnassamme. Suurin yksittäinen kohde on
tällä hetkellä ydinvoimalatyömaa Eurajoella, jossa töissä olevat ihmiset edustavat
liki kolmeakymmentä eri kansalaisuutta.
Työssäkäyvä joukko on melko kirjavaa
ja voi vain kuvitella, mitä ovat ne yritykset, joissa nämä työntekijät työskentelevät. On myös syytä epäillä, että noudatetaanko niissä pääalojen sopimuksia
ja tilaajavastuulakia. Voi myös epäillä
näiden yritysten moraalia ja kunnioitusta
meidän sopimusjärjestelmiämme kohtaan. Ulkomaalaisten yritysten omistajat
eivät taida piitata pätkän vertaa meidän
sopimusjärjestelmistämme eivätkä kunnioittaa meidän sopimuksiamme.
Ulkomailta lähetetyt työntekijät ovat
täysin villejä tai niin peloteltuja, etteivät
uskalla paljon puhua omista työsuhdeeduistaan. Näin olen kuullut kerrottavan. Minusta ammattiyhdistyksen on
alettava vaatia, että kaikilta tällaisilta
suurtyömailta löytyy luottamusmies- ja
työsuojeluorganisaatio. Toiseksi, pidän
tärkeänä työntekijöiden ja työnantajien
kuulumista omiin järjestöihinsä. Näin
me säästyisimme monelta yhteiskunnan
talouteenkin negatiivisesti vaikuttavalta
kustannukselta. Kolmanneksi, tällaiseen
työkohteeseen ei pitäisi päästää yrittäjiä,
jotka eivät kunnioita lakeja ja sopimuksia.
Näinä aikoina ne harvat luottamusmiehet, jotka toimivat suurissa Olkiluodon kaltaisissa työkohteissa edunvalvojina, ovat kovan paineen alla ja

ylityöllistettyjä. Kysyn vaan, mistä me
tulemme saamaan jatkossa sellaisia
edunvalvojia, jotka laittavat itsensä todella likoon hoitaakseen muiden asioita?
Tähän liittyen on suuri kysymys myös se,
saammeko ylipäätään neuvoteltua näille
suurille työkohteille edunvalvontaoikeuksia? Tällä menolla suuret työkohteet
tulevat olemaan jatkossakin monikansallisia. Tähän edunvalvontakysymykseen,
jos johonkin, on ammattiyhdistysliikkeen
puututtava seuraavalla sopimuskierroksella. Nyt on alettava puolustaa suomalaista työläistä, joka maksaa veronsa
ja hoitaa velvoitteensa yhteiskunnalle.
Minulle ja monelle muulle on tullut sellainen käsitys, ettei nykyinen eduskunta
taida ymmärtää tämän asian vakavuutta.
Eivätkä ay-puolen nokkamiehetkään ole
sillä vakavuudella liikkeellä kuin pitäisi.
On aivan käsittämätöntä, että meillä
jaetaan yrityksille tukia ja kilpailun nimissä raakataan suomalainen työmies
sivuun siksi, että hän on liian kallis.
Eduskunnan on huolehdittava siitä, että
ne yritykset, jotka saavat yhteiskunnan
tukea, omalta osaltaan huolehtivat siitä,
että suomalainen saatavilla oleva työvoima ensisijaisesti työllistyy ja verotulot
jäävät Suomeen.
Tämän maan hallituksen on kannettava omalta osaltaan vastuu työtä vailla
olevista kansalaisista ja meidän nuorista
tulevaisuuden rakentajista. Nuorille on
turvattava ammatillinen koulutuspaikka,
koska tämä jos mikä varmistaa osaltaan
sen, että teollinen toiminta jatkuu Suomessa.
Ennen kuin seuraava suurvoimala-
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hanke alkaa, on jo tarjousvaiheessa vaikutettava niin, että suomalaiset yritykset
ja suomalainen työvoima ovat etusijalla.
Sopimuksiin on kirjattava muutakin kuin
hankkeen hinta, jonka ei pidä olla ensisijainen kriteeri.
On aivan selvää, että tämän laman
taittuessa, alkaa kova kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta. Nyt on mitä pikemmin aloitettava osaavan henkilöstön
koulutus. Me tarvitsemme tulevaisuudessa melkoisen joukon erikoisosaavaa
väkeä rakennuksilla, metallissa ja muuallakin teollisuudessa. Näin me turvaamme Suomessa asuville kansalaisille ja
yrittäjille mahdollisuuden selviytyä vastuistaan.

Reijo Hirvonen
pääluottamusmies,
Porin kaupunginvaltuuston jäsen

www.teljanmetalli294.com

Teljän Metalli toivottaa
lukijoilleen hyvää ja rauhallista
joulua sekä Uutta Vuotta 2010!
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Ammattiosasto kouluttaa jäseniään
Tervehdys ystävät ja toverit! Taas alkaa
vuosi olla lopuillaan, mutta ennen loppuvuoden juhlaa ovat ammattiosastomme
eri työpaikoilla vielä edessä työsuojeluorganisaation valinnat. Omalta osaltani
toivonkin, että uudet ja myös uudelleen
valitut työpaikkojen työsuojeluhenkilöt
olisivat yhteydessä tänne ammattiosaston suuntaan. Näin voisimme miettiä halukkaille juuri heille sopivaa koulutusta,
jotta he saavat tarvittavat tiedot ja tukea
toimiessaan työpaikoillaan.
Toisaalta emme ole muitakaan
unohtaneet. Myös luottamusmiehille,
ay-toiminnasta kiinnostuneille ja muille
työpaikkojen toimijoille löytyy kursseja
periaatteella jokaiselle jotakin. Kursseja
järjestää oman ammattiosastomme lisäksi Porin alueella toimiva seuturyhmä.
Näiden etuna on koulutuksen paikallisuus.
Metalliliiton oma koulutuskeskus

Murikka-opisto järjestää myös erinomaisia koulutustilaisuuksia, joista on
hyötyä niin työssä kuin vapaa-aikana.
Ainakin itselleni on ollut. Liittomme tukema koulutus on laadukkuuden lisäksi
tietenkin ilmaista. Eikä siitä myöskään
aiheudu ansion menetyksiä.
Vain osaavalla henkilöstöllä pystym-

me takaamaan toimivan edunvalvontaorganisaation toiminnan.
Yhteydenottojanne odottelee
Tero Kuusimäki
ammattiosasto 294:n opintosihteeri
terokuu@suomi24.fi

Opintosihteeri
Tero Kuusimäki
työnsä ääressä.

Maakunnan työllisyys / työttömyys iltakurssi
AIKA: torstai 28.1.2010 klo 17.00
PAIKKA: Ravintola Liisanpuisto ( Liisankatu 20 )
Tilaisuuden tavoitteena on selventää alueellista työllisyystilannetta,
siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tulevaisuuden näkymiä.
Tilaisuuden alustajina toimivat:
Jarmo Eerola (vastaava aluetoimitsija Metalli)
Reijo Hirvonen (Pääluottamusmies Metalli)
Tilaisuus on tarkoitettu ao.294 jäsenille
Tilaisuuteen on varattu 32 paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset:
20.01.2010 mennessä, Tero Kuusimäki 0500 963916, terokuu@suomi 24.fi
Tilaisuuden päätteeksi ruokaillaan
Opintosihteeri
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Edunvalvontaa
Tämän kirjoitukseni otsikko kuvaa ja
kätkee sisälleen koko ammattiyhdistysliikkeen tehtävän. Yksi sana riittää
tehtävän työn kuvaukseen. Mutta sen
edunvalvontatyön onnistuminen edellyttääkin sitten jo monien asioiden
huomioimista. Katsellaan nyt hiukan
edunvalvontaa ammattiosaston tasolla.
Liittokokouksen linjauksen mukaan ammattiosastojen toiminnan
perustavoitteina on ylläpitää korkeaa
järjestäytymistä ja jäsenten yhteistoiminnan aktiivisuutta, vahvistaa sopimustoiminnan edellytyksiä sekä paikallista ja alueellista edunvalvontaa.
Ei mikään pieni tehtävä.
Ammattiosastoihin järjestäytyminen on haasteellista silloin, kun työmarkkinat, työsuhdetilanteet, usein
vaihtuvat työpaikat ja pienet työpaikat ovat kyseessä. Monissa pienissä
työpaikoissa ei ole valittu luottamushenkilöä tai edes ketään yhdyshenkilöä, jonka kanssa ammattiosasto voisi
pitää yhteyttä. Korkean järjestäytymisasteen ylläpitäminen edellyttää
ajantasaista tietoa ammattiosaston
työpaikkojen tilanteesta.

toon. Meidän pitää miettiä keinoja ja
kanavia helpottaaksemme tätä yhteydenpitoa.
Luottamushenkilöiden on tärkeä
tietää, että he eivät ole yksin. Ammattiosastosta löytyy aina tukea. Yhtenä
keinona vuorovaikutuksen parantamiseen voisi käyttää tapaa kutsua kerran
tai kaksi vuodessa osastoon kuuluvien työpaikkojen luottamushenkilöitä
viettämään iltaa keskustelujen merkeissä.
Ne osastomme työpaikat, joissa
ei ole luottamushenkilöä mutta olisi
halu laittaa tämä asia kuntoon, ottakaa yhteyttä osaston toimihenkilöihin.
Annamme tarvittavan avun ja neuvot,
miten luottamushenkilöiden valinta
käytännössä hoidetaan. Yhteistyössä
on meidän voimamme!
Osaston toimikunta ottaa mielellään vastaan neuvoja sekä ideoita,
miten saamme yhteistoimintaamme
ammattiosastossa uudenlaista potkua,
ajantasaista tietoa osastomme työpaikkojen tilanteista ja sitä kautta ryhtiä edunvalvontaamme.

Koulutussuunnitelma
Vuodelle 2010
YLEISTÄ:

Koulutus-suunnitelma vuodelle
2010, joka on osaston 45 toimintavuosi. Koulutukseen panostetaan aikaisempaa enemmän
(lisätään mm. kurssien määrää ja
laajennetaan aihealueita).Koulutuksen painopiste kohdistuu
koko jäsenistöön. Meneillään
oleva sukupolven vaihdos luo
tarpeita kouluttaa toiminnan järjestäjiä.

KOULUTUS:

Iltakurssi: Aiheena Porin ja
maakunnan työllisyys ja työttömyys v.2010. Paikkana ravintola Liisanpuisto, kouluttaja Jarmo Eerola. Kohderyhmä koko
jäsenistö.
Koulutusjärjestelmän kehittäminen: kesto 1pv. Paikka
pori ajankohta maaliskuu, Ao:n
toiminnan kehittäminen jokin
aiheista ideointi, jäsenhankinta, talouskoulutus, muistitikku
tai työmarkkinatiedotus, paikka
Pori, ajankohta toukokuu

Järjestäytymisestä ja
työpaikkojen sijainnista
Työpaikka- ja tuotantorakenteisiin
on saattanut tulla muutoksia ja siksi
kattavalle työpaikkakartoitukselle on
vahvat perusteet. Yksi ammattiosaston pikaisista tehtävistä on saada jäsentensä työpaikoille luottamushenkilö tai edes yhdyshenkilö, jos tällaista
ei niistä löydy.
Samalla työpaikalla voi olla jäseniä kolmestakin eri osastosta. Olisi
varmaan tarkoituksenmukaista keskittää jäsenyys yhteen osastoon, jos sopijapuolina ovat Teknologiateollisuus
ry ja Metallityöväen Liitto ry. Alueellisesti pitäisi myös katsoa, mihin osastoon työpaikalla järjestäydytään.
Edunvalvonnan etulinjassa olevat
luottamushenkilöt ovat työpaikoilla
reaaliajassa mahdollisten ongelmien
kanssa, mutta eivät ole välttämättä
kovin usein yhteydessä ammattiosas-

Teljän
metallityöväen
Ammattiosasto
N:o 294

Iltakurssi Aiheena Ao. koulutus tarpeet laaditaan koulutussuunnitelma v.2011, ajankohta
lokakuu
Nuorisokurssi, aihe vapaa
Lisäksi ehdotamme Porin seuturyhmälle aihetta tes tulevaisuus.

Seppo Kivimäki
puheenjohtaja

14.10.2009.
Teljän ammattiosaston opintosihteeri.
Tero Kuusimäki
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Esiintymistaidon ja puheilmaisun kurssi
Lauantaina 28.2.2009 järjestettiin esiintymistaidon ja puheilmaisun kurssi uusille
luottamushenkilöille sekä muille
asiasta kiinnostuneille. Kurssin vetäjänä
toimi viestintäaineiden opettaja Marjo
Nurmi Murikka-opistolta. Paikalle oli
uskaltautunut yhdeksän ammattiyhdistyksen jäsentä.
Kurssilla perehdyttiin esiintymispelon voittamiseen sekä vireystilan ylläpitämiseen vinkein ja käytännön harjoituksin. Jokaiselle halukkaalle tarjottiin
mahdollisuus koetella rajojaan harjoitustehtävien muodossa luokan edessä, johon
jokainen osallistuja rohkenikin mennä.
Kurssilla käytiin läpi myös perustelun jaloa taitoa, tutustuttiin järkeen ja
tunteisiin vetoaviin argumentteihin sekä
niiden eroihin. Harjoitustehtävät herättivät osallistujissa suuria tunteita, hyvässä

ja rakentavassa hengessä tosin.
Sokeriksi pohjalle oli varattu mielipidepuheenvuoron harjoitus, jossa kukin
osallistuja laati pienimuotoisen mielipidepuheen. Mielipiteiden aiheet sekä
esitykset olivatkin kurssin parasta antia.
Esitysten teemat ja tyylit kattoivat laajan
skaalan draamasta komediaan, muutamaa aavistuksen pikkutuhmaa anekdoottia unohtamatta.
Toimintatäyteinen päivä tarjosikin
sekä viihdettä että raudanlujaa asiaa varmasti koko rahan edestä. Rohkenisinpa
yltyä väittämään, että monenkin osallistujan kohdalla kynnys puhujanpöntölle
laski ainakin askelman, ellei peräti kahta.
Lopuksi kiitokset kaikille kurssille
osallistuneille ja kouluttaja Marjo Nurmea unohtamatta.
Marco Bäck

Viisivuorolaisen mietteitä
Nykyajan kiireinen elämänrytmi on hämärtänyt viikonpäivien eroja. Enää ei
arki ja viikonloppu eroa kaikilla ihmisillä niin selkeästi kuin ennen. Jo jonkin
aikaa ruokakaupassa on voinut käydä
ympäri vuorokauden vuoden jokaisena
päivänä. Luonnollisesti poliisiin, pelastuslaitokseen, sairaalaan ja vaikkapa numeropalveluun on saanut yhteyden myös
joka hetki.
Hollmingilla hypättiin alkuvuodesta
samaan kelkkaan ja polkaistiin käyntiin
viisivuorojärjestelmä eli katkeamaton
kolmivuoro, minkä seurauksena koneet
käyvät tauotta. Alkuun heräsi jonkin verran epäilyksiä etenkin juuri viikonloppujen suhteen, koska järjestelmä vaatii
päivittäin kolmen henkilön työpanosta
viidestä. Lisäksi esimerkiksi lomien kertyminen askarrutti.
Saimme kuitenkin arvokasta tietoa
järjestelmästä Jari Myllykosken pitämästä infotilaisuudesta sekä mahdollisuuden vaikuttaa toteuttamistapaan, joka
päätettiin tehdä ns. lyhyenä kiertona. Se
tarkoittaa kahta aamuvuoroa, kahta ilta-

vuoroa, kahta yövuoroa, jonka jälkeen
seuraa neljä vapaata vuorokautta.
Järjestelmän hyvistä puolista ensimmäinen tuli heti esiin, kun saimme
vuorolistat koko loppuvuodeksi. Säännöllisen viikkorytmin puutteen vastapainoksi saimme tietoomme vapaapäivien
ajankohdat, mikä helpottaa vapaa-ajan
suunnittelua etukäteen. Myös työkaverin näkemisestä kasvokkain joka vuoron
alussa ja lopussa on suuri hyöty työn sujuvuuden kannalta, kun uutena kaverina
oudolla koneella kaikki työvaiheet eivät
olleet aina kristallinkirkkaana mielessä.
Ja onhan se mukavaa kuulla työkavereiden kuulumisia sinänsä melko yksinäisen puurtamisen jälkeen!
Alkuvuodesta pohdimme myös työhyvinvointia ja suurimpana asiana jäi
mieleen työssäjaksaminen. Mielestäni
tämä lyhytkiertoinen viisivuoromalli on
erinomainen tapa tehdä kolmivuorotyötä. Aamuherätyksiä, koko päivän vaativia iltavuoroja ja yövalvomisia ei tule
liiallisina kerta-annoksina. Toki jo alussa
mainittuja viikonloppuja, jolloin suurin

osa ihmisistä on vapaalla, jää vapaaksi
huomattavasti vähemmän. Tämän asian
kanssa pystyy elämään, kun vapaapäivät
ovat tiedossa. Koneiden käyttämisen jatkuvasti olettaisin olevan myös työnantajan etu. Viivästyksiä ei tosin pysty niin
helposti korjaamaan, koska kuorma on
jaettu viikon joka tunnille.
Kaiken kaikkiaan viisivuorojärjestelmä on mielestäni onnistunut ja sopii
hyvin työhön Hollmingilla. Uskallan
väittää, etten ole ajatuksineni yksin.

Mikael Autio
Itä-Skoda
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Metallimiehestä on moneksi
Leppäkorvesta Nummen nelihenkisestä perheestä suunta kaksi
henkeä kulkunsa kohti Karjarantaa ja Hollmingin konepajaa.
Isä Kari hitsaa potkurilaitteita ja poika Samu on kaksi viikkoa
kestävällä työelämään tutustumisjaksolla.
Yhdeksäsluokkalaiselle työpaikka on ensimmäinen, joten
mitään erityisiä ennakko-odotuksia ei ole päässyt syntymään.
Ammatin valinta tulee pian eteen. Siinä Samulla tuntuu olevan
vapaat kädet, kotoa ei liikaa ohjailla tulevaa suuntaa. Samulla
on selvät suunnitelmat siirtyä kone- ja metallialan koulutuksen
kautta hakemaan omaa paikkaansa yhteiskunnassa.
Kouluun liittyvät kysymykset saavat nuorukaisen kiemurtelemaan vaivautuneena tuolissaan. Jotkin aineet ovat kuitenkin
erityisen kiinnostavia, kuten kotitalous. Kotona kokkaushaluja
hän ei ole vielä päässyt toteuttamaan.
Tekniset taipumukset ovat pojalla varmasti verenperintöä.
Harrastuksiin kuuluu mm. polkupyörien korjaukset sekä Suzuki PV:n uuteen kuosiin saattaminen ja tulevaisuudessa siintää
kevytmoottoripyöräkortti.
Koripallon ja hapkidon avulla fyysinen puoli on pysynyt
kunnossa (tällä hetkellä edellä mainitut lajit eivät kuulu päiväohjelmaan) ja basson soitolla tyydytetään taiteellisia taipumuksia.
Kaksipyöräinen on myös isällä alla. Moottoripyöräily on
kuulunut muutaman vuoden harrasteisiin niin maantiellä kuin
radoilla. Rata-ajon tarkoituksena on pääasiassa omien ajotaitojen kehittäminen.
Ammattiopintojen alku
Karilla kipinä metalliin syntyi ammattikoulutukseen hakeutumisen yhteydessä. Autonasentajan ja autopeltisepän koulutus antoivat hyvän pohjan tulevaisuuteen, mutta välittömästi
koulun jälkeen ei vielä ollut metalliteollisuuden vuoro.
Kivi kiinnosti
Viisi vuotta koulun jälkeen vierähti kivitöissä, porilaisessa hautakivifirmassa. Kivitasojen valmistus onnistuu vieläkin,

Nummet,
isä ja poika.
Kari on
metallialan
moniosaaja ja
Samu tuleva
sellainen.

kuitenkin vain harrastusmielessä, oman isän firmassa.
Hitsaus voitti
Karjarantaan ammattikurssille ja sitä kautta konepajatöihin, paluu metallin pariin koitti aikanaan. Mielenkiintoisia
töitä varjostaa epävarmuus työn jatkumisesta, myös Karjarannan väellä. Elämään valoisasti suhtautuva hitsari on työhönsä
kuitenkin tyytyväinen. Jatkuvasti on löytynyt kohteita, joissa
omaa osaamistaan on voinut kehittää. Yhteistyö esimiesten ja
työkavereiden kanssa on ollut ongelmatonta.
Uusia haasteita
Toisinaan ihminen kokee elämässään ahaa-elämyksiä, joilla
on kauaskantoisia vaikutuksia. Karille tällainen tuli Aslak-kuntoutuksen muodossa. Ikaalisten maisemissa käyty varhaiskuntoutus toi uutta potkua. Aktiivinen ja mahdollisimman monipuolinen kuntosaliharjoittelu on sen peruja. Uutena harrasteena
on mukaan tullut lenkkeily, jonka tähtäin tulevaisuudessa on
juosta täysmittainen maraton. Tällä hetkellä harjoittelu sujuu
paikallisen maratonjuoksuun keskittyvän teamin jäsenenä.
Imitaattori
Jos taukotilan oven avattuasi kuulet jostakin Speden kommentteja tai Aarne Tanninen ja Erkki Toivanen ruotivat maailman politiikkaa, se ei välttämättä tarkoita, että radio on auki.
Todennäköisesti Kari on siirtynyt asianomaisen henkilön rooliin ja matkii hämmästyttävän uskottavasti kohteitaan. Tällä
hetkellä hän osaa imitoida noin kymmentä eri henkilöä. Silloin
tällöin imitoitavien määrä kasvaa, kun löytyy siihen tarkoitukseen sopiva henkilö.
Jäämme seuraamaan Karin hikistä taivallusta kohti päämäärää: maratonia. Toivottavasti Samun tapaamme tulevaisuudessa metallixalan ammattilaisena Hollming Worksilla.
Seppo Kuusisto
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Pehmeä lasku eläkkeelle
Levyseppä Tarmo Korventaustalle Porin Karjaranta on tuttuakin tutumpi alue.
Siellä hän on tehnyt metallialan töitä yli
40 vuotta ja työura jatkuu edelleen, kesästä lähtien osa-aikaisena. Miten muuten päädyit tähän ratkaisuun?
– Tässä taloudellisessa tilanteessa
työt vähenevät, halusin lisää vapaa-aikaa
omille harrastuksilleni ja olenhan minä ollut täällä jo riittävän kauan. Vanhemmiten
kuntokin heikkenee, perustelee Korventausta osa-aikaeläkkeelle siirtymistään.
Hän halusi tehdä tilaa nuoremmille
työntekijöille, mutta yhtä paljon hänen
ratkaisunsa taustalla painoi halu ja tarve
saada lisää vapaa-aikaa. Tarmo kuuluu
siihen ikäluokkaan, joka on vuosikymmenien ajan ollut mukana hoitamassa
erilaisia ay-liikkeen toimintaan ja työntekijöiden edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Se on vaatinut omasta vapaa-ajasta
tinkimistä.
Kokenut ay-aktiivi osaa antaa arvoa
saamalleen vapaa-ajalle, jonka hän voi
käyttää haluamallaan tavalla. Tarmo sanoo viime aikoina pohtineensa sitäkin,

että miten paljon me ihmiset juoksemme
turhan roinan perässä. Monissa talouksissa tavaraa on joka paikka pullollaan,
mutta uutta vain pitää saada.
– Ainakin mun ikään ehtineillä menot ovat pienentyneet, joten vähemmälläkin tulee toimeen.
Kahden kauppa
Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen on
aina kahden kauppa. Työntekijän ja työantajan yhteisen tahdon lisäksi edellytyksenä on työntekijän 58 vuoden ikä.
Tarmo tekee töitä ja on eläkkeellä kahden viikon jaksoissa, mutta tarvittaessa
voidaan sopia muunkinlaisesta jaksottamisesta. Jaksot pitää kuitenkin tasoittaa
16 viikon aikana.
Työpaikalla osa-aikaeläkkeellä olevat tekevät yleensä niitä töitä, mitä he
normaalistikin tekevät. Näiden pitkän
työuran omaavien ammattilaisten osaamista on Hollming Works Oy:n Porin
yksikössä hyödynnetty alalle koulutettavien nuorten opastuksessa. Tällä hetkellä

tätä tarvetta ei ole, koska yhtiö ei juuri
nyt palkkaa koulutettavia nuoria.
– Kun tulen töihin, niin suurin piirtein tiedän, mitä rupea tekemään, kertoo
Tarmo omasta työtilanteestaan.
Osa-aikaeläke tarjoaa pehmeän väylän siirtyä eläkkeelle. Jokainen haaveilee
eläkkeelle pääsystä, mutta sen päivän
vihdoinkin koittaessa, työnteon rytmittämästä elämästä luopuminen tuottaa monille suurta tuskaa. Joku saattaa sairastua
vakavasti ja jopa kuolla ehdittyään olla
vain muutaman kuukauden eläkkeellä.
Tarmo aikoo jäädä hyväkuntoisena
eläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Kunnostaan hän on huolehtinut käymällä
säännöllisesti kuntosalilla ja kuntosalikäynnit saattavat eläkevuosina ehkä
lisääntyä. Muut harrastukset ovat vielä
hieman hakusessa, mutta metsästys tulee
pysymään edelleen kuvioissa mukana.
– Puutyöt ovat mua aina kiinnostaneet. Mulla on jo kaikki tarvittavat perustyökalut olemassa, Tarmo sanoo.
Kari Kuisti

Varsinaiseen
eläkeikään
Tarmo Korventaustalla
on aikaa
runsas vuosi.
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Politiikka pois ay-liikkeestä?
Vaatimus ei liene uusi, mutta jälleen
tullut ilmeisen ajankohtaiseksi. Kokoomusporvarit yrittävät hämätä olevansa
työväenpuolue siinä missä vasemmistopuoluekin. Tämä kai siksi, että esimerkiksi meidän metallin jäsen voisi jopa
kuvitella olevansa tasavertainen, oman
onnensa seppä tässä yhteiskunnassa.
Me itse olemme vähintään syyllisiä tämän ajatuksen levittämiseen, sillä
aatteellisuutemme, sos.dem. ja vas., on
vähin äänin hävitetty pois nykypäivästä.
Jos työtekijällä tai eläkeläisellä sattuu
nyt olemaan huoli toimeentulostaan,
vastineeksi on tarjolla kevyttä viihdettä,

joilla arjen murhe hoituu. Kun tiedonvälitys jää yksipuoliseksi, me olemme median armoilla ja vietävissä.
Suomea viedään nyt oikeiston uhalla hyvin huolestuttavaan tilanteeseen,
jossa meitä sotketaan yhä syvemmälle
suohon. Lohdutukseksi valtiovarainministeriltäkin tulee silloin tällöin tippa
silmään, kun meillä kaikilla menee nyt
huonosti. Miksi olemme itse suostuneet
vasemmistoaatteemme ja politiikkamme
häivyttämiseen?
Vastakkainasettelun aika ei todellakaan ole ohi, päinvastoin. Todella iso
asia, jota yhä vähäisempi omiemme

joukko edes itse tiedostaa. Kun tuloverot
kasvavat edelleen järjettömiksi, suomalaisia opetetaan kantapään kautta.
Nuorissa on kuitenkin tulevaisuus.
He hoitavat jatkossa edunvalvontaa niin,
että meillä kaikilla kansalaisilla olisi oikeudenmukaisemmat toimeentulon madollisuudet. Ja avoin politiikka takaisin
myös ay-liikkeeseen, yhteiskunnallinen
tietoisuus tarvitsee sitä.

Veijo Rantanen
eläkeläinen, entinen hitsaaja

Veijon mielestä
ay-liikkeellä on suuri
merkitys edunvalvojana
tulevaisuudessakin.
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Eikö sana kuulu vai eikö se tehoa?
Lauantaina 28.2.2009 järjestettiin hotelli
Amadossa esiintymistaidon ja puheilmaisun kurssi uusille luottamushenkilöille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
Vetäjänä kurssilla toimi viestintäaineiden
opettaja Marjo Nurmi Murikka-opistolta.
Paikalle kokoontui yhdeksän puheilmaisusta kiinnostunutta ammattiyhdistyksen
jäsentä. Palataanpa hetkeksi kurssin tunnelmiin ja kohokohtiin.
Kirpeä pakkasaamu hyväili uutteran
ja hyvin levänneen ammattiyhdistysaktiiviin äänihuulia ja poskia ripeätahtisella kävelymatkalla kohti hotelli Amadon
maankuuluja kokoustiloja, ajatukset
tiukasti kohdentuneena päivän kurssiohjelmaan. Tiedossa oli syväluotaava ja
toiminnantäyteinen tutkimusmatka kohti
verbaalisen ilmaisun saloja. Ohjelmassa neulanterävää ilmaisua, viiltävillä
anekdooteilla höystettynä. Raudanlujia
mielipiteitä, oivallisilla argumenteilla
terästettyinä. Pettämättömän charmin
kera ryyditettyjä puheenvuoroja, luonnollisesti.
Pikaisten alkutervehdysten ja maittavan aamupalan jälkeen pitikin jo hieman
tunnustella ilmapiiriä. Ilmassa väreili
jännitys, jonka veroista saisi hakea hieman suuremmista urheilutapahtumista,
läänin avoimet eivät riittäisi. Odottava
tunnelma suorastaan sähköisti ilman.
Kenenkään otsalla ei vielä ollut havaittavissa hikikarpaloita, niiden aika tulisi
myöhemmin.
Jo ensimmäinen tehtävä paljasti, ettei päivästä tulisi helppo. Tämä vaatisi
itsensä ylittämistä, hyppyä tuntemattomaan, sukellusta kuilun yli ja vielä ilman turvaköyttä kaiken lisäksi. Vaikka
kyseessä saattoikin olla helpohkoksi
luonnehdittu ja aavistuksen leikkimielinenkin itsensä esittely, niin alkoivat jo
ensimmäiset esiintymiskammon demonit ilmoittaa olemassaolostaan.

Ensimmäiset urheat yrittäjät suunnistivat suomalaisen metallimiehen
sisukkuudella, kasvot tiukasta keskittymisestä kielivänä kohti tuntematonta.
Aavistuksen kateellisena jouduin seuraamaan suorastaan musertavan tehokasta
lavatyöskentelyä. Ei ylimääräistä kasvojen punoitusta, otsat pysyivät suorastaan
luonnottoman kuivina, paperin tärinää ei
ollut havaittavissa. Sanat etenivät kohti
kuulijan tärykalvoja selkeästi ja sopivalla äänenvoimakkuudella. Suorastaan
musertavan ammattilaismaista esiintymistä.
Oman vuoron koittaessa tunnelma
oli hieman erilainen, kädet hikosivat ja
kurkkua kuivasi. Sydän elää omaa huomattavan ja suhteellisen villirytmistäkin
elämäänsä, hiki painaa paidan tiukasti
kiinni selkäruotoon. Pieni ääni pään sisällä koettaa epätoivoisesti lohduttaa
hätääntynyttä sankariamme. ”Ei ne pure,
ei ne pure”-ääni vakuuttelee. Katse harhailee tutussa yleisössä, paperi vapisee
kädessä.
Sanat alkavat ontuvan matkansa
jostain kurkunpään ja pallean välimaastosta. Suussa maistuu sappi ja oma ääni
kuulostaa – kohteliaasti ilmaistuna –
kummalliselta.
Harjoitus oli ohi ja pikainen perääntyminen omalle paikalle. Rehellisesti
saatan kyllä tunnustaa että jännitti, mikä
varmaan kuvaa suhteellisen hyvin ryhmän näkemystä puheen pitämisestä.
Alkujännityksen hiljalleen lauetessa
ja pulssin pikkuhiljaa tasaantuessa olikin
aika puhua muutamalla sanalla esiintymispelosta tai oikeammin vireystilasta.
Käytännön esimerkkien ja muutaman
käytännön vinkin avulla urhea ryhmämme suunnisti kohti uutta haastetta.
Seuraava harjoitus nostikin rimaa
jo aavistuksen, luvassa oli perustelun
jalo taito. Ilmassa sinkoili sekä tuntei-

siin että järkeen vetoavia argumentteja,
kun sanalliset samurait ottivat suurella
sydämellä mittaa toisistaan. Taistelukenttänä toimivat muun muassa seuraavat tunteet pintaan nostattavat aiheet:
teiden suolaus, internet, huumetestaus ja
tiedonkulku työpaikalla. Urheat verbaaligladiaattorit esittivät argumenttejaan
puolesta ja vastaan, mutta luonnollisesti
herrasmieshengessä. Vyön alle ei sadellut iskuja ja uhkasakoilta vältyttiin ja
kurssin linja pysyi tälläkin haasteellisen
tehtävän kentällä tiukan asiallisena.
Hyvin ansaitun lounaan jälkeen luvassa olikin Grande Finale, puheilmaisun Graalin malja, ihan oman mielipiteen
julkituominen. Pikaisen valmistautumisen jälkeen ilmoille sinkoili mielipiteitä ja puheita satoikin laidasta laitaan.
Puheita rivitaloyhtiön kokoukseen,
pienryhmätoiminnan kehittämiseen, nykyiseen palkkaukseen puututtiin, työturvallisuudesta esitettiin korjausehdotus
ja politiikan pelikenttien maanmainio
seuramieskin teroitteli kynsiään. Liekö
aivan puhtaita jauhoja pussissa poliitikolla, mene ja tiedä. Kaiken kaikkiaan
yhtä monta tyyliä kuin puhujaakin.
Päivästä jäi hyvä fiilis, tunnelma
oli rento, vaikka ohjelma oli suorastaan
henkeäsalpaavan kiihkeärytminen. Tuskinpa kenenkään tarvitsi juuri kelloaan
vilkuilla, vaikka kyseessä oli lauantai ja
monella varmaan hyvinkin selvät suunnitelmat illaksi.
Lopuksi haluaisin esittää kiitokset
kouluttaja Marjo Nurmelle ja kaikille
mukana olleille. Toivottavasti seuraavalla kurssilla on mukana taas tuoretta
verta, koska ei edes ammattiyhdistystoiminnan tarvitse aina olla niin vakavaa toimintaa.
Terveisin
Marco Bäck

Marjo Nurmi
Murikka-opistolta
opetti metallimiehiä
ilmaisutaidossa.
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Nuorten Kesäpäivät 2009
Metallin nuorten Kesäpäivät järjestettiin
tänä vuonna kotikulmillamme Yyterissä.
Kylpylähotelli palveli viikonlopun ajan
nuoria Metalliliiton jäseniä ympäri Suomen perheineen.
Majoitusvaihtoehtoina olivat perinteinen hotellihuone ja porukkamökit.
Käytössä oli myös hotellin kylpyläosasto. Ruoka oli hyvää ja mielestäni valittu
hieman lapsiperheitä silmälläpitäen. Tarjolla oli mm. lihapullia, mutta nuoriahan
tässä vielä ollaan, joten kyllä ne kelpasivat!
Lauantaipäivä alkoi hieman pilvisenä, mutta jo LLBO:n aloittaessa ensimmäisen settinsä, aurinko alkoi paistaa.
Se takasi hyvät olosuhteet viikonlopulle.
Kisat ja tietovisa keräsivät mukavasti osallistujia lopun porukan viettäessä

rentoa yhdessäoloa. Illan pääesiintyjäksi
oli saatu Dingo, joka vetikin hyvän keikan soittaen hieman harvemmin kuultuja
kappaleita hyvällä asenteella. Illalla oli
ohjelmassa vielä mm. karaokea ja makkaranpaistoa.
Tapahtuma tarjosi hyvin monipuolista ohjelmaa jäsenille. Osa oli paikalla
koko perheen voimin, osa kaveriporukalla ja kaikille riitti tekemistä. Paikkana
Yyteri oli mielestäni erinomainen sen
hieman syrjäisestä sijainnista johtuen,
koska kaikki paikallaolijat olivat ns.
omaa porukkaa. Oli mukavaa tavata tuttuja kursseilta ja muista tapahtumista ja
tutustua uusiin ihmisiin. Tunnuslause,
Metallissa et ole yksin, todella toteutui
Kesäpäivillä!
Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa

tulevista tapahtumista. Helmikuussa järjestetään, niin ikään Yyterissä, vuoden
2010 Big Happening, missä toivoisin
näkeväni mahdollisimman monta nuorta. Alueellisia tapahtumia on paljon muitakin ja tietenkin Kesäpäivät taas ensi
kesänä.
Allekirjoittanut ottaa vastaan enemmän kuin mielellään ideoita ja ehdotuksia oman ammattiosaston nuorten
toimintaan, joten rohkeasti vaan yhteyttä ottamaan tai hihasta nykäisemään!
Muistakaa seurailla ilmoitustauluja ja
nettisivuja www.teljanmetalli294.com ja
www.metallinnuoret.fi

Mikael Autio

Dingo oli
Kesäpäivien
pääesiintyjä.
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Toimintasuunnitelma
toimintavuodelle 2010

Teljän Ammattiosaston
toimihenkilöt
vuonna 2010

YLEISTÄ
Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2010, joka on osaston 45 toimintavuosi. Toiminta sopeutetaan resurssien ja toimialalla esille tulevien tehtävien hoitamisen edellyttävälle
tasolle. Pääsääntöisesti ennakoiva toiminta tapa, suhdanteet
huomioiden sopeuttaa toiminta vallitseviin työmarkkinaolosuhteisiin.
Tavoitteena osaston jäsenistön edunvalvonta, siten kuin perinteellisen taistelujärjestön toimintatapa, tässä ajassa, ja hyväksyttävillä menetelmillä on mahdollista.

Puheenjohtaja: Seppo Kivimäki

KOULUTUS
Erillinen koulutussuunnitelma liitteenä.
KOKOUSTOIMINTA
Toimikunta järjestää sääntöjen edellyttämät kokoukset.
Toimikunnan kokoukset järjestetään tarpeen mukaan.
Vuoden kuluttua lopuilleen toimikunta järjestää luottamusmies valinnat työpaikoille.
VAPAA AJAN TOIMINTA
Toimikunnan harkinnan mukaan järjestetään virkistys matka
osaston jäsenille.
Osasto järjestää pilkkikilpailun kevät-talven aikana.
Veteraani ja nuorten toimintaa tuetaan toimikunnan harkinnan mukaan.
TIEDOTUS TOIMINTA
Osasto julkaisee tiedotuslehteä yhden numeron.
Paikallisissa työväenlehdissä ilmoitetaan kokouksista ja
ajankohtaisista asioista.
Osaston lehtiseteli käytäntöä tullaan jatkamaan.
Osaston nettisivu pidetään ajan tasalla.
TULEVAT VAALIT
SEUTURYHMÄT
Ammattiosasto on mukana kehittämässä aluetoimintaa, Metalliliiton salliman organisaation raamien puitteissa. Seuturyhmään tullaan valitsemaan osaston edustajat, siten kuin
seuturyhmään kehitetty hallintomalli antaa siihen mahdollisuuden.
TALOUS
Osaston taloutta hoidetaan talousarvion mukaan, varojen
sijoittaminen mahdollisimman tuottavasti varmoihin kohteisiin.
24.9.2009. Teljän ammattiosaston Toimikunta.

www.teljanmetalli294.com

Toimikunta, varsinaiset jäsenet:
Aalto Marko, Bäck Marko, Grönlund
Hannu, Hedman Marko, Hedman Mikko
,Hirvonen Reijo, Inberg Arto, Korventausta
Tarmo, Kuusimäki Tero, Kuusisto Seppo,
Lehtonen Kaj, Letonsaari Jarkko, Malmi
Reijo, Mäkinen Janne, Naskali Vesa,
Nurmi Simo, Norrgård Seppo, Norrgård
Joni, Ukkonen Jorma, Valkama Pentti.
Varajäsenet:
Anttila Tero, Autio Mikael, Koski Markus,
Rantanen Veijo, Ruuska Mika, Nieminen
Janne.
Vapaa-aika jaos:
Savolainen Matti, Tero Kuusimäki,
Kaj Lehtonen, Simo Nurmi, Joni Norrgård.
Veteraanijaos:
nimetään myöhemmin.
Nuorisojaos:
Janne Nieminen, Tero Kuusimäki, Mika
Ruuska, Mikael Autio, Joni Norrgård.
Aluejärjestön kokouksen varsinaisiksi
ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi:
Janne Mäkinen (vara Jorma Ukkonen) ,
Reijo Malmi, (vara Hannu Grönlund),
Seppo Kivimäki (vara Mikko Hedman),
Norrgård Seppo (vara Veijo Rantanen).
Seuturyhmän edustajat:
Korventausta Tarmo (vara Hedman Mikko),
Kivimäki Seppo (vara Autio Mikael),
Kuusisto Seppo (vara Lehtonen Kaj).
SAK:n paikallisjärjestön
kokousedustajat:
Jukka Nordlund (vara Marko Hedman),
Tero Kuusimäki (vara Jani Tillqvist), Mikko
Hedman (vara Reijo Malmi), Seppo Kivimäki (vara Tero Anttila), Janne Mäkinen
(vara Kaj Lehtonen), Hannu Grönlund (vara
Reijo Hirvonen). Marco Bäck (vara Mikael
Autio), Arto Inberg (vara Joni Norrgård).
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Työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosaston toimihenkilöitä vuonna 2010
Metso Paper
Woodhanndling
Pääluottamusmies,
Hyytiäinen Seppo
puh. t. (02) 648 6100
puh. k. (02) 635 5909

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,
Kuha Seppo
puh. t. (02) 631 9100
puh. m. 040 542 8290
puh. k. (02) 538 3068
Nurmi Hydraulics Oy
Luottamusmies, Moisio Eija
puh. t. (09) 224 2050
Porin tehdas
puh. k. (02) 633 4352
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Helen : 040 546
puh

Hollming Works Oy
Ammattiosaston puheenjohtaja,
Seppo Kivimäki
Puh. t. 040 488 9440
puh. m. 040 723 3194

Hollming Works Oy
Pääluottamusmies,
Hirvonen Reijo
puh. k. (02) 637 7041
puh. m. 040 543 5810

Metso Paper
Process Services
Pääluottamusmies,
Honkala Janne
Puh. t. 020 482 9879
puh. m. 050 520 4179		

Hollming Works Oy
Työsuojeluvaltuutettu ja
ammattiosaston taloudenhoitaja,
Kuusisto Seppo
puh. k. (02) 637 7151
puh. m. 040 543 5820

Pomarkun
Urakoitsijatarvike Oy
Pääluottamusmies,
Syvänne Jari
puh. t. (02) 541 1182
puh. m. 040 760 7991

Hollming Works Oy
Ammattiosaston sihteeri,
Korventausta Tarmo
puh. m. 040 563 9461

Länsihydro Oy
Pääluottamusmies,
Rosholm Kari
puh. t. (02) 634 5500

kerralla kuntoon

Vakuut
Juha-Pekka usedustaja
Furu
puh: 044 53 holm, Pori
8 8081

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Eteläpuisto 9, 28100 Pori, puh. (02) 4789 7480
Kanalinranta 5, 26100 Rauma, puh. (02) 823 6454
Rantatie 272, 27800 Säkylä, puh. (02) 867 1201

Vannekari
staja Matti ää
u
d
se
tu
u
p
Vaku
kaan
Ulvila, Kan 225 961
puh: 0400

Vaku
Jorma utusedus
t
puh. Julin, Säk aja
0400
53306ylä
2

Hymyile, olet Turvassa.

Palvelunumero 01019 5110 | w w w.turva.fi
140x75 Porin edustajailmoitus Satakunnan työ 4v.indd 1

21.10.2009 9:41:20

