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Osasto 294

Puheenjohtajan palsta
HYVÄT AMMATTIOSASTON jä-

senet v. 2010 lähenee loppuaan. Tämäkin vuosi on edelleen metalliteollisuudessa ollut hitaan kasvun aikaa. Teknologiateollisuus ry:n suhdannekatsauksessa muun muassa mainittiin,
että yritykset saivat heinä-syyskuussa
uusia tilauksia euromääräisesti 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Vuoteen 2008 verrattuna tilauksia
oli 40 prosenttia vähemmän.
Metallityöläiset sen myös ovat
tuntee nahoissaan, syyskuussa oli lomautettuna 16000 jäsentä
lomautukset koskivat eniten kone
ja metalliteollisuuden yrityksiä. Tämän on joutunut konkreettisesti kokemaan myös moni meidän ammattiosastomme jäsen, toki siellä menestyneitäkin yrityksiä mukana on. Yrityksiin on kyllä tilaajilta yhteyden otot
lisääntyneet jonkun verran tarjouksia
kysellään, lasketaan, ja lähetellään.
Kyllä se nousu siitä lähtee ensivuoden
puolella, uskotaan niin.
Porin seudun ammattiosastojen
tapaamisissa seuturyhmän puitteissa
on tänä vuonna herätelty keskustelua
ammattiosastojen yhteistyön lisäämisestä jopa fuusioista osastojen kesken.
Mielenkiintoinen visio jos ajatellaan,
että porin seudulla viisi ammattiosastoa yhdistyisi syntyisi noin 5800 jäsenen osasto. Se olisi vaikutusvaltainen,

poliittisesti merkittävä ja taloudellisesti vahva ammattiosasto. Kaikki tällainen tulevaisuuden visiointi täällä
metallin maakunnassa, visiointi joka
toteutuessaan parantaisi jäsentensä
edunvalvontaa on tervetullutta, keskustelu jatkuu ammattiosastoissa ja
seuturyhmässä.

Yhteistyötä ammattiosastojen välillä kyllä nykyisin näissäkin puitteissa
aika hyvin on sen mahdollistaa työkalu nimeltään seuturyhmä. koulutuksen, luottamusmiesten yhteistyön parantaminen ja vapaa-ajan virkistystoiminnan kaltaisissa asioissa ensi vuonnakin teemme paljon yhteistyötä.
Tämä syksy on myös luottamushenkilöiden valinta aikaa v:2011 alusta
kaksi vuotta kestävään toimikauteen.
Valittujen joukossa tulee olemaan
vanhoja tekijöitä jo useita toimikausia olleita ammattilaisia, mutta myös
ensimmäistä kauttaan aloittavia uusia
luottamushenkilöitä, heille on tärkeää
kouluttautua tehtävään. Kouluttautumiseen onneksi meillä metallialan
ihmisillä on upea Murikka-opisto.
Sieltä saa tiedot ja taidot luottamustehtävien hoitamiseen. Tosin aina joutuu kantapään kauttakin asioita oppimaan vaikka kuinka kouluttautuisi
tai jos se on niin että sehän se hyvää
oppia onkin. Yhtä kaikki toivotan uusille ja kokeneemmille luottamushenkilöille onnea ja menestystä vaativassa edunvalvonta työssänne.
Seppo Kivimäki
Puheenjohtaja
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Mietteitä joulua odotellessa
Päätoimittaja
Tarmo Korventausta

ARVOKESKUSTELU PYÖRII työ-

urien pidentämisen ympärillä. Olen
jotenkin ihmeissäni seurannut miten
vakavalla mielellä valtioneuvosto ja
hallitus on asian päällä. Minun näkökulmasta Suomessa on tarvetta, joko
lyhentää työuria tai lisätä työpaikkoja tai parempi tapa keskittyä molempiin. Tilastojen mukaan työttömyys
on asettunut noin 8-10 % ja 200-250
tuhannen työttömän tienoille. Työttömyyden puolittaminen edellyttää
100-120 tuhannen työpaikan luomista, joilla työttömyys prosentti laskee
noin 5. Jokainen tietää tavoitteen olevan mahdoton, etenkin kun on muistissa lähi historia jossa työttömyys
on ollut paljon nykyistä pienempi
esimerkiksi 70 luvulla 3-4%, eli työttömyys on noussut huimaa vauhtia.
Toisaalta jokainen vuosi työuran pidennystä edellyttää noin 50 tuhatta
työpaikkaa. Teoriassa työuran pidennys vuodella lisää 50 tuhatta työtöntä,
koska työuran pidennys ei lisää työn
määrää, vaan entistä harvempi tekee
työn. Edellä olevat luvut ovat noin arvoja, mutta kuitenkin kertoo tosiasian
missä todelliset ongelma kohdat ovat.
Suomen työmarkkinoiden tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmat eivät
ole työurien pituus, vaan puuttuvat
työpaikat.

Euroopan yhdentyminen oli liittymisen aikaan useimpien unelma työmarkkinoiden yhdentymisestä ja sitä
kautta työllisyyden pysyvä paraneminen oli haavekuva, jota syötettiin
kansalaisille. Nykyisessä ajan virrassa
ei tunteella ja haavakuvalla ole merkitystä. Euro valuuttana kokee jatkuvia
ongelmia monet valtiot pohtii irtautumista yhteisvaluutta eurosta. Kysymys
kuinka pitkään Suomi kykenee tukemaan euroa. Suomella olisi käyttökohteita sille rahalle, jota ollaan syytämässä ulkomaille. Asiallinen tuotannon tukeminen antaa mahdollisuuden
työpaikkojen lisäämiseksi terveellä tavalla.
Harmaiden työmarkkinoiden vähentäminen onnistuu lainsäädännöllä. Lainsäädäntö kuuluu hallituksen ja
eduskunnan tehtäviin, mutta harmaat
työmarkkinat palvelee tämän ajan poliittista ideologiaa, mistä johtuen kyseessä olevaa sektoria ei haluta hillitä
lainsäädäntö toimenpiteillä.
Teollisuustuotanto on siirtymässä
Suomesta, onko mahdollista saavuttaa tyydyttävä elämisen taso pelkästään palveluja myymällä ja ostamalla. On syytä epäillä tämänlaatuisen
toiminnan tuovan varallisuutta, jolla huolletaan vanhukset ja hoidetaan
sairaat. Mielestäni tavaroita ja palve-

luita tuottava teollisuus luo yhteiskuntaan vakaan ja kestävän pohjan.
Siksi on muutettava suhtautumista
kotimaiseen elinkeino rakenteeseen.
On sovittava Suomalaisen työn osuus
tulevassa voimalaitos rakennus sopimuksessa. Esimerkiksi seuraava ydinvoimala on rakennettava Suomalaisella työvoimalla siinä laajuudella, joka
on teknisesti mahdollista Edellä mainittu visio vaatii ammattiyhdistyksen
ja poliittisen vasemmiston uudenlaista, sekä selkeästi voimakkaampia otteita.
Kotimaista energia tuotantoa on
lisättävä tasolle, joka kattaa kotimaisen kulutuksen.
Sähköenergian tuotanto tämän
ajan tekniikalla ympäristöä rasittamatta on tulevaisuutta. Hallituksen
toimet tukea risujen keräystä on paluuta historiaan, aikaan joka tunnetaan keräilytaloutena.
Näihin visioihin on etujärjestöjen
otettava kantaa. Ammattiyhdistys on
jäsenmäärässä mitaten voimakas järjestö, mutta on hiljainen perässä juoksija tässä ajassa, hyvin monet metallimiehet ja naiset haluavat oman järjestön näkyvyyttä ja toimia edunvalvonnan sektorilla.
T.K
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Vuokratyötä ja ulkomaalaista työvoimaa
SUOMEN JA Satakunnan

työpaikoilla puhetta ja ongelmia aiheuttaa niin vuokratyön teettäminen kuin
ulkomaalainen työvoiman
käyttö. Työpaikoilla pyörivät lomautukset ja irtisanomiset mutta samaan aikaan
käytetään vuokratyöntekijöitä. Vuokratyön teettäminen kuten se on teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa määritelty, on paikassaan ratkaisu tilaaja yrityksen ruuhkahuippujen tasaamiseen. Vuokratyöntekijän osalle se on kuitenkin epävarma
työsuhde, joka pitää ihmisen jatkuvassa epävarmuudessa
ja monesti vakituista henkilöstöä huonommassa asemassa. Suomessa lomauttaminen ja irtisanominen ovat LänsiEuroopan kilpailija maihin nähden, niin halpaa ja helppoa,
ettei työmarkkinoilla tarvittaisi näin isoa vuokratyön tekijä määrää. Suomessa tulisikin säätää lailla tai työehtosopimuksella sopia vuokratyöntekijöiden työsuhteisiin vuokratyöntekijän suojaksi saman laiset irtisanomisajat kuin
muissa työsuhteissa joka tarkoittaisi palkanmaksuvelvollisuutta irtisanomisajalta.

Ulkomaalainen työntekijä on usein
alipalkattu ja härskisti hyväksi käytetty
Verottomuus, ahneus ja nälkä on yhdistelmä, joka mahdollistaa halvan ulkomaalaisen työn teettämisen suomessa.
Normaalisti ulkomaalaisen leivän hakureissu suuntautuu
maihin joissa työtä on tarjolla, eli maan oma työvoima ei
riitä ja palkkataso korkeampi kuin lähtömaassa. Tällä hetkellä tilanne on kärjistynyt. Syyskuussa työttömiä oli tilastokeskuksen mukaan 183 000 henkeä ja työvoima- ja elinkeinotoimistoissa oli 243 000 työtöntä työnhakijaa. Leivän
hakureissut siis suuntautuvat maihin joissa on omasta takaa liikaa työttömiä työntekijöitä kuten meillä suomessa.
Ulkomaalaisyritys voi toimia Suomessa puolivuotta maksamatta veroja. Tämä tilanne saa hämärämiehet ja
rikolliset liikkeelle. Tämän kuplan ympärillä häärii arveluiden mukaan suuri joukko liiketoimintakiellossa olevia
Suomalaisia liikemiehiä. Tyypillistä on, että kun verottaja
pääsee ”iholle” häipyy yritys A maisemista ja yritys B jatkaa toimintaa. Tätä jatkuu tällä valvonnalla ja valvonnan
välineillä niin kauan, että kaikki aakkosen tulee käytyä läpi. Verottomuus ei näille huijareille riitä, vaan kilpailuetua
Suomalaisiin yrittäjiin haetaan käymällä nälkäisen ulkomaalaisen palkka pussilla ja jättämällä maksamatta kaikki sosiaaliturva ja eläkemaksut. Seuraamukset on helposti
nähtävissä suomalaisia ammattimiehiä kortistossa ulkomaalaisia työmiehiä töissä ja pahimmillaan heidän tuntipalkkansa on 1,70€ tunti. Ollaan sellaisen totuuden edessä, ettei suomalainen yrittäjä eikä suomalainen työmies voi
mitenkään pärjätä tämän tapaisessa kilpailussa. Jos tämä
meno saa kauan jatkua pudotaan sellaiseen suohon mis-
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tä ei hevin ylösnousta. Eduskunnan pitää hallituksen esityksestä ottaa ns. härkää sarvista ja muuttaa lainsäädäntöä
siten ettei epäterveellä kilpailulla rapauteta hyvinvointiyhteiskunnan veropohjaa ja halvalla sekä hyväksikäytetyllä
ulkomaalaisella työvoimalla viedä suomalaisilta työpaikkoja. Ammattiyhdistysliikkeen kanneoikeus on eräs näistä.
Tilaajavastuulain tulee velvoittaa tilaajan selvittämään koko alihankinta ketjun osalta yrittäjien verojen ja sotumaksuista kunnossa olo. Työsuojeluviranomaisille lisää valvonta resursseja. Mikäli halutaan saada nopeasti tuloja valtion
kassaan, niin tähän kannattaa panostaa. Rahan sitominen
tämän asian hoitamiseen ei ole byrokratian rahoittamista
vaan investointi suomalaisen työn puolesta.
Jari Myllykoski
työehtosihteeri, eduskuntavaaliehdokas
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kerralla
kuntoon
Kun vakuutukset ovat kunnossa, niiden antama
turva seuraa rakkaan pehmonallen lailla sinua
ja perhettäsi kaikkialle – ajattelitpa asiaa tai et.
Hoida siis koko perheesi vakuutukset kerralla
kuntoon meillä.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Eteläpuisto 9, 28100 PORI
puh. (02) 4789 7480
yhteyspäällikkö Pekka Mäkelä
puh. 050 366 2043

Hymyile, olet Turvassa
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”Teollisuutta tarvitaan” -kurssi
TELJÄN METALLI 294 järjesti 4.10.

seutyryhmälle avoimen ”Teollisuutta tarvitaan”-kurssin, jossa Metallityöväenliiton asiantuntija Veli-Matti
Kauppinen esitteli liiton kesällä 2010
valmistamaa teollisuuspoliittista ohjelmaa. Kurssilla toimi toisena alustajana Nakkila Groupin toimitusjohtaja
Raimo Kivioja, joka toimii myös Satakunnan Kauppakamarin puheenjohtajana.

Huoli Satakunnasta
Kurssin avasi Raimo Kivioja, joka painotti voimakkaasti teknologiateollisuuden asemaa Satakunnan merkittävämpänä elinkeinona. Puheenvuorossaan Kivioja käsitteli taantuman
vaikutusta, tilauskantoja ja ilmaisi
huolestumisensa tuotannon siirtymisestä halvempiin maihin. ”Suomi
ei houkuttele investointeja”, Kivioja
toteaa. Osuudessaan Kivioja painotti myös kilpailukyvyn parantamisen
tärkeyttä, siihen on käytettävä kaikki mahdolliset keinot. Kivioja tarkasteli myös suhdannenäkymiä Kauppakamarin kyselyyn pohjautuen. Syyskuussa 2010 yli puolet kyselyyn vastanneista uskoo suhdannenäkymien
paranevan. Liikevaihdon määrään
kohdistuvat odotukset olivat hyvin
pitkälti samankaltaiset. Myöskin henkilöstön määrän odotetaan kasvavan.
Kivioja ilmaisi huolensa tämänhetkisestä tilauskannasta Satakunnassa, joka on kehittynyt odotuksia
hitaammin ja jota vaivaa myös suuri
yrityskohtaisuus, sekä suuret ongelmat muutamilla alihankkijoilla. Huolimatta viennin kehityksen alhaisista
lähtökohdista viennin uskotaan kasvavan, niin kuin myös kannattavuuden. ”Kukaan ei uskonut työttömyyden nopeaan kasvuun, tai ainakaan
sanonut sitä ääneen”, totesi Kivioja
osuutensa päätteeksi.
Kiviojan esityksen jälkeen käydyssä yhteisessä keskustelussa nousi esille mm. Yritysten sopeutumishalukkuus. Yrittävätkö yritykset tosissaan
ja riittääkö Satakuntalaisilla yrityksillä nopeutta sopeutua? Vai tyydytäänkö vain pistämään työvoima niin sanotusti pellolle. Ratkaisuna esitettiin

Veli-Matti Kauppinen
valtion rahoitustukea, suhdannelainoja ja takauksia työllistäville yrityksille sekä matalaa korkotasoa.
Kurssi ilmaisi myöskin hyvin suorasanaisesti vastalauseen harmaata
taloutta vastaan. Etenkin rakennusalaa vaivaava harmaa talous syö yhteiskuntaa. Yritysten välistä yhteistyötä, tai pikemminkin sen puutetta
moitittiin myös. Yhteistyötä tapahtuu jonkin verran pienissä puitteissa,
mutta ei isommassa mittakaavassa,
yleisön joukosta todettiin. Ministeri
Pekkarisen ns. risupaketti sai kritiikkiä osakseen. ” Miksi risuihin lyödään
valtion rahaa, mutta ei tuulivoimaan?”
kysyi kurssille osallistunut Reijo Hirvonen.

lisuuspoliittista vaikuttamista, jonka
todettiin olevan suhteellisen vähäistä, lähinnä yksittäisiä kannanottoja.
Erityisenä ongelmana Kauppinen piti
kansanedustajien kantaaottamattomuutta teollisuuspoliittiseen ohjelmaan. ”Teollisuuspoliittinen perusidea on vahva vientiteollisuus, mutta meidän on mahdotonta vaikuttaa
maantieteelliseen sijaintiimme, taikka muiden valtioiden kasvunopeuteen
tai toimintaan”, Kauppinen luennoi.
Teollissuspoliittinen ohjelma irtisanoo Metalliliiton sosiaali-, palkka- ja
työehtokilpailusta, mutta haluaa vaikuttaa toimintatapoihin ja henkilöstöön. ”Hyvästä työelämästä hyvinvointia ja jaksamista” painotti Kauppinen. Osuudessa käsiteltiin myös energia- ja ilmastopolitiikan varmuutta.
Sähköntuotannon omavaraisuutta korostettiin. ”Päästöjen vähentämisestäkin on tehtävä liiketoimintaa, mutta
kuitenkin siten, ettei palkansaaja ole
ainoa maksumies” Kauppinen totesi.
Muita kurssin aiheita olivat rahoitus, logistiikan haasteet ja raaka-aineiden häiriötön saatavuus. Lopuksi
käytiin läpi teollisuuspoliittista ohjelmaa koulutuksen osalta. Teollisuuspoliittisen ohjelman mukaan kaikille
on tarjottava mahdollisuus kunnon
osaamiseen. Oppisopimuskoulutusta
on lisättävä ja kehitettävä. Konepajakoulujen paluuta on pohdittava ja ideaa vietävä eteenpäin. ”Hiljaisen tiedon
säilyminen ja sen jakaminen on turvattava, sekä ammattitaidon ylläpitämiseen on panostettava” totesi Kauppinen osuutensa päätteeksi.

Teollisuuspoliittinen
ohjelma
Kurssin toisessa osuudessa käytiin
Veli-Matti Kauppisen johdolla läpileikkaus Metalliliiton laatimasta teollisuuspoliittisesta ohjelmasta. ”Teollisuuspoliittisen ohjelman on tarkoitus
olla työkalu”, totesi Kauppinen osuutensa aluksi. ”Teollisuuspoliittisen
ohjelman tavoitteena on avoin maailmantalous ja hyvin toimivat EU:n
sisämarkkinat”, Kauppinen painotti.
Kauppisen osuudessa pohdittiin myös
ammattiosastojen harjoittamaa teol-

Marco Bäck
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Seuturyhmäseminaari
Yyterin Kylpylässä
METALLIN PORIN seuturyhmä jär-

jesti 2.10.2010 ammattiosastojen toimikunnille seuturyhmäseminaarin
Yyterin kylpylässä. Seminaarissa tutustuttiin toimikuntien seuturyhmätoimintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin, sekä läpikäytiin ja täydennettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa. Seminaarin jälkeisessä, Luvata
Oy:n pääluottamusmiehen Jyrki Levosen isännöimässä iltaohjelmassa
oli saunomisen lisäksi mahdollisuus
tutustua muiden ammattiosastojen
aktiivitoimijoihin.
Tilaisuuden avasi seuturyhmän
puheenjohtaja Erno Välimäki, joka
avauspuheenvuorossaan painotti seuturyhmätoiminnan vaativan paikallista yhteistyötä. Seuturyhmätoiminta
pyrkii kaikin keinoin vahvistamaan ja
kehittämään yhteistyötä. Vuoden 2011
toiminnan painopisteiksi Välimäki
nimesi edunvalvonnan ja jäsenhankinnan. Paikalle oli saapunut myöskin
Metallin järjestöpäällikkö Kari Hyytiä
kertomaan seuturyhmätoiminnan tavoitteista. Hyytiä piti seuturyhmätoimintaa haasteellisena. ”Jossain seuturyhmät toimivat esimerkillisesti ja

jossain taas toiminta takkuilee tai sitä
ei ole käytännöllisesti katsoen ollenkaan”, Hyytiä kertoi puheenvuoronsa
aikana.
Poliittisen kartan mahdollista
muuttumista ammattiyhdistystoimijoiden ja toiminnan osalta Hyytiä piti
myöskin haasteena. Myös jäsenmäärän vähenemistä, sekä jäsenmaksutulojen laskua Hyytiä luonnehti uutena
haasteena. Puheenvuorossaan Hyytiä
painotti erityisesti jäsenhankinnan
tärkeyttä, sekä pääluottamusmiesten ja muiden ammattiyhdistystoimijoiden roolia jäsenhankinnassa. Puheenvuorossaan Hyytiä piti Suomen
ja Satakunnan tulevaisuudennäkymiä
kohtuullisen valoisina. ”Töitä on ja
vieläpä kohtuuhintaan”, Hyytiä totesi
puheenvuoronsa päätteeksi. Hyytiän
puheenvuoron jälkeinen keskustelu
nosti pöydälle eräänlaisen kentältä
kuuluvan tyytymättömyyden Metalliliiton ja työnantajapuolen maltillisiin
sopimuksiin, erityisesti palkankorotuksia pidettiin riittämättöminä.
Yleisön puheenvuoroissa nousi voimakkaasti esiin tyytymättömyys Metalliliiton harjoittamaa puolustustak-

Edessä vasen Reijo Malmi ja Tarmo Korventausta, takana Marko Hedman.
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Jarmo Eerola
tiikkaa kohtaan. Yleisö ilmaisi myös
huolensa jäsenmäärän laskun osalta.
Jäsenten siirtymistä ns. Loimaan kassaan pidettiin erityisen huolestuttavana. Paikallisen sopimisen hyviä ja
huonoja puolia puntaroitiin voimakkain sanakääntein. Osallistujat ilmaisivat myös huolensa palkansaajaosapuolta vaivaavan yleisen selkärangattomuuden vuoksi.
Pekka Mäkelä vakuutusyhtiö Turvasta piti yhteistyökumppanin lennokkaan puheenvuoron, jossa ilmaistiin huoli aktiivien väsymisestä,
etenkin pienillä työpaikoilla. Puheenvuorossa nostettiin pöydälle Suomalaisen työväen erityisluonteenpiirteet,
hörppy ja aikuisten hatutus, joilla on
ennenkin jaksettu. Seminaarissa käsiteltiin myös seuturyhmätoimintaa
Satakunnassa. Ongelmana nähtiin
Metalliliiton tietynlainen hidas suhtautuminen nykyajalle tyypillisiin nopeasti vaihtuviin olosuhteisiin. Satakunnan painoarvoa vaivaavaa suppeutta koitetaan myös poistaa seuturyhmätoiminnalla.

Aluekokouksen saamista Poriin
2012 pidettiin tärkeänä edistysaskeleena. Telakoitten tulevaisuutta pidettiin ensisijaisen tärkeänä, ei vain Satakuntaa ajatellen, vaan koko maalle tärkeänä asiana. Ensi huhtikuussa
käytäviä eduskuntavaaleja käsiteltiin
myös, tavoitteena tulee olla mahdollisimman monen oman väen ehdokkaan saaminen eduskuntaan. Myöskin EU-tukirahojen tehottomasta
käytöstä esitettiin voimakasta kritiikkiä. Hyvinvoinnin riippuvuutta viennistä korostettiin myös voimakkaasti.
Lisäksi esitettiin yleinen huolestuminen laimeasta äänestysinnosta.
Iltapäivän ohjelmassa oli vuorossa ammattiosastojen esittely ja vuoden 2011 toimintasuunnitelmat, sekä
seuturyhmän vuoden 2011 toimintasuunnitelma. Matti Nummisen johdattelemana käytiin läpi Satakunnan
aluetoimistojen toiminta ja toiminnan
sujuvuus. Seuturyhmän toiminnan sujuvuus tulee parhaiten esille Rauman
alueella, jonka vahvuuksina mainittakoon mm. yhteinen toimisto, hyvä
virkistystoiminta sekä pitkät perinteet
yhteistyöstä. Seuturyhmätoiminta ei
ole Raumallakaan mainittavammin
paneutunut yhteiskunnalliseen toimintaan. Myöskään Pohjois-Satakunnan seuturyhmätoiminta ei ole sujunut aivan odotusten mukaisesti.
Suurimpana ongelmana koetaan
väen korkea ikä. Intoa, jaksamista ja
väkeä on vaikea löytää. Poikkeuksena voitaneen mainita Kankaanpään
tilanne, intoa ja osallistumisaktiviteettia löytyy kiitettävästi. Merikarvian tilanne on kohtuullisen hyvä.
Huonoksi tilanne koetaan Kauttualla.
Yhteenvetona Satakunnan osalta voitaneen todeta, ettei seuturyhmätoiminta ainakaan suurempaa vastusta
ole kokenut. Ongelmaksi koetaan se,
ettei väki ole välttämättä sisäistänyt
seuturyhmätoimintaa. Seuturyhmätoiminnan tulevaisuuteen suhtaudutaan varovaisen toiveikkaasti, vaikka suurempiin ”hurraa”-huutoihin ei
välttämättä olekaan aihetta.
Aluetoimitsija Jarmo Eerolan johdolla käytiin keskustelu aiheesta ”
Voivatko Porin seuturyhmään kuuluvat ammattiosastot yhdistyä yhdeksi
suureksi ammattiosastoksi?” Kyseessä
olisi varsin suuri 5700-5800 jäsenen
muodostama ammattiosasto. Suuren
ammattiosaston vahvuuksiksi lasket-

tiin mm. vahva talous, suuret resurssit, toimikunnat ja toiminnan taso.
Suuren ammattiosaston poliittista
painoarvoa korostettiin ja mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen alleviivattiin.
Puheenvuorossaan Eerola painotti myös, että kyseessä on jäsenten rahat, joten mahdollinen yhdistäminen
tulee hoitaa hyvin ja oikeudenmukaisesti. Eerola ilmaisi myös huolestumisensa voimakkaaseen ikärakenteen
kasvuun. Kymmenen vuoden päästä
merkittävä osa ay-aktiiveista on siirtynyt toiminnasta syrjään.
Osastojen edustajat pitivät myös
puheenvuoron, jossa he esittelivät lyhyesti sekä edustamansa osaston ja
vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa.
Jari Huuhka ammattiosasto 6:sta
painotti että seuturyhmätoiminta on
muutakin kuin resurssien yhdistämistä. Kari Peltomäki ammattiosasto
122:sta painotti pienten työpaikkojen
merkittävyyttä, mahdollista ammattiosastojen yhdistämistä ei saa tehdä
pelkästään isojen ehdoilla. Otto Jokela ammattiosasto 92:sta painotti puheenvuorossaan luottamusmiesten
ja ay-aktiivien merkitystä jäsenyyden
tarjoamisessa uusille työntekijöille.
Puheenvuoron käyttivät myös ammattiosasto 91:sen edustaja, sekä Reijo Hirvonen ammattiosasto 294:sen
edustajan ominaisuudessa.
Seminaarin lopuksi läpikäytiin
seuturyhmän vuoden 2011 toimintasuunnitelma, mikä toivottavasti tästäkin lehdestä löytyy. Harri Österlund
ammattiosasto 122:sta totesi suunnitelman näyttävän ainakin paperilla
hyvältä, mutta tekijöitä tarvitaan. Tilaisuuden lopuksi esitettiin kiitokset
pian eläkkeelle siirtyvälle Jarmo Eerolalle pitkästä ja ansiokkaasta työstä järjestö- ja edunvalvontatehtävien
parissa.
Seminaariin osallistunut Marko
Hedman piti seminaarin asiasisältöä
hyvänä ja runsaana, kuitenkin painopiste pysyi Hedmanin mukaan juuri
oikeissa asiossa. ”Välillä kiivaaksikin
äitynyt keskustelu pysyi asiallisena ja
seminaarin luonteeseen sopivana” toteaa Marko. Seminaarin jälkeen siirryimme Herrainpäiville, jossa isäntänä toimi Luvata oy:n pääluottamusmies Jyrki Levonen. Ohjelmassa oli
saunomista, iltapalaa ja rentoa yhdessäoloa.

Teljän
Ammattiosaston
toimikunta
Ammattiosaston
puheenjohtaja
Seppo Kivimäki

Toimikunnan
varsinaiset jäsenet
Aalto Marko
Bäck Marco
Grönlund Hannu
Hedman Marko
Hedman Mikko
Hirvonen Reijo
Korventausta Tarmo
Kullberg Aki
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
Autio Mikael
Inberg Arto
Koski Markus
Kotomäki Mikko
Miikkulainen Niina
Ruuska Mika
Lisätietoa ammattiosaston
luottamushenkilöistä ja
toiminnasta löydät osoitteesta
www.teljanmetalli294.com

Marco Bäck
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Komennusreissu Etelä-Afrikkaan
MATKA ALKOI 8.8.2010 Porista ta-

xilla kohti Helsinkiä puolen päivän aikaan. Illalla Helsingistä lento Saksan
Muncheniin ja sieltä yö lento Johannesburgiin. Johannesburgissa vähän
jo helpotti koneessa istuminen kun
tiesi, että on enää parin tunnin lento
perille Durbaniin. Durbanissa oli kovin tuulinen ja kylmä keli ja paikalliset sanoivatkin, että toitte sieltä suomesta kylmän tänne.
Seuraavana päivänä sitten lähdettiin tehtaalle Mondi Merenbankkiin
edessä tylsä päivä turvallisuus koulutuksessa, joka oli tietenkin englanniksi. Tehdasalueelle ei meinattu
päästä ollenkaan kun minulla oli sandaalit jalassa, kyllä siitäkin sitten sai
kuulla. No normaali kuorimo se sielläkin oli ja ei muuta kun työn päälle,
tosin paikallisten työkaluilla, koska
tulli ei antanut työkalu kontteja viikkoon. Varsinainen homma alkoikin
seuraavalla viikolla kun tehdas pysähtyi. Meillä oli käytettävissä paikallisia (rikkereitä) apumiehiä noin kak-

sikymmentä, tosin heistä ei paljon
näkymää ollut työn aikana. Homma
lähti käyntiin hienosti ja aikatauluissa pysyttiin, vaikka välillä kommunikointi oli vähän vaikeaa. Viimeisellä viikolla rupesi kelit lämpenemään
mittari näytteli 34c. Pari kertaa sai
vaihtaa paitaa päivän aikana.
Rumpu tulikin kuntoon 3 päivää
etuajassa, niin jäi siinä sitten vähän
vapaa aikaakin. Raumaster tarjosikin
kalastus reissun Intian valtamerellä.
Siellä nähtiin useita Ryhävalaita ja oli
siinä koukussa kiinni haikin. Meren
käynti olikin aika kova, jollekin se oli
vähän liikaa, tahtoi mennä laidalla vähän aikaa kyökkiessä. Jotain paikallisia (Nemo) kalojakin saatiin jotka kokki hotellilla valmisti meille illalliseksi.
No joka reissu loppuu aikanaan ja oli
kotiin lähdön aika, hiukan hirvitti taas
se tuleva lentäminen, mutta kyllä sen
sitten kotiin päin jo jotenkin meni.
Levyseppä
Aalto Marko

Eläkeläisen ”rutinaa”
ON TURHAN usein kuultu sanotta-

van eläkeläisten valittavan aina ja joka asiasta. Yksi todellinen valituksen
aihe on kuitenkin nostettava esiin yli
muiden, nimittäin tavallisen pieneläkeläisen taloudellinen toimeentulo.
Useimmat metallityötä ikänsä tehneetkin kuuluvat tähän joukkoon.
Kun työvuosinamme osa palkanmuodostuksesta siirrettiin aina tulevaan eläkkeeseen, näin meille kertyi
työeläke, jota siis myös jokainen itse
maksoi. Nyt sitten valitus, eli työeläkkeen reaalisen ostovoiman säilymiseen.
Joka ainoa vuosi jäät auttamattomasti jälkeen maksu- ja hintakilpailussa. Lisäksi siirtyminen kulutuksen verotukseen on ”niitti” pienipalkkaiselle työntekijälle ja eläkeläiselle.
Omakohtainen, selkeä esimerkki kertoo miten ns. ”taitettu” indeksi meitä
kohtelee. Tälle vuodelle eläkekorotus
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oli 0,26% ja se toi 3 euroa ja 6 senttiä
kuukaudessa ja ensivuodelle luvassa
on korotusta 1.35% eikä tästäkään verojen jälkeen paljon käteen jää. Näillä
ei varmaankaan kateta tulevia ”Kataisia ja Sinnemäkiä” eli veroja, maksuja
ja energiaan tulevia korotuksia.
Olisi tietenkin populismia verrata
näitä eläkeprosentteja esim. erääseen
kahdensadan henkilön palkankorotukseen, joten ei sitten verrata todetaan ”ansaituksi”. Emme me nykyiset
eläkeläiset ole ainutkertaisia häviäjiä
näillä markkinoilla, vaan myös sinä,
ehkä pitkäänkin työssä käyvä, lähestyt vääjäämättä samaa ongelmatilannetta jos siihen ikään jaksaminen riittää. Me pieneläkeläiset vaadimme ayliikkeeltä sekä poliittisilta puolueilta
ja toimijoilta vain oikeudenmukaista
kohtelua toimeentulossamme.
Veijo Rantanen
eläkeläinen 46v. hitsannut

Nainen metallityöpaikalla
TAUSTALLA METALLIPAJAN nor-

maalit työnäänet, kraanat kuljettavat kappaleita, lentävän kipinäsuihku halkoo ilmaa, trukki koittaa löytää
tietään kapeilla käytävillä. Hitsaajien
savupatsaat nousevat kohti kattoa,
suuret potkurilaitteet valmistuvat
tarkan aikataulun mukaan. Yhden savupatsaan alkulähteillä työskentelee
pitkän hitsaajanuran tehnyt nainen.
Miesvaltaisessa porukassa koko porukan arvostama sanavalmis Marianne
Patola.

Miksi konepajaan ?
Hitsaajan uran alkutaival liittyy vuoteen 1974, jolloin metalliteollisuus oli
arvostettu ja haluttu työala. Koko Porin kaupunki eli käytännössä metalliteollisuuden varassa . Suuret työpaikat värväsivät lisää väkeä ja erilaisia
kursseja järjestettiin niin työnantajien kuin valtionkin tuella. Eräälle levyhitsauskurssille valittiin myös joukko
naisia heidän joukossaan Marianne.
Hän jatkaa kertomustaan.
Lopetin kolme vuotta kestäneen
leipomossa työskentelyn ja tulin tekemään rahaa. Silloin lyhyellä työkokemuksella ja vaatimattomallakin
ammattitaidolla pääsi kohtuullisiin
ansioihin verrattuna moneen muuhun alaan. Töitä oli runsaasti sen takasi laaja kauppa neuvostoliittoon ja
vuosikymmenen alussa käynnistynyt
Mäntyluodon porauslautta tuotanto.
Raskas työ ja saavuttamatta jäänyt rikastuminen lienee osaltaan vaikuttanut että suuri osa naisista, jotka
aikanaan metallitöihin hakeutuivat
ovat aikojen saatossa siirtynyt muualle. 70-luvun alun kurssiporukasta
naisista on naisista jäljellä vain Marianne.
Patolan perheellä on vahvat siteet
metalliin. Mariannen lisäksi aviopuoliso Jouko on pitkän linjan metallimies. Vaikka työ painottuu metalliin
ei siitä puhuminen kotona ole kiellettyjen aiheiden listalla. Hitsaajan työ
on yksinäistä puurtamista, maskin sisällä vain omat ajatukset, joten hitsaajan on tultava toimeen itsensä kanssa.
Kuluttava raskastyö edellyttää hyvää
fyysistä kuntoa, jota ylläpitääkseen
Marianne kävi Ruissalon Aslak kun-

Marjanne Patola ja Mika Korhonen
toutuksen läpi saaden hyviä käytännön ohjeita työn tekemiseen. Myös
työn mekanisointiin pitäisi Mariannen mielestä panostaa koska meillä on
liiaksi esimerkkejä huonojen työasentojen vuoksi tulleista vammoista. Tällainen työ vaatii vastapainoksi vapaa-ajalta toimintaa jossa psyykkiset
”akut” voi ladata. Patolan perheen pitkäaikainen kiinnostuksen kohde on
veneily johon heillä Meri-Porin asukkaina on erinomainen mahdollisuus.
Merielämä sopivina annoksina antaa
vastapainoa arjen työlle. Vastapainona toimii myös omakotitalon puutarha joka on mieluisaa puuhaa, joskus
tosin pieni rasitekin. isovanhempina
vapaa-aikaa vauhdittaa uusi sukupolvi. Kolme lastenlasta antavat tuleville
vuosille varmasti riittävästi toimintaa.
Vuosikymmenet metallin jäsenenä
antavat oikeuden kyseenalaistaa ammattiosaston ja liiton toimintaa. Mariannen mielestä ammattiosaston tu-

lisi pitää parempaa huolta omistaan,
viime vuosina ulkolaisia työntekijöitä käsiteltiin työnantajan taholta selvästi paremmin kuin omia. Tähän olisi osastonkin pitänyt ottaa selkeästi
kantaa. Myöskin palkkojen sopimuskorotuksissa tulleet pienet nousut olisi tullut jakaa kaikille senttimääräisesti tasan.
Metalliliittokaan ei aina tunnu haluavan hoitaa ulkolaistyövoiman ongelmaa vaan lähes orjatyövoimaa tuodaan maahan alipalkattuna, kaikilla
maahan tulevilla työntekijöillä tulee
olla samat säännöt kuin meillä suomalaisilla.
Konepajojen heikko työllisyystilanne pistää ihmiset koville, lomautukset ovat tuttuja myös Hollmingilla, kaikki ymmärtävät ettei työnantaja pidä porukkaa töissä jos töitä ei ole
mutta lomautustilanteissa tasapuolisuus on avainsana.
Seppo Kuusisto
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Työntekijöiden Aslak 2010
AMMATILLISESTI SYVENNETTY

lääketieteellinen kuntoutus, jonka
tarkoituksena on edesauttaa työssä
jaksamista. Niin henkiseltä kuin fyysiseltäkin kannalta katsoen. Kuvassa
olevan ryhmän Aslak pidetään Ikaalisten kylpylän hyvissä puitteissa.
Aslak ryhmämme koostuu kymmenestä henkilöstä joista kuusi on
Porin Hw.lta ja neljä Kankaanpään
Hw.lta. Aluksi meille kuntoutujille
järjestettiin info tilaisuudet. Porilaisille oma ja Kankaanpäässä omansa.
Mukana olimme me kuntoutujat, työn
antajan edustajia, työterveys huolto, Kelan edustaja sekä yhteys henkilömme Ikaalisten kylpylästä. Tällöin
meitä informoitiin alustavasti meidän
tulevasta koitoksestamme. Meille selvisi että kuntoutuksemme kokonaispituus olisi 21 vuorokautta. Tämä aika olisi jaettu kolmeen jaksoon. Ensin
olisi aloitus jakso jonka pituus olisi 5
vuorokautta. Seuraavana olisi perusjakso jonka pituus olisi 11 vuorokautta. Lopuksi viimeiset 5 vuorokautta
olisivat sitten lopullisen kuntomme
näytön paikka.
Ensimmäisellä jaksolla 26.4-30.4.
meidän niin fyysinen kuntomme kuin
henkinen hyvin vointimme kartoitettiin melko tarkkaan. Apuna käyttäen
lääkäriä, psykologia, fysiatria, kuin
liikunnan ohjaajaa.
Fyysistä kuntoa testattiin polkupyörä ergometri testillä. Lihaskuntoamme taas tarkkailtiin erilaisilla
kuntoharjoitteilla. Henkistä hyvinvointiamme taas mitattiin erilaisilla
kysely lomakkeilla sekä keskustelu
tilaisuuksilla. Teimme myös mittavan määrän venyttely ja rentoutumis

Muiden suusta
kuultua
• Hyvä homma!
• Lisää vastaavaa kuntoutusta,
sekä jatkuvuutta.
• Ikäni huomioon ottaen,
olisi ollut parempi päästä
jo aikaisemmin vastaavaan
ryhmään. Mutta hyvä
myöhään kun ei milloinkaan
• Kunnossa kaiken ikää.
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Vas. Raesola Timo, Heittola Huugo, Kuusimäki Tero, Kantola Arto, Santahuhta
Tarmo, Haane Anneli, Rantala Raimo, Aalto Marko, Vihlman Marko sekä ”opettaja” Ari Miettinen. Kuvasta puuttuu kirjoittaja.
harjoitteita. Toisinaan harjoitteisiimme kuului rokin perusaskeleisiin tutustumista ”opettaja” fysiatrimme
Ari Miettisen niitä meille opettaessa.
Ensimmäiseen jaksoomme sisältyi
myös melkoinen määrä eri aiheisiin
liittyviä luentoja. Milloin kuuntelimme luentoa luustosta, toisinaan taas
oikeanlaisesta ravinnosta. Aina tuntui olevan myös kiire johonkin, usein
tuntui että iso osa ajastamme kului
etsiessämme oikeaa liikunta tai luento tilaa. Loppujen lopuksi kuitenkin
ensimmäinen jakso tuntui menneen
ohi hetkessä.
Toinen jaksomme 11 vuorokautta
30.8.-10.9. Olikin sitten jo huomattavasti liikunnallisempi vaikka mukaan
mahtui myös luentoja. Tällöin harrastimme ainakin minulle monia entuudestaan täysin tuntemattomia lajeja.
Muutaman niistä tässä mainitakseni askelstep, spa finn-hits vesiliikunta, frisbee jalkapallo. Mukana olikin
sitten myös iso liuta myös ennestään
minulle tuttuja liikunta muotoja mm
melonta, kävely, pyöräily. Tällä jaksolla päivä järjestyksestämme löytyi
muutaman kerran myös kohta omatoiminen liikunta. Tämän ajan jokainen liikkui miten itse parhaaksi katsoi, osa kävi pelaamassa frisbee golfia,
jotkut kalastivat, toiset taas saattoivat
pyöräillä tai muuten vaan osallistua
kylpylän monipuolisiin ja kattaviin liikunta mahdollisuuksiin. Tällä jaksolla pääsimme myös ahertamaan raudan parissa kuntosalilla. Siellä meille melkein kädestä pitäen opastettiin

erilaisten laitteiden ja koneiden käyttöä. Luennoilla taas saimme täydentävää ja lisäävää ohjausta hyviin ravinto ja liikunta tottumuksiin. Luentojen
aiheita mainitakseni mm stressi, nivelet ja ranka, työkykyä eläkeikään.
Kaiken kaikkiaan kävimme melko
kattavasti läpi tälläkin jaksolla niin
venyttely liikkeet kuin rentoutumisen. Pidimme myös yhteistyöpäivän
johon osallistui meidän kuntoutujien,
Ikaalisten henkilökunnan edustajien,
työterveyshuollon edustajien lisäksi
myös työnantajamme edustajia. Tällä
päivällä oli tarkoituksena tuoda meidän kuntoutujien omia mielipiteitä
myös työnantajan tietoisuuteen. Ehkä
kuitenkin tämän jakson mieleen painuvin tapahtuma oli ”pieni” muotoinen, palauttava polkupyörä retkemme
lähi maastoon. Todellisuudessa tämä
meidän pieni lenkkimme, kasteli aivan varmasti meidän kaikkien paidan
selkämykset.
Viimeinen 5 vuorokauden mittainen jaksomme onkin sitten 28.3-1.4.
2011. Tuolloin pääsemme jokainen
osallistuja uudelleen niin fyysisiin
kuin henkistä tasapainoa mittaaviin
testeihin. Joissa mitataan olemmeko
eristyneet yhtään tavoitteissamme.
Mielessä käy että mitähän opettajamme Miettinen on sillä kertaa keksinyt
päämme menoksi. Mutta se on tiedossa että liikkumaan pääsemme aivan
varmasti.
Liikunnallista ja hyvää loppu vuotta
kaikille.

Marko Hedman

Veteraanit matkailee

Teljän veteraanit Viron Haapsalussa 6-12.6 2010-11-02

KEVÄT KOKOUKSESSA päätimme
jälleen osallistua tänäkin vuonna Viron kylpylä matkalle, asiasta keskusteltuamme valinta kohdistui Haapsalun kylpylään.
Matkaan ilmoittautui 42 henkilöä,
matkatoimistona käytimme jo meille
tuttua Jussi Salmelan matkatoimistoa.
Hän myös toimi linja-auton kuljettajana ja matkan johtajana. Kokoonnuimme nuorisotalon parkkipaikalle
klo.5.00, ennen lähtöä tarkastin, että kaikilla on passit tai voimassa oleva henkilökortti mukana. Tarkastus
tuotti tulosta yhdeltä parilta puuttui
matkaan tarvittava todistus, mutta se
hoidettiin joutuin kuntoon. Matkan
alku myöhästyi vain muutaman minuutin, ja niin viimein päästiin lähtemään kohti Helsinkiä ja katajanokan
satamaa. Siellä Viiking XPRS odotti
meitä. Helsinki – Tallinna väli kesti
noin neljä tuntia. Laivasta päästyämme Jussi ja bussi odotti jo meitä terminaalin parkkialueella. Ja niin matka alkoi kohti loma kohdetta ajoaika
noin kaksi tuntia. Niin tietysti poikkesimme ensi Super- mehukaupassa
jolla varmistimme neste tasapainomme loppu matkalle.
Linja-auto matka sujui lupsakkaasti , lauloimme ja joku kertoi vitsejä jotkut yrittivät vähän nukkua.
Noin kahden tunnin ajomatkan päästä saavuimme kylpylään. Joka vaikutti
noin päälisin puolin mahtavalta paikalta. Ja sitä se oli myös sisältä. Aloitimme ilmoittautumisen kukin vuorollaan vastaanotossa josta saimme
omat huoneet. Eka päivä alkoi lääkärin tarkastuksella jossa selvitettiin
mikä hoito kullekin sopii. Jokainen sai
kolme hoito määräystä päivässä. Minusta tuntui ettei vapaata jäänyt olenkaan ensi alkuun kun ruokailujakin
oli kolme kertaa päivässä ja hoidoissa
piti hypätä. Mutta kyllä sitä vapaatakin löytyi, kun hoidot sai järjestettyä
aamupäivään. Iltapäivällä ja illalla oli
vapaassa käytössä kylpylän uima-allas ja seitsemän erilaista saunaa. Oli
tavallinen suomalainen ja kaksi eri-

laista infrapunasaunaa, höyry –suola,
tavallinen hikoilu- ja erilaisten hajusteiden sauna. Kyllä puhtaaksi piti tulla ja tulikin. Teimme yhtenä päivänä
myös opastetun kaupunki kierroksen,
kävimme mm. piispan linnassa, siellä oli todella nähtävää. Meille näytettiin kuinka ennen lentokoneet oli
naamioitu maan alle oleviin halleihin.
Teimme myös kauppa kierroksen, että jokaisella oli mahdollisuus tuliaisten ostoon. Jo viime kerrasta aloitettu
käytäntö taas jatkui, kun Jussi kutsui
joka ilta huoneistoonsa koko porukan kahvi ja mehu tarjoilulle. Tämä
oli monelle uudelle matkalaisille tosi
yllätys ja Jussi sai kehuja. Laulu iltoja
vietimme kahtena iltana oikein harmoniikan säestyksellä. Matkassa oli
nimittäin alan taituri Satu Salmenaho joka toimii Ruosniemen hanuristien taiteellisena johtajana. Koitti uusi
päivä jota oli odotettu, kilpailu pariskuntien kesken. Joka oli tarkkuutta ja
tietoa vaativa kisa. Se aloitettiin kettinginpätkien heitolla joka piti saada
viiden metrin päässä olevaan kymmenen settimetrin reikään. Seuraavana
vuorossa oli Katjan laatima tietokilpailu, jossa kysymykset kostuivat eri
aloilta.

Ja kun nämä kaksi lajia oli käyty
laskettiin yhteispisteet ja saatiin voittaja pariskunta. Eka palkinto oli viiden litran votkapullo jonka voitti Koskinen & Lagerblom toinen palkinto
kolme litraa rommia sen sai Junnilan
pariskunta ja kolmas palkinto kahden
litran viskipullo tulla tupasahti minulle ja Liisalle. Ennakkosuosikki oli
jo viime vuodelta Viitalan Tauno ja Aila he nimittäin olivat silloin ylivoimaisia ja voittivat kisan.. Mutta annas ollakaan jännitys painoi heitä, niin että
jäivät pistesijoille. Näin se viikko kului hirveän nopeasti ja lähtö oli itkua
vailla. Ja niin lähdimme ajamaan kohti Tallinnaa, jossa oli aikaa käydä vielä
ostoksilla ennen laivaan siirtymistä.
Kotimatka on alkanut matkalla kyselin kaikilta mielipiteitä matkasta. Kaikilla oli vain hyvää kerrottavaa. Uutta matkaa jo ehdoteltiin Viron kylpylään.
Tästä matkasta porukat haluaa
lausua kiitokset erityisesti matkan vetäjälle Jussi Salmelalle.
Raimo Liljeroos
Teljän veteraanit puheenjohtaja

11

Teollisuuteen uutta potkua
MITEN KÄY suomen vientiteolli-

suuden? Lähteekö se nousun tielle vai kuihtuuko kokonaan? Monen
olen kuullut pohtivan tätä samaa. Tätä asiaa sietää pohtia meidän jokaisen.
Meille ei ole eduksi, että olemme Euroopan keskiöstä melko tavalla syrjässä ja lisäksi meillä on kylmää ja pimeää merkittävän osan vuodesta.
Kovassa nousukiidossa ovat polttoaineet ja sähkön hinta. Pitkät etäisyydet näyttelevät kuitenkin melkoista osaa monenkin yrityksen ja työtätekevän kukkarossa. Nämä vaikuttavat
yritysten kilpailukykyyn ja työtätekevien ostovoimaan.
Suomen kokoiselle maalle on vientiteollisuus kuitenkin elinehto ja kasvun tiellä on kuljettava. Vaikka yritystemme omistuspohja on luisunut
pitkälti ulkomaalaisten omistajien
käsiin, ei se tarkoita sitä, että meillä
kaikki toiminta ehtyy. Suomella on
pienenäkin maana mahdollisuudet
valmistaa ja suunnitella korkeatasoisia tuotteita.
Minusta meidän pitää vain huolehtia korkeasta koulutuksentasosta,
tuotekehityksestä ja tutkimuksesta.
Nämä edellä mainitut seikat vaativat
valtiovallalta selkeitä satsauksia. Ei
riitä, että me maakunnissa vain odotamme, että joku tulee ja sanoo, mitä
pitää tehdä. Yrityksien omistajilta vaa-

ti uskallusta ottaa riskiä ja investoida
erikoisosaamiseen ja uusiin koneisiin
ja laitteisiin. Uusien tuotteiden löytäminen markkinoilta on haasteellista
ja aikaa vievää puuhaa.
Eikä pidä unohtaa sitäkään vaihtoehtoa, että yritykset kehittäisivät
oman tuotteen tai tuotteita, joka valmistetaan suomalaisin voimin. Ei
tuotteen välttämättä tarvitse olla he-

vosta suurempi, kunhan siinä on sitä
paljon puhuttua erikoisosaamista.
Uskon kuitenkin, että me voimme
vaikuttaa tuotteiden kysyntään, kunhan se on laadukas, toimintavarma ja
ulkoasultaan näyttävä. Valtio voisi toimia esimerkkinä johtavassa asemassa
uusien yritysten luojana ja sen omistajuus voisi olla osakeyhtiöpohjainen.
Meillä on paljon sellaisia keksintöjä,
joita voisi alkaa kehittämään Teknilliset yliopistot ja VTT:n yhteistoiminnalla teolliseen tai kulutuskäyttöön.
Olen huolestuneena seurannut, miten
kaikki energia suuntautuu eduskunnassa ministereiden tahdittamana
muiden maiden talouden hoitoon tai
velkojen maksuun. En minä ainakaan
halua että tästä maasta tulee pelkkä
matkailumaa ja muiden maiden ongelmien hoitaja. Ja vielä vähemmän
että me olisimme saksalaisten sähkön tuottajia josta sähköpörssi kourisi
suuremmat tuotot ja meille jäisi paskat korjattavaksi. En voi ymmärtää,
ettei kukaan teollisuuden vuorineuvoksista tai poliitikoista nosta keskusteluun tämän maan teollisuuden
kehittämistä. Meillä on mahdollisuutena valtavat markkinat jo pelkästään
naapurimaata silmäillessä.
Reijo Hirvonen
Pääluottamusmies

