
Rauta 4
VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940

12/28.11.2022

7
KOuRa

Tapahtuman täyteinen vuosi 
takana, edessä vaikuttamisen 

aika



2   RautaKOuRa 74

OMISSA NIMISSÄ
RAUTAKOURA 74
Julkaisija
Valmetin metallityöväen ammattiosasto ry 74
Osoite: Järjestöjen talo
Kalevankatu 4, 3. kerros
40100 Jyväskylä

Vastaava päätoimittaja
Tarmo Pekonen p. 045 633 4392
tarmo.pekonen(at)pp1.inet.fi

Lehden taitto
Kari Taivassalo ja Tarmo Pekonen
Painos 2000
Painopaikka Mediasepät Oy Lahti
Jakelu Posti
Kansikuva Vastavalo, Lehtikuva

Kansilehden 
mukaisesti 
ammattiosas-
tolla on taka-

na tapahtumarikas vuosi. 
Koronapandemiasta on 
ehkä pikkuhiljaa päästy 
eroon ja on pystytty jär-
jestämään koulutuksia, 
kokouksia ja tapaamisia 
normaaliin tapaan. Osas-
to järjesti muun muassa 
lomanavaus bileet, josta 
tarkemmin toisaalla 
lehden sivuilla.

Ammattiosastossa 
keskustelua, välillä 

kiivastakin, on aiheut-
tanut Valmetin palkitse-
mispolitiikka. Yhtiöön ei
vieläkään kaikista pon-
nisteluista huolimatta, 
ole saatu oikeudenmu-
kaista kaikkia työnte-
kijöitä koskevaa yhtiön 
tulokseen perustuvaa 
tulospalkkiota, joka olisi 
voitu hyväksyä. Sano-
malehti Keskisuoma-
lainen teki ansiokkaan 
vertailun Keskisuomessa 
toimivien pörssiyritysten 
tulospalkkiomalleista ja 
tuli samaan lopputule-
maan ammattiosaston 
hallituksen kanssa; mis-
sään muussa haastatel-
luista yrityksistä ei ollut
tulospalkkioon ympättyä 
TES-kytkyä. Valmetin 
teollisuusliittolaisten ja 
pro-laisten luottamus-
miesten ja henkilöstön 
kanta on, että TES- ko-

rotukset, jotka 
neuvotellaan 
maanlaajuisesti 
muissa pöydis-
sä ja yhtiön
taloudelliseen 
tulokseen pe-
rustuva voitto-
palkkio, ovat 
kaksi täysin eri 
asiaa, joita ei 
pidä sekoittaa 
eikä koplata 
keskenään. Jo-
kainen Valme-
tin työntekijä 
on osaltaan 
ollut tekemässä 
yhtiön tulosta.
Valmetin hen-
kilöstöjohtaja 

Anssi Lepomäki yritti 
virkansa puolesta pu-
hua mustaa valkoiseksi 
Valmetin vastineessa 
kritiikkiin. Kyllähän nyt 
sokea Reettakin näkee 
sen, että jos Suomen 
henkilöstöryhmät ja osa
ulkomaiden työnteki-
jöistä ei hyväksy yhtiön 
tarjoamaa palkkiomal-
lia, täytyyhän siinä olla 
oleellinen valuvika. 
Henkilöstörahastoa ei 
todellakaan hallinnoi 
Valmet, mutta se hallin-
noi sitä rahamäärää, jota 
on mahdollista sijoittaa 
rahastoon. Omia sijoi-
tuksia bonuspalkkioiden 
sijaan ei rahastoon voi 
tehdä. Tätä kautta yhtiö 
vähitellen rapauttaa ra-
hastoa, jonka elinvoima 
perustuu osaketuottojen 
lisäksi sisään tulevan
sijoitettavan rahan mää-
rään.

Sydämentykytyksiä 
aiheutti myös Raut-

pohja suurpalo, josta 
onneksi selvittiin ilman 
henkilöuhreja. Talou-
delliset menetykset ovat 
ilmeisen suuret, kuiten-
kin vakuutukset korvaa-
vat ainakin suuren osan 
tuhoista. On selvää, että 
palo aiheutti mittavat 
tuotannon uudelleen-
järjestelyt jo muutenkin 
tilauksista täynnä pul-
listelevassa tehtaassa. 
Henkilöstöllä siis veny-

mistä piisaa.

Tes- neuvotteluissa 
työnantajapuo-

len perinteinen kitinä 
rahasta alkoi jälleen ja 
neuvottelut ajautuivat 
siihen pisteeseen, että 
Teollisuusliitto joutui 
irtisanomaan työehto-
sopimuksen päättymään 
30.11.2022. Neuvottelut 
kokonaan uudesta tes:a 
niin palkkojen kuin 
tekstikysymysten osalta 
alkoivat ja Liitto keräsi 
ammattiosastoilta tes- 
aloitteet. Tavoitteena 
on edelleen ostovoimaa 
tukeva neuvottelutulos, 
joka ei tässä inflaatioku-
rimuksessa onnistu ihan 
pikku korotusprosen-
teilla.
Liiton tavoitteena oli 
saada uusi sopimus 
voimaan ennen edellisen 
sopimuksen päättymistä, 
mutta työnantajapuo-
len neuvottelukulttuuri 
on romahtanut siihen 
pisteeseen, että tuloksia 
ei näköjään saada ennen 
vahvaa paineistamista. 
Neuvottelut jatkuivat tä-
hän asti tuloksettomina. 
Teollisuusliiton työ-
markkinajohtaja Jyrki 
Virtanen toteakin, että 
nyt jokaisen työnteki-
jän pitää olla valmis 
puolustamaan omia 
työehtojaan. Ammatti-
osasto seuraa tilannetta 
ja valmistautuu tule-
vaan sopimuksettomaan 
tilaan.

Tulossa ovat myös 
tuiki tärkeät edus-

kunta- ja liittokokous 
vaalit tulevana vuonna. 
Ammattiosaston halli-
tus teki päätöksen olla 
tukemassa AKT: n jäsen 
Jukka Hämäläistä 
eduskuntavaaleissa. 
Jukka toimii pääluotta-
musmiehenä Jyväskylän 
liikenne oy:ssä ja on 
myös kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja. 
Mielestämme Jukka 
seisoo vahvasti ammatti-
yhdistysliikkeen arvojen 
takana ja on osaava ja 

verkostoitunut päätöksen-
tekijä myös valtakunnalli-
selle tasolle.

Ammattiosaston jä-
senen näkökulmasta 

Teollisuusliiton liittoko-
kous valitettavan harvoin 
herättää merkittäviä intohi-
moja. Se on monen mieles-
tä jotakin ylätason höpinää 
eikä konkreettisesti tunnu 
koskettavan juuri minua.

Tarkemmin asiaan perehty-
mällä huomaa, että liitto-
kokousedustajat ovatkin 
aika paljon vartijana.

Teollisuusliitto on Suomen 
suurin teollisuuden ammat-
tiliitto, jonka jäsenmäärä 
on yli 220000 jäsentä, siis 
melkoisen vahva vaikuttaja 
yhteiskunnassamme. Liit-
tokokous on liiton korkein 
päättävä elin ja se linjaa 
Liiton toiminnan suunta-
viivat seuraavaksi viideksi 
vuodeksi.

Onkin erittäin tärkeää, että 
ammattiosaston työpaikoil-
ta valitaan osaavat edus-
tajat yhtäältä päättämään 
työ- ja palkkaehdoista sekä 
parantamaan jäsenistömme 
yhteiskunnallista asemaa 
ja toisaalta viemään esi-
tyksiä työpaikoilta liitto-
kokouksen käsiteltäväksi. 
Jäsenlähtöisyys onkin yksi 
tärkeimmistä periaatteista 

ja antaa oikeutuksen liiton 
olemassaololle.

Toimiva ja aktiivinen kan-
salaisyhteiskunta, johon 
ay-liike olennaisena osana 
kuuluu, luo vankan pohjan 
oikeudenmukaiselle demo-
kratialle, jossa putinismille 
ei ole sijaa.

Liittokokous valitsee myös 
päättävät henkilöt liiton 
hallintoon; siis valtuustoon 
ja hallitukseen. Tämä luo 
väylän ammattiosaston jä-
senelle todelliseen vaikut-
tamiseen ja jäsenen aseman 
parantamiseen työelämässä 
ja yhteiskunnassa.

Nyt kaikki ammattiosas-
tomme jäsenet, joita kiin-
nostaa yhteiskunnallinen 
ja taloudellinen oikeuden-
mukaisuus, tasa-arvo ja 
solidaarisuus heikommassa 
asemassa olevia kohtaan, 
käyttäkää ääntänne Teol-
lisuusliiton liittokokous-
vaaleissa. Tässä paperilla 
nämä arvot ovat vain sa-
noja, mutta tehdään niistä 
yhdessä konkretiaa!

Tarmo Pekonen
puheenjohtaja
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Työtaistelutoimiin on syytä varautua

Teollisuusliitto on aloittanut monilla 
sopimusaloilla teknologiateollisuu-
dessa ja kemianteollisuudessa neu-
vottelut uusista työehtosopimuksista. 

Sopimusten irtisanomisiin päädyttiin, koska 
työnantajilla ei ollut valmiutta sopia vuoden 
2023 palkoista lokakuun puoleenväliin men-
nessä. Nyt neuvottelemme palkkojen lisäksi 
myös tekstikysymyksistä.
 
Sopimusten irtisanomisten jälkeen Teolli-
suusliiton ammattiosastoilta pyydettiin esi-
tyksiä työehtosopimusten uudistamiseksi. 
Esityksiä tuli yhteensä 322 kappaletta. Moni 
näistä esityksistä on hiottu liiton tavoitteiksi 

neuvotteluihin. Osa tavoitteista päätyy työ-
ehtosopimusten osaksi. Näin suomalainen 
työelämä muuttuu paremmaksi – yksi esitys ja 
tavoite kerrallaan.
 
Rahasta neuvotteleminen alkaa toden teolla 
vasta, kun työehtosopimukset päättyvät. Työn-
antajilla tuskin on valmiutta sopia palkanko-
rotuksista ilman lakonuhkaa. Teknologiateolli-
suuden työnantajien kanssa tehdyt sopimukset 
ovat voimassa marraskuun loppuun ja Ke-
mianteollisuuden kanssa tehdyt sopimukset 
joulukuun loppuun. Mikäli työtaistelutoimiin 
myöhemmin ryhdytään, niistä tiedotetaan am-
mattiosastoja, pääluottamusmiehiä ja jäseniä 
normaaliin tapaan. 
 
Palkkaratkaisujen neuvotteleminen käy 
vuosi vuodelta vaikeammaksi. Syyt juontavat 
osapuolten väliseen heikkoon luottamukseen, 
jota ruokkii työnantajien halu irtaantua yh-
teisestä sopimisesta. Metsäteollisuus ry:n ja 
Teknologiateollisuus ry:n taannoiset ratkaisut 
työehtosopimustoiminnasta luopumisesta ovat 
edelleen tuoreessa muistissa.
 
Hintojen nousu ja yleisten talousnäkymien 
nopea heikkeneminen lisäävät neuvotteluiden 
vaikeuskerrointa. Osapuolet ovat nyt poikke-
uksellisen kaukana toisistaan. Työntekijöillä 
on oikeus vaatia kompensaatiota hintojen nou-
susta. Selvää toki on, että ostovoiman mene-
tystä ei kerralla voi kuroa umpeen. Euroopan 
ja Suomen talouden sopeutuminen Venäjän 
hyökkäyssodan aiheuttamaan energiakriisiin 
vaatii oman aikansa.
 
Teollisuusliitolle käynnissä oleva työmarkki-
nakierros on monella tapaa poikkeuksellinen. 
Julkinen sektori on kytkenyt sopimusratkai-

sunsa teollisuuteen. Kytkös on rakennettu 
tavalla, joka takaa julkisen sektorin työnte-
kijöille vuosiksi eteenpäin muita suuremmat 
korotukset. Työnantajapuoli argumentoi, 
ettei teollisuuden työntekijöiden palkkoja voi 
korottaa, koska korotukset valuvat julkisen 
sektorin palkkoihin.
 
Lisää kiviä teollisuuden reppuun toi Kaupan 
liiton ilmoitus. Järjestö kieltäytyy neuvotte-
lemasta palkoista Palvelualojen ammattiliitto 
PAM:in kanssa ennen kuin kemianteollisuus 
ja teknologiateollisuus ovat sopineet omat 
ratkaisunsa. Teollisuusliitto neuvotteleekin nyt 
– Julkisen sektorin kytkyn ja Kaupan liiton 
ilmoituksen myötä – palkat kerralla noin 700 
000 suomalaiselle palkansaajalle.
 
Metallimiehet, sahurit, peltisepät, korjaa-
motyöntekijät ja monet muut teollisuuden 
ammattilaiset ovat tässä joukossa vähemmis-
tössä. Enemmistön muodostavat lähihoitajat, 
lääkärit, sairaanhoitajat ja opettajat. Oudoksi 
on suomalainen työmarkkinamalli mennyt.
 
Teollisuusliitto ei kuitenkaan tyydy pienem-
piin palkankorotuksiin vain sen takia, että 
ratkaisustamme hyötyy joku toinen. Suomen 
kilpailukyky on vahva, teollisuuden yritysten 
kannattavuus on hyvällä tasolla ja kilpaili-
jamaissamme palkankorotukset huomioivat 
hintojen nousua. Näitä faktoja Teollisuusliitto 
pitää neuvotteluissa esillä. Tarpeen mukaan 
viemme samat terveiset myös valtakunnanso-
vittelijalle.
 
Riku Aalto
Puheenjohtaja
Teollisuusliitto

Jukan jousille

Vasemmalta, Ammattiosaston Puheenjohtaja Tarmo Pekonen, eduskunta-
vaali ehdokas Jukka Hämäläinen, Rautpohjan PLM Tuomo Leinonen.

Eduskuntavaa-
lit lähestyvät 
vääjäämättö-

mästi ja taas punni-
taan, haluaako kan-
sa Arkdianmäelle 
porvari hallituksen 
vai vasemmistolai-
set päättäjät. Myös 
ammattiosaston 
hallituksessa tämä 
on herättänyt paljon 
mietintää ja kes-
kustelua. Pienellä 
kammotuksella on 
seurattu Kokoo-
muksen gallup 
kannatusta, joka ei 
toteutuessaan lupaa 
hyvää työtätekeville 
ja yhteiskunnan vä-
hävaraisille. Edus-

kunta säätää myös 
työelämää koskevat  
lait ja asetukset, jo-
ten ei ole ollenkaan 
yhdentekevää mikä 
puolue vie voiton 
näissä vaaleissa.

Ammattiosaston 
hallitus teki päätök-
sen asettumisesta 
pääluottamusmies ja 
kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja 
Jukka Hämäläisen 
tukiryhmään. Jukka 
on AKT:n jäsen ja 
ammatiltaan lin-
ja-auton kuljettaja. 
Jukalla on pitkä 
kokemus edunval-
vonnasta monella 

saralla ja hän edus-
taa niitä arvoja 
jotka ovat tärkeitä 
myös ay-liikkeelle. 
Jukka Hämäläinen 
on suoraselkäinen 
asioihin perehtyvä 
ja epäkohtiin tart-
tuva henkilö, joten 
laitetaanpa mies 
eduskuntaan! Jukka 
kävi esittäytymäs-
sä ammattiosaston 
syyskokouksessa ja 
kertoi tavoitteistaan 
ja arvomaailmas-
taan.

Kuva J. Matinaho
Teksti T. Pekonen
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Piinapenkissä 
ammattiosaston 
sihteeri Kari 
Taivassalo

                       
       Laulava metallimies Hankasalmelta

Kari on 57 vuotias Hankasalmella omakotita-
lossa asuva Componenta Jyvässeudun pää-
luottamusmies. Keskustellessamme energian 
hinnasta suorasähkö lämmitteisessä omako-
titalossa asuva ja pitkää työmatkaa ajavalla 
miehellä oli selvät mielipiteet
. – Kipristää varpaita, mutta pakko vaan 
hyväksyä, Kari murahtaa, mutta samalla on 
aistittavissa miestä yleisesti leimaava positii-
vinen ilmapiiri. Tästäkin selvitään.
 – Hyötyliikuntaa on tullut sen verran harras-
tettua, että liiteri on puita täynnä leivinuunin 
lämmitystä varten.

Keskustelu siirtyy harrastuksiin, joista Kari 
mainitsee ralliautoilun ja karaoken.
 – 10 vuotta ajelin rallia kansallisissa luokissa, 
joka on nyttemmin jäänyt ja nykyisin käyn 
laulelemassa pari kertaa kuukaudessa. 

                   Metallin moniosaaja

Karilla on monipuolinen kokemus metallia-
lalta puolustusvälineteollisuudessa. Vuonna 
1985 hän aloitti Tourulan tehtaiden asepuolel-
la jyrsijänä ja sorvaajana valmistaen rynnäk-
kökiväärin osia. -88 vuonna hän siirtyi saman 
tehtaan ammuspuolelle monikara sorveille.
 -89 vuonna firman nimi muuttui Sako-Valme-
tiksi ja vuonna 2000 Patria-Comasiksi. 2002 
omistajaksi tuli Komas oy ja vuonna 2012 
Komas Keski-Suomi. Tehdas muutti Laukaan 
Vihtavuoreen. 2019 yritys palasi Jyväskylään 
ja omistajaksi tuli Componenta. Työnkuvakin 
muuttui Karilla ajan saatossa koneistajasta 
mittalaitevalmistajaksi ja – kalibroijaksi.

– Työelämä on muuttunut hektisemmäksi ja 
kiivaampi tahtiseksi verrattuna menneisiin 
Tourulan vuosiin. Ennen tehtiin paljon niin 

sanottuja valtion määrärahatöitä, joilla ei ollut 
niin kiirettä, Kari vastaa kysymykseeni, miten 
työelämä on muuttunut työuran aikana.

Ukrainan sota on viimeajat täyttänyt median 
ja lehtien sivut. Kysyinkin pääluottamusmies 
Kari Taivassalolta, onko sodalla ollut vai-
kutusta hänen työpaikkansa toimintaan tai 
tilauskantaan.
 – Puolustusväline tuotanto kuuluu luottamuk-
sellisen tiedon piiriin, joten en sitä kommentoi 
sen enempää, mutta siviilituotteissa ainakin 
raaka-aineiden hinta on noussut ja saatavuus 
heikentynyt.

Kysymykseeni hänen suhtautumisestaan työ-
peräiseen maahanmuuttoon mies vastaa
 – Jos ihminen tulee tosiaan tekemään töitä 
ja integroituu meidän yhteiskuntaamme, niin 
asia on ihan ok. Tarvitsemme lisää tekijöitä, 
kun tämä meidänkin porukka alkaa pahasti 
ukkoutua ja eläköityä. Varsinkin hoitoalalle 
uudet tekijät olisivat varmaan tervetulleita.
                                        
     Ay- mies ja yhteiskunnallinen vaikuttaja

Siirrymme keskustelussa ammattiyhdistys 
asioihin. Kari kertoo ay-alkutaipaleestaan
 – Sen aikainen varapääluottamusmies Mark-
ku Tuikkanen sai houkuteltua nuoren miehen 
osaston luottamusmieheksi. Vuosi taisi olla 
1988. Siitähän se sitten lähti. Kävin aluksi 
Murikan luottamusmies kurssit ja kolmen 
kuukauden kurssin. Nälkä kasvoi syödessä 
ja koulutusta on tullut lisäksi vielä 30 muun 
kurssin muodossa. Nykyisin toimin Com-
ponenta Jyvässeudun pääluottamusmiehenä 
ja ammattiosaston sihteerinä. Tätä hommaa 
on työmäärän puolesta katsottava jo elämän 
tapana.

Ammattiosastojen toiminnan kehittämisessä 
Kari nostaa framille ikiaikaisen tavoitteen 

nuorten saamisesta osastojen toimintaan 
mukaan. –  Pääluottamusmiehillä pitäisi olla 
ehdoton velvoite osallistua ammattiosastojen 
kokouksiin ja toimintaan. Nythän on tilanne 
se, että pahimmillaan työpaikalta ei pääluot-
tamusmiehen toimesta saada mitään tietoa, 
mies jatkaa pitkän ay-kokemuksen tuomalla 
varmuudella.
Valmetin metallityöväen ammattiosasto jul-
kaisee jäsenistölleen Rautakoura 74 lehteä, 
jonka tekemiseen Kari vahvasti osallistuu. 
Kysyinkin, kuinka tärkeänä hän kokee osaston 
oman lehden.
– Lehti on tärkeä tiedotuskanava ja yhtenäi-
syyden luoja ammattiosaston piirissä. Lisäksi 
lehti kelpaa eri ikäluokille, kun sen voi lukea 
sekä netissä että keittiön pöydältä paperisena
.
Ay-miesten keskustelussa tulee vastaan ennen 
pitkää TES-asiat ja niin kävi nytkin. Karilla 
oli selväpiirteinen vastaus odotuksiin työehto-
sopimusratkaisusta. 
 – Rahaahan tässä kaikki odottavat. Ostovoi-
maa tukevaa ratkaisua.

Yhteiskunnallisen kehityksen suuntana Kari 
Taivassalo näkee aktiivisuuden heikentyneen 
työpaikoilla.
 – Poliittinen keskustelu oli ennen kiivaam-
paa, nythän sitä ei varsinaisesti olekaan. Mo-
nilla on kyllä mielipiteet esim. päivähoitoon, 
koulutukseen ja vaikka verotukseen, mutta 
eihän se kuulemma ole politiikkaa. Toimin-
tatavatkin ovat tietysti muuttuneen. Ennen 
kun jotain asiaa vastustettiin, niin saatettiin 
tempaista vaikka mielenosoitus pystyyn, nyt 
sitten kirjoitellaan vihapuheita nimettömänä 
nettiin.

Tarmo Pekonen
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Päätöksenteossa on kyse arvovalinnoista

Venäjän Ukrainaa kohtaan aloitta-
man raakalaismainen hyökkäysso-
dan johdosta aivan perusasiat ovat 
nousseet keskusteluiden ytimeen. 

Ruuan ja energian huoltovarmuus ja saatavuus 
sekä turvallisuus ovat niitä meille kaikkein 
tärkeimpiä asioita tässä tilanteessa. Onneksi 
Suomessa elintarviketurva on maailman paras, 
eikä ruoka tule meiltä loppumaan. Valikoi-
missa esiintyviin puutteisiin voimme joutua 
varautumaan.

Sähkön riittävyys kaikkein kylmimpinä 
aikoina on myös ollut paljon keskusteluissa 
ja pelko talven sähkökatkoista on aiheellinen. 
Onneksi sähkön kulutukseen ja riittävyy-
teen voidaan vaikuttaa ja varautua. Sähkön 
säästäminen on näkynyt jo nyt alentuneena 
kulutuksena, jota hyvin kallis hinta on var-
masti vauhdittanut. Huomion arvoista on, että 
sähkönkulutuksemme jakautumisessa yli nel-
jännes kuluu koti- ja maatalouden, neljännes 
palveluihin ja julkiseen kulutukseen ja suu-
rimpana kuluttajana metsä- metalli- ja kemi-
anteollisuus yhteensä melkein 40% osuudella. 

Samalla kun keskustelemme sähkön sääs-
tämisestä, on meidän pystyttävä pitämään 
teollisuuden toiminnot käynnissä. On selvää, 
että vientiteollisuutemme ei voi antaa tässä 
tilanteessa kärsiä. Viimeisimmän kansainväli-
sen valuutta rahasto IMF.n lausunnon mukaan 
olemme onnistuneet pandemian hoidossa 
ja tehneet oikeita rakenteellisia uudistuksia 
työllisyyden ja tuottavuuden voimistamiseksi. 
Elpyminen pandemiasta on kuitenkin pysäh-
tynyt sodan vuoksi, nopea inflaatio on alkanut 
vaikuttaa kysyntään ja tarvitsemme vakautta-
mistoimia. 

Voimme olla tyytyväisiä siihen, että työlli-
syystavoitteet on tällä kaudella saavutettu ja 
jopa ylitetty. Työllisyysaste on korkeampi 
kuin yli vuosikymmeneen. Sama hyvä kehitys 
olisi kuitenkin pystyttävä pitämään yllä. Vien-
titeollisuutemme tarvitsee kysyntää ja va

kautta tässä haasteellisessa tilanteessa. IMF.n 
raportin mukaan yksi vakautta edistävä 

” äskettäinen palkkasopimus julki-
sella alalla rikkoi kuitenkin perin-
teistä kaava seurata vientimarkki-
noiden sektoria palkkaratkaisuista. 
Tästä seuraa kasvava paine ja jyr-
kästi kasvanut inflaatio ei ainakaan 
helpota tulevien ratkaisujen synty-

mistä”

toimi olisi työehtosopimusneuvottelujärjestel-
män uudistaminen niin, että se voisi sopeutua 
sokkeihin paremmin. 

Työmarkkinatilanne on pysynyt kireänä. 
Kokonaisuutena palkkojen nousu on py-
synyt kohtuullisena, äskettäinen palkkaso-
pimuksen julkisella alalla rikkoi kuitenkin 
perinteistä kaava seurata vientimarkki-
noiden sektoria palkkaratkaisuista. Tästä 
seuraa kasvava paine ja jyrkästi kasvanut 
inflaatio ei ainakaan helpota tulevien 
ratkaisujen syntymistä. Ostovoimasta on 
kuitenkin tärkeä huolehtia, eivätkä tulevat 
palkkaratkaisut saa heikentää työnteki-
jöiden ostovoimaa. Marinin hallitus on 
pyrkinyt vaikuttamaan ostovoimaan mm. 
alentamalla varhaiskasvatus- ja sosiaali ja 
terveydenhuollonmaksuja, työmatkako-
rotuksen vähennystä on jatkettu vuodelle 
2023 ja etuuksin tulevat indeksikorotuk-
sen maksetaan ajallaan, osa jopa etukä-

teen.

Keväällä tulevissa eduskuntavaaleissa koros-
tuvat arvovalinnat. Meidän on tämän kaiken 
keskellä pystyttävä pitämään huoli kansalais-
ten terveyspalveluista, koulutuksesta ja estää 
lasten ja nuorten syrjäytyminen. Työpaikat 
luovat ihmisille taloudellista turvaa, sosiaali-
sia tukiverkkoja ja uskoa tulevaan. Työnteki-
jöiden oikeuksista on pidettävä kiinni!

Teksti ja kuva Kansanedustaja 
Piritta Rantanen 

Jyväskylän talvi uuteen 
nousuun

Ammattiosaston 
hallitus päätti 
liittyä yhtei-
söjäseneksi 

Jyväskylän Talvi ry:n. 
Työväen kulttuuritapah-
tuma Jyväskylän Talvi on 
Jyväskylän vanhimpiin 
kuuluva tapahtuma. Se on 
menneiden vuosien varrel-
la ollut myös valtakunnal-
lisesti näkyvä ja arvostettu 
kulttuuritapahtuma.

Vuonna 1969 ensim-
mäisen kerran järjestet-
ty Jyväskylän Talvi on 
ollut aina ajankohtainen ja 
keskusteleva. Talven laaja 
ohjelmisto on muodostu-
nut paneelikeskusteluista, 

asiantuntijatapaamisista, 
taidenäyttelyistä, teatteri-
esityksistä, konserteista, 
ihmisiä yhteen tuovista 
tilaisuuksista ja yhteisistä 
taidekokemuksista sekä 
lapsille ja nuorille suunna-
tuista tapahtumista.

Talven perustajajäsenet, 
mukaan lukien oma am-
mattiosastomme, ovat 
olleet työväenliikkeen 
ammatillisia-, poliittisia- ja 
sivistysjärjestöjä. Vuosien 
saatossa Talvi on saanut 
rahoituksensa Jyväskylän 
kaupungin myöntämän 
avustuksen lisäksi myös 
opetusministeriöltä, työvä-
enliikettä lähellä olevilta 

sivistysrahastoilta ja sääti-
öiltä sekä ammatillisilta ja 
poliittisilta järjestöiltä.

Jyväskylän Talvi ry:n 
toimihenkilöinä kaudella 
2021-2022 ovat toimineet 
puheenjohtaja Jorma 
Kallio, varapuheenjohtaja 
Eila Tiainen, sihteeri Leo 
Turunen ja taloudenhoita-
ja Tapani Kaakkurinie-
mi. Seuraava Työväen 
kulttuuritapahtuma Jyväs-
kylän Talvi toteutetaan 
4.-12.2.2023.
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TAPAAMASSA TODELLISTA LEGENDAA
Latinalaisen Amerikan vasemmistoliikkeen elävä le-
genda Uruguayn entinen ministeri ja presidentti Jose 
Albertto Mujica on huolissaan Venäjän sota kiimasta 
ja Kiinan maalueiden ostamisen kautta lajentuneesta 
vallasta Etelä- Amerikassa.

Minulla oli etuoikeus tavata 
yhtä Latinalaisen Amerikan 
vasemmistoliikkeen legendaa, 
Uruguayn entistä presidenttiä 

José Alberto ”El Pepe” Mujicaa lokakuussa 
2022.
Tapasin hänet edellisen kerran vuonna 2017 
hänen hyvin vaatimattomalla maatilallaan. 
Jokin viikko sitten minulla oli jälleen mahdol-
lisuus kuunnella hänen näkemyksiään maail-
man menosta, jota hän näyttää yhä seuraavan 
erittäin tarkasti, vaikka muutoin onkin ve-
täytynyt viettämään vanhuuspäiviään maa-
tilalleen. Hän oli erittäin huolissaan etenkin 
Venäjän hulluudesta aloittaa sota Ukrainassa, 
ja ihmetteli eikö ihmiskunta koskaan opi 
virheistään. Samoin hän oli hyvin huolissaan 
Kiinan maa-alueiden ostamisen kautta kasvat-
tamasta vallasta Etelä-Amerikassa.

Nyt 87 -vuotiaan diktatuurin vastaisen taiste-
lun sissijohtajan askel oli selvästi lyhentynyt 
edelliseen tapaamiseen verrattuna, mutta pää 
toimi vielä yhtä terävästi, kuin aiemminkin. 
Hänen henkilöhistoriansa on erittäin mielen-
kiintoinen, viranomaiset vangitsivat Mujican 
yhteensä neljä kertaa. Hän oli niiden yli sadan 
Tupamaros sissin joukossa, jotka pakenivat 
Punta Carretasin vankilasta syyskuussa 1971 
kaivamalla vankilan sisältä tunnelin, jonka 
toinen pää avautui lähistöllä sijainneen talon 
olohuoneeseen. Hänet pidätettiin viimeisen 

kerran vuonna 
1972. Maassa 
tehtiin sotilasval-
lankaappaus vuon-
na 1973. Mujica ja 
kahdeksan muuta 
Tupamarosta 
valittiin erityisesti 
pysymään sotilas-
vankeudessa ja sur-
keissa olosuhteissa. 
Kaiken kaikkiaan 
hän vietti 13 vuotta 
vankeudessa, 1970- 
ja 1980 luvuilla. 
Vankinaoloajasta 
kertoo erittäin 
vaikuttava elokuva 
nimeltä 12 vuoden yö/ la noche de doce años, 
suosittelen sen katsomista, siitä saa jonkinlai-
sen kuvan yhteiskunnan tilasta tuolloin.

Vuonna 1985, kun perustuslaillinen demokra-
tia palautettiin, Mujica vapautettiin armahdus-
lain nojalla. Hänet valittiin maan parlament-
tiin 1995, hän oli välillä ministeri ja lopulta 
Uruguayn presidenttinä kaudella 2010–2015. 
Hän on monella tapaa Uruguayn demokrati-
aliikkeen keulakuva. Maailmanlaajuista 

Pepe Mujica keskellä yhdessä ay-aktiivien 
kanssa.

huomiota Mujica sai presi-
denttikaudellaan vaatimat-
tomasta elämäntyylistään, 
hän lahjoitti 90 % palkki-
ostaan hyväntekeväisyy-
teen, kieltäytyi asumasta 
presidentinlinnassa ja 
asui jo silloin vaimonsa 
omistamalla pienellä maa-
tilalla, jossa nytkin vierai-
lin, hänelle on     tarjottu 
kuuluisasta vuoden 1987 
kuplavolkkaristaan (jota 
hän käytti myös presi-
denttinä olonsa aikana 
liikkumiseensa) miljoona 
dollaria, mutta kieltäytyi 
myymästä sitä, koska oli 
saanut kuplan ystävältään. 
Hänellä oli keskeinen 
rooli, suomalaisen metsä-
teollisuuden investointien 
saamisessa Uruguayhin, 
joidenkin arvioiden mu-
kaan metsäteollisuuden 

osuus on ensi vuonna jo 4 % maan brutto 
kansantuotteesta. 

Vierailumme yhteydessä hän esitteli toisen 
vallankumoustaistelijan Argentiinassa syn-
tyneen, mutta Kuuban vallankumoukseen 
vahvasti vaikuttaneen Ernesto ”El Che” Gue-
varan käsin kirjoitettuja päiväkirjoja vuodelta 
1967, jolloin ”El Che” oli Boliviassa aseel-
lisen sissiryhmän mukana (jossa hän myös 
menetti henkensä). Täytyy sanoa, vaikka itse 
en ole aseellisen vallankumouksen kannatta-
ja, niin hieman käteni tärisi selaillessani Che 
Guevaran päiväkirjan sivuja.
Kun kysyin El Pepeltä miksi hän elää niin 
kuin elää, hän vastasi, ”että ainoastaan sellai-
nen ihminen, jolta puuttuu jotain, on köyhä”, 
häneltä ei puutu mitään, vaikka hän elääkin 
vaatimattomasti. Täytyy sanoa, että harvoin 
jään sanattomaksi, mutta El Pepen luota läh-
dettyä ei mieleen tullut juuri muuta, kuin syvä 
kunnioitus.

Jari Hakkarainen
Kansainvälisen toiminnan päällikkö
Teollisuusliitto
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LEIDIT LAUTEILLA

Vietimme 14.10.2022 74Naisjaoston 
kanssa ihanan rentoutuspäivän Sata-
man Viilussa.

Aloitimme illan saunassa ja poreissa kuulu-
misia vaihtaen ja drinkkejä maistellen. Mei-
dän onneksi sateiden jälkeen juurikin meidän 
illalle osui ihanan raikas poutainen syyssää. 
Kävimme tietysti testaamassa kaikki kolme 
saunaa ja innokkaimmat kävivät pulahtamassa 
myös viileässä järvivedessä lämpimien porei-
den lisäksi. 

Saunasta siirryimme Ravintola Viilun puolel-
le nauttimaan upean illallisen äärelle. Ruoka-
listan ja annosten tavallisesta poikkeava yk-
sinkertaistettu esittelytapa puhututti jo saunan 
puolella ja odotimme mielenkiinnolla mitä 
annokset todellisuudessa sisältävät. Viiniä, 
herkullisia ruoka-annoksia, suklaa jälkiruokaa 
ja kahvia. Kokonaisuudessaan erittäin onnis-
tunut ilta joka jatkuikin jutustelun merkeissä 
pitkälle iltaan asti. 

Oli ihanaa huomata, miten nyt jo muuta-
maan kertaan kokoontunut porukka on ehti-
nyt lyhyessä ajassa ystävystyä ja uusimmat 
kuulumiset kiinnostivat kaikkia. Moventak-
sen irtisanomiset ja muut muuttuneet kuviot 
työpaikoilla puhuttivat illan aikana. 74nais-
ten oma whatsapp-ryhmä on auttanut meitä 
pitämään yhteyttä tapaamistemme välillä ja 

heti ensi hetkestä tuntui, että jatkoimme vain 
siitä mihin olimme viimeksi jääneet.  Jatkoa-
kin tietysti suunniteltiin ja alustavasti sovittiin 
jo tulevista kuusenkaatajaisista mahdollisesti 
kulttuurin merkeissä helmikuun alkuun. 
Jos haluat liittyä 74naisjaoston whatsapp-ryh-
mään, laita viestiä osoitteeseen 74naisjaosto@
gmail.com

Miia Alho
Naisjaoston vetäjä

Valmetin metallityöväen 
ammattiosasto 74:n jäsen

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalve-
lukseen, äitiyslomalle, hoitovapaalle, 

eläkkeelle, taikka saat kelan päivärahaa 
sairauden tai työttömyyden vuoksi.
Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmie-
heen, työsuojeluvaltuutettuun tai ammatti-
osaston jäsenhuoltajaan.
Toimita todistus työpaikkasi pääluotta-
musmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai 
ammattiosaston jäsenhuoltajalle, siitä millä 
vapaalla olet.

Vain sillä estät sen, ettet joudu Metallityöväen liiton ”rästilistal-
le”, eikä jäsenyytesi pääty vapaan aikana.
Toimenpiteellä varmistat jäsenyytesi säilymisen vapaan aikana, 
olet silloin vapautettu jäsenmaksuista. Näin jäsenyytesi Metalli-
työväen liittoon sekä ammattiosastoon säilyy.
Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tietojasi Metallityö-
väen liiton sähköisessä asioinnissa, kirjautumalla henkilökoh-
taisilla pankkitunnuksillasi http://www.metalliliitto.fi/web/fi/
sahkoinen-asiointi.
 
Päivystys ammattiosaston toimisto Kalevankatu 4 Jyväskylä 
keskiviikkoisin klo 14.30 – 16.00
Soittaa voi myös muina aikoina p. 0400-448741, sähköposti 
raninenantero(at)gmail.com 
 
Antero Raninen
jäsenhuoltaja
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Tavoitteena oikeudenmukainen tulospalkkaus 
myös Rautpohjaan

Teksi ja kuva Tarmo Pekonen

Muista pörssiyrityksistä poiketen 
Valmet Oyj:ssä ei ole saatu aikaiseksi 
oikeudenmukaista tulokseen perus-
tuvaa tulospalkkiota.

Motivoiva tulospalkkaus

Tulospalkkaus on palkitsemisen 
väline, joka oikealla tavalla auttaa 
työntekijöitä motivoituneempaan 
ja päämääräsuuntautuneempaan 

työsuoritukseen. Tutkimustulokset osoittavat 
myös, että tulospalkkaus koetaan motivoivana 
palkitsemiskeinona.

Tulospalkkaus on palkkaustapa, joka täy-
dentää peruspalkkausta perustuen siihen mitä 
henkilö, työryhmä, yksikkö tai organisaatio on 
saavuttanut. Tulospalkkausta voidaan soveltaa 
kaikkiin yrityksen henkilöstöryhmiin.

Yksi keskeisimpiä perusteluja käyttää tu-
lospalkkausta on yhteisen edun tavoittelu. 
Tavoitteena on, että niin henkilöstö, omistajat 
kuin asiakkaatkin hyötyvät. Tulospalkkauksel-
la voidaan myös korostaa henkilöstön mer-
kitystä osana yrityksen menestystä. Monen 
pörssiyrityksen arvoissa korostetaan henkilös-
tön yhdenvertaista ja oikeudenmukaista koh-
telua, joten voidaan ajatella, että myös henki-
löstön on oikeudenmukaista ja järkevää saada 
osuus yrityksen parantuneesta tuloksesta.

Yrityksen kannalta tulospalkkio reagoi myös 
muuttuneisiin olosuhteisiin. Taloudellisesti 
hyvinä aikoina aiheutuu palkkiokustannuksia 
enemmän, kun taas huonoina aikoina vähem-
män.

Tulospalkkion tyypillisiä mittareita ovat 
liiketaloudellinen tulos (ebita), tuottavuus, 
kustannussäästöt, tuotannon läpimenoaika ja 
liikevaihto. 
Mittareiden tavoitteet tulee valita ja asettaa 
siten, että tavoitteet ovat realistisesti
saavutettavissa sekä kannustavat parempaan 
suoritukseen. Näin toimimalla henkilöstö 
kokee voivansa vaikuttaa saavutettuihin tulok-
siin ja palkkioihin.

Oikeudenmukaisempi palkitsemis-
järjestelmä myös Valmetille

Valmetin palkitsemisraportissa kerrotaan, 
että olemme sitoutuneet rakentamaan vahvaa 
kulttuuria, jossa palkitaan hyvästä suorituk-
sesta organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa 
osissa. Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus 
ja vastuullisuus. Palkitsemispolitiikkamme 
mukaisesti hallituksen palkitsemista lisättiin 
hieman vuonna 2021 vastaamaan edeltävien 
vuosien positiivista liiketoiminnan kehitystä. 

Herättää kysymyksiä kuuluuko tuotannon 
henkilöstö organisaation millekään tasolle, 
sillä koko henkilöstöä kattavaa tulospalkki-
ota ei muista pörssiyrityksistä poiketen ole 

Valmetiin saatu. Tuotannossa on käytössä ns. 
spotreward palkkio, joka perustuu esimiehen 
subjektiiviseen arvioon työsuorituksesta. Sen 
arvo on max. 10 työpäivän palkka.
 Sen sijaan Valmet Oyj:n hallitus on päättänyt 
jatkaa erilaisia osakepohjaisia pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmiä Valmetin avainhen-
kilöille. Avainhenkilöiksi Valmetin hallitus 
tunnistaa n.17 000 työntekijän joukosta 80 
henkilöä. Vaikuttaa tasapuoliselta ja oikeuden-
mukaiselta.

Valmet esitti henkilöstöryhmille 4% tulos-
palkkiota, joka olisi leikannut mahdollista 
tes-korotusta.
Tämä ei kelvannut henkilöstöryhmille. Parem-
paa esitystä ei neuvotteluista ole saatu.
 Ihmetystä herättää vahvaa tulosta tekevän 
yhtiön, jonka ebita on 10.9 %, palkitsemis-
politiikka. On selvää, että tuloksen tekoon on 
osallistunut jokainen työntekijä.

 Tavoitteena täytyy olla tulokseen sidottu 
tuotantopalkkio, joka koskee jokaista yhti-
ön työntekijää. Valtakunnallisesti sovittavan 
työehtosopimuksen sekoittaminen yrityskoh-
taisen tulospalkkion ehtoihin, vesittää työn-
antajien ja porvarileirin hellimän paikallisen 
sopimisen ja toisaalta kannustavan tulospalk-
kion idean.



                                               RautaKOuRa 74   9

Moventas - Uuden aikakauden edessä

Vuonna 2008 alkanut maailmanlaa-
juinen taantuma käynnisti kierteen, 
mistä Moventas ei enää kyennyt nou-

semaan. Moventas on aina ollut pieni toimija 
suurien joukossa. Huonoina vuosina suuret 
kilpailijat pystyivät investoimaan ja kehitty-
mään, mutta Moventaksella investointeihin ja 
kehitykseen ei ollut mahdollisuutta. Yrityk-
sen olemassaolo oli usein veitsenterällä.
Töiden määrä ja tilaukset vähenivät pitkin 
vuotta 2020 ja helmikuussa 2021 alkoivat 
yt-neuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi 
alle 90 päiväksi. Toukokuussa 2021 tulevai-
suudennäkymät olivat huonontuneet entises-
tään ja käynnistyi yt-neuvottelut henkilöstön 
lomauttamiseksi toistaiseksi. Henkilöstövä-
hennyksistä ei vielä puhuttu.
Kaikki työntekijät ymmärsivät yrityksen 
vakavan tilanteen ja mahdollista tulevaa yri-
tyskauppaa odotettiin. Yrityskauppa oli ainoa 
keino, mikä varmistaisi toiminnan jatkumista 
sekä työpaikkojen säilymistä. Huono työti-
lanne ja lomautukset, sekä se ettei tulevaisuu-
desta ollut mitään varmuutta aiheutti työn-
tekijöissä epävarmuutta ja henkilöstö alkoi 
etsiä työpaikkaa Moventaksen ulkopuolelta. 
Samaan aikaan lähes jokainen teollisuuden 
työpaikka rekrytoi työntekijöitä. 
Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla 
yrityskauppa toteutui. Saksalainen teollisuus-
jättiläinen Flender osti Moventaksen. Flender 
toimii 33 maassa ja työllistää n. 8700 henki-
löä. Flenderin liikevaihto on n. 2mrd euroa 
ja toimii lähes kaikilla teollisuuden aloilla. 
Flender on 120-vuotias yritys, jonka tuulivoi-
mabrändi tuuliliiketoiminnassa on Winergy, 

joka valmistaa, kehittää ja huoltaa tuulitur-
biinivaihteita. Flenderillä on yrityskaupan 
myötä yhteensä noin 80 vuoden kokemus 
tuuliturbiineista. Yrityskaupan toteutuminen 
oli erittäin positiivinen asia ja otettiin helpot-
tuneena vastaan.
Yrityskauppa varmisti yrityksen jatkuvuutta, 
mutta kaupan toteutuminen käynnisti Mo-
ventaksella sopeuttamistoimet. Henkilöstöä 
eläköityi, jäi työelämästä pois omasta halus-
taan pois sekä irtisanottiin. Yrityksen tilanne 
oli sellainen, että toimintaa ja liiketoimintaa 
oli pakko muuttaa, samalla tavalla ei voinut 
jatkaa. Osana sopeuttamistoimia myös Raut-
pohjan tehdas suljetaan vuoden 2023 ensim-
mäisen kvartaalin aikana.
Nyt sekä tulevaisuudessa Moventasta kehi-
tetään ja muutetaan tuuliturbiinivaihteiden 
huoltotoimintaan. Moventaksen myötä Flen-
der/Winergy vahvisti asemaansa johtavana 
huoltotoimijana. Muuttuminen sarjatuotan-
totehtaasta huoltotehtaaksi aiheuttaa suuria 
muutoksia työhön ja työn vaatimuksiin. Ih-
misiä on jo koulutettu huoltotoimintaan niin 
kokoonpanossa kuin komponenttivalmistuk-
sessa ja tullaan tulevaisuudessa kouluttamaan 
enemmän.
Tehtaalla on paljon työtä, mutta myös paljon 
epätietoisuutta, muutokset ovat niin suuret, 
että toiminta koetaan monesti sekavana. 
Yrityksen johto on muutoksien, tuotannon ja 
tehtaan muuttamisen vuoksi erittäin kiireisiä. 
Kiire on johtanut siihen, että palaverienkin ai-
katauluttaminen on välillä haastavaa. Kaikki 
pyrkivät välittämään tietoa mahdollisemman 
paljon, mutta tällä muutoksen laajuudella ja 

vauhdilla se 
on haastavaa 
sekä selkeästi 
riittämätön-
tä. Kaikeen 
ei ole vielä 
vastauksia. 
Tärkein asia 
on kuitenkin 
se, että emme 
ole samassa 
tilanteessa 
kuin vuosi 
sitten
Moneen 
asiaan pystymme nyt itse vaikuttamaan, mut-
ta maailman tilanne on se, mikä muodostaa 
tällä hetkellä riskejä, joihin meillä ei ole mah-
dollisuutta vaikuttaa. Venäjän hyökkäyksen 
myötä korkojen-, infaation-, polttoaineen-, 
sekä energian hintojen nousu tekee työnteki-
jöille ja työnantajille  jokaisen euron entistä 
tärkeämmäksi, samaan aikaan työmarkki-
najärjestöjen pitäisi neuvotella palkkojen 
korotuksista ja työehtosopimuksesta. 
Pääluottamusmiehen silmin näyttää siltä, 
että ongelmien määrä on aina vakio, nyt 
erona aikaisempiin vain on se, että ongelmat 
pysyvät erittäin vakavina meistä riippumatto-
mista syistä. 

Jani Närhi
Pääluottamusmies
Moventas Gears Oy

HALUATKO VAIKUTTAA LIIKKEEN SUUNTAAN ? 
TEOLLISUUSLIITON LIITTOKO-

KOUSVAALIT 2023

Pidätkö vaaleja tärkeänä? Tiedätkö että 
juuri sinä voit vaikuttaa äänestämällä 
tuleviin päätöksiin.

Vaalit järjestetään keväällä 10 – 31.03.2023 
välisenä aikana. Vaalikausi on joka viides 
vuosi ja liittokokoukseen valitaan 442 edusta-
jaa. Valinta tapahtuu vaalipiireittäin suhteelli-
sella jakotavalla.
Puhutteleeko sinua TES - neuvottelut ja saatu 
tulos? Jos vastasit kyllä, niin siirry eteenpäin. 
Kenttäväki haluaa ostovoimaa tukevia palkka-
ratkaisuja. Siinä kuuluu huomioida yleiskus-
tannusten nousu. Inflaatio on ollut aika suurta 
viime aikoina ja palkankorotukset laahaavat
perässä muutenkin.
Liiton leveät hartiat käyttöön, jotta saadaan 
parempi tulos TES pöydässä 
Teknologiateollisuuden haave on ollut jo pit-
kään päästä irti meillä Teollisuusliitossa
olevista yleissitovista työehdoistamme. Mitä 
me olemme valmiit tekemään ja mitä pitäisi 
tehdä?

Viimeksi meillä jäi sopimuskierroksella kä-
teen tynkäsopimus, joka kesti 9 kuukautta ja 
kolmen kuukauden korotukset jäivät saamatta. 
Tulevaisuudessa,  jos työehtosopimus neu-
vottelut tyssäävät, olisi mentävä koko liiton 
voimalla kaikki kerralla lakkoon. Nyt kaikki 
kaikkien puolesta -ajatus käyttöön.
Teollisuusliiton päätöksentekoelimiä ovat liit-
tokokous, valtuusto, hallitus, johtoryhmä sekä
työryhmät ja jaostot.
Liittokokous
Teollisuusliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 
liittokokous, joka kokoontuu joka viides 
vuosi.
Liittokokous arvioi edellisen liittokokouskau-
den toimintaa, käsittelee ammattiosastojen ja 
liiton hallituksen tekemät esitykset, päättää 
tulevan liittokokouskauden keskeiset linjauk-
set ja valitsee liitolle valtuuston ja hallituksen 
toteuttamaan päätettyä linjaa.
Liiton tuleva TES - neuvottelustrategia
Tuleviin neuvotteluihin soisin muutoksen, 
jolla päästäisiin kenties parempiin tuloksiin. 
Jatkossa meidän ei pitäisi enää koskaan tehdä 
alle yhden vuoden sopimuksia. Sopimukset-
tomalta ajalta kun meille ei takautuvasti ole 

maksettu mitään korotuksia.
Minusta solmitun uuden sopimuksen on as-
tuttava voimaan seuraavan kuun alusta sen
solmimisesta. Viimeaikaset sopimukset ovat 
viime aikoina aina päättyneet marraskuun 
lopussa.
Teknologiateollisuus on saanut tässä sopi-
muksen aloitus ja lopetuspäivämäärissä itsel-
leen liikaa valtaa. Liittokokous oli viimeksi 
päättänyt, että tulevat TES-korotukset pitää 
olla ostovoimaa tukevia.  Seisoivatko TES – 
neuvottelijamme liittokokouksen päätöksen 
takana?

Tuomo Leinonen 
PLM Valmet 
Rautpohja
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Ammattiosaston kesälomanavaus Juurikkasaaressa
Teksti Jani Matinaho kuvat Kari Taivassalo

Ilma on kuin morsian

On heinäkuun ensimmäinen perjantai ja saavun Jyväskylän sataman laituril-
le. Ilma on kuin morsian, joka mielestäni kuvaa ilmaa täydellisesti. Saa-
vuin jo hyvissä ajoin, koska enhän tahdo myöhästyä näin korona sulkujen 
jälkeen järjestettävästä hienosta tapahtumasta. Muutaman tutun tunnistan-

kin satama kahvilan pöydästä ja laiturilta. Vaihdamme kuulumisia ja ihmettelemme 
miksei ilmoitettua Suomen Suvi laivaa näy laiturissa.
Pian ammattiosaston puheenjohtaja ilmoittaa kuuluvalla äänellä: ”Laiva vaihtunut 
Suomi laivaksi kaikki kyytiin hop hop”. Laiturille kerääntyneet ihmiset nousevat lai-
vaan ja huomaankin että osannottajia tapahtumaan on ennätysmäärä, pikaisen arvion mukaan noin 
130 henkeä.

Suomi laiva

Viimeisenkin noustessa laivaan huomaan, että Suomi laiva onkin hieman vanhemmalla tekniikalla 
toimiva. Pilli huutaa ja höyryä nousee piipusta ”Olemme päässeet höyrylaivan kyytiin” ajattelin 
itsekseni.
Laivalla ihastelemme kesäisiä maisemia ja Päijänteen rantataloja matkalla. Säynätsalon venesata-
maa lähestyessämme kuulen kuinka moni huokaa: ”Laiva matka olisi voinut jatkua vielä pidem-
pään tällä ilmalla”, voin helposti yhtyä noihin mietteisiin.

Juurikkasaari

Nousemme kahteen odottavaan bussiin jotka vievät juhlaväen Juhlatalo Juurikkasaareen. 
Juurikkasaaressa meitä vastassa on yrittäjä Pasi Keinonen, joka kättelee ja toivottaa tervetulleeksi.
Juhlatila on komea, pöydät on aseteltu puoliympyrän muotoon. Lautaset, aterimet ja lautasliinat 
ovat tip top.
Pasi toivottaa väen vielä kerran tervetulleeksi ja kertoo hieman historiallisesta miljööstä sekä sivu-
ten, että on entinen ammattiosaston jäsen. Myös työuraa ehti kertyä yli 10 vuotta vanhan Valmetin 
ajoilta ja näin ollen paljon sen aikaisia tuttuja on paikalla.

Puheenjohtaja Tarmo Pekonen lausuu myös tervehdyksen ja puheessaan kertoo ammattiosaston 
toiminnan tavoitteista ja jäsenmäärän kehityksestä sekä on tyytyväinen, että koronasulkujen jälkeen 
saatu jäsenistölle tapahtuma aikaiseksi. Hän toteaa, että Teollisuusliiton kansainvälisen toiminnan 
päällikkö oli estynyt sairaustapauksen vuoksi tulemasta paikalle.

Vapaassa sanassa Veteraanijaoston vetäjä Pekka Suuronen muistutti paikalla olevia ja pian eläk-
keelle jääviä oman jaoston toiminnasta ja kehotti hyppäämään rohkeasti mukaan toimintaan.
Puheiden jälkeen pääsimme nauttimaan grilli-menun mukaisesta seisovasta pöydästä. Tarjolla oli 
runsas salaattipöytä sekä pääruokana porsasta ja kanaa.

Syönnin jälkeen oli vapaata seurustelua ennen illan pääesiintyjä Kruuvaus-bändin aloittamista. 
Moni näkikin vanhoja ja uusiakin tuttuja ja puheen sorina oli sisällä ja pihalla katkeamatonta.
Bändin aloittaessa tanssi lattialla oli hyvin tilaa mutta loppu iltaa kohti alkoi jalka vipattaa monella: 
”Oliko syy baaritiskin läheisyydellä”, se jääköön arvoitukseksi.
Puolen yön aikaan bussi kuljetus lähti takaisin Jyväskylän keskustaan ja monelle jäi tapahtumasta 
mukavat muistot.



                                             RautaKOuRa 74   11

Ammattiosaston kesälomanavaus Juurikkasaaressa
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Rautpohja toipuu tulipalosta

SYM -osaston luottamusmies Kalle Huhta-aho Koekäyttöpaikka sammutuksen jälkeen

Toukokuisena lauantaina 7.5 moni nykyi-
nen tai entinen valmetlainen oli vähällä 
saada aamupalansa väärään kurkkuun. 

Media suolsi tietoa Rautpohjan tehtaan suur-
palosta, joka roihahti rajuun vauhtiin lauan-
taiaamuna ennen yhtätoista. Tulipalon voimasta 
kertoi kaupungin ylle kertynyt synkeän musta 
savupilvi ja Tuomiojärven vesikin värjäytyi lä-
hes mustaksi. Pelastuslaitos kehotti Rautpohjan 
ja Hippoksen alueella asukkaita pysyttelemään 
sisällä ja sulkemaan ilmanvaihdon, sekä odotta-
maan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
– Tässäkö tää oli, moni rautakoura mietti mie-
lessään lähes satavuotiaan tehtaan ja työpaik-
kansa kohtaloa.
Palo syttyi ns. vitoshallin sym-tela valmistuk-
sen koekäyttö paikalla ja sai alkunsa koekäytet-
tävän telan räjähdyksestä. Tela oli täynnä öljyä, 
jota oli myös koekäyttölaitteiston säiliössä lähes 
parikymmentä kuutiota. Pelastuslaitos joutui 
käyttämään sammutuksessa vaahtonestettä, jota 
saatiin puolustusvoimien avustuksella Tikka-
kosken lentoasemalta riittävä määrä. Kohtee-
seen suoritettiin kaksi sammutusiskua puolen 

tunnin välein, joka riitti tukahduttamaan palon. 
Tehtaan riskienhallinta jäi seuraamaan, minkä 
verran ainetta oli päätynyt viemäriin ja lähei-
seen Rautpohjan alueella sijaitsevaan Vasikka-
lampeen.
 Jos palo olisi sattunut arki päivänä, jolloin 
osaston koko työntekijä vahvuus olisi ollut 
paikalla, henkilövahingot olisivat saattaneet 
olla järkyttävät. Nyt selvittiin yhden henkilön 
lievällä loukkaantumisella, kun koeajoa suo-
rittava henkilö joutui hyppäämään hoitosillalta 
käytävälle paetessaan liekkimerta. Taloudelliset 
vahingot sen sijaan ovat miljoonaluokkaa. Tuli-
palo vaikutti suoranaisesti ainakin 500 henkilön 
työhön.
Sym-tela tuotannon luottamusmies Kalle 
Huhta-aho oli palon syttyessä ylitöissä. Hän oli 
tapahtumahetkellä onneksi hallin ovien puolei-
sessa päässä, eikä siis koeajopaikan sivustalla, 
johon palon aiheuttama paineaalto suuntautui. 
Tämä varmaankin pelasti miehen hengen.
Kalle Huhta-aho kertoo, että porukat oli-
vat palon jälkeen kaksi viikkoa palkallisella 
vapaalla ja sen jälkeen pidettiin pekkasia ja 

Teksti ja kuvat Tarmo Pekonen ja Lehtikuva
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Rautpohja toipuu tulipalosta

Koekäyttöpaikka sammutuksen jälkeen

pitämättömiä lomia. Jo neljän viikon 
jälkeen palosta kaikki asentajat 
olivat kuitenkin jo töissä. Aluksi 
asentajat työskentelivät servicen 
telahuoltohallissa, jonka jälkeen 
akselien kokoonpano siirtyi vuoren 
taakse ns. Moventaksen halleihin. 
Kalle jatkaa, että teloja on kasattu 
muissakin halleissa Rautpohjassa. 
Akselien putkituksia on väännetty 
perälaatikkoverstaan manuaaliko-
neella 7-hallin putkentaivutusrobotin 
tuhouduttua tulipalossa. Loppukoko-
onpano onnistuu Moventaksen H10 
hallissa vain alle 30 tonnisille teloil-
le, joten haasteita riittää. Työkuorma 
on telatuotannossa kova ja Kallen 
kertoman mukaan pitäisi saada kaksi 
sym- telaa viikossa valmiiksi. Koea-
jot ovat Kotkassa ja Karlstadissa 
ruotsissa. Uudesta koeajopaikasta ei 
vielä ole päätöksiä.
Sym-tela valmistukseen vaihtui 
myös tämän hässäkän keskellä 
verstaspäällikkö. Uudeksi päälli-
köksi tuli Teemu Köngäs servicestä. 
Luottamusmies Kalle Huhta-ahon 
mielestä uusi päällikkö joutuu heti 

ns.”syvään päähän”, mutta on luottavainen, 
että mies hommasta selviää ja korostaa Teemun 
vahvaa kokemusta sekä työntekijänä että toimi-
henkilönä.
Olisin mielelläni haastatellut uutta verstaspääl-
likköä tulipalon jälkivaikutuksista tuotantoon, 
mutta tehtaan johtoryhmä ei antanut tähän 
lupaa. Tässä on taas osoitus konsernin sodan 
aikaisista johtamismenetelmistä, joihin sisältyy 
avoimuus ja luottamus vain juhlapuheissa.
Palo on aiheuttanut hankaluuksia myös esiko-
koonpanon eli seiskahallin toimintoihin. Viime 
aikoina siellä on näkynyt ainoastaan leikkurien 
kokoonpanoa ja koneiden esikokoonpanoja on 
tehty lähinnä Rautpohjan konepajan halleissa 
sekä Richterillä Kotkassa.
Nyt näyttäisi avautuvan Rautpohjan kehittämi-
selle loistava tilaisuus Moventaksen ja Santaso-
lon poistuessa vanhalta Valmetin hammasvaih-
teen alueelta.
 Valtion metallitehtaat perusti hammaspyörä-
osaston vuonna 1946 palvelemaan alkaneita so-
takorvaustoimituksia. Osaston syntyyn vaikutti 
osaltaan myös se, että tehtaalla olivat sillä het-
kellä Suomen ainoat hammaspyöräkoneet, kaksi 
hammaspyörien vierintäjyrsinkonetta ja kaksi 
kartiohammaspyörähöylää. Sotakorvaustöinä 
tehtävät hammaspyörät valmistettiin suurelta 
osin koko Suomeen Rautpohjassa. Ensimmäi-
nen hammasvaihde valmistettiin vuonna 1946. 
Niiden tuotanto johti myöhemmin Hammas-
vaihdetehtaan syntyyn. Tämä perinteinen teol-
lisuusalue kuuluu oleellisena osa Valmet-yhtiön 
ja Rautpohjan tehtaan historiaan.

Nykytilanteessa hammasvaihdetehtaan hal-
lit tarjoaisivat tilanahtaudesta pullistelevalle 
Rautpohjan tehtaalle mahdollisuuden tuotannon 
tehokkaalle järjestelylle ajatellen sym-tela koea-
josenteriä, putkitelojen valmistusta, tasapaino-
tuskoneiden optimaalista ja turvallista käyttöä 
sekä service tuotannon armotonta tilanpuutetta, 
joka vaatisi välivarastointi tiloja välittömästi.
Toivottavaa olisi, että Valmetin hallitus huo-
mioisi nämä seikat ja ostaa rätkäyttäisi alueen 
takaisin Rautpohjan tehtaan yhteyteen. Tätä 
puoltaisi myös sisäisen kuljetuksen käytön 
mahdollisuus. Ainoastaan investointiesitys täy-
tyisi jonkun paikallisjohdosta tehdä ja siinä sitä 
sitten onkin odoteltavaa. Asia voi tuntua suurel-
ta ja utopistiselta, mutta tarkemmin ajateltuna: 
onhan tässä ostettu Valmet- automation toista-
miseen takaisin ja viimeksi Neles. Toivottavasti 
tämä aloite ei jää ammattiosaston tehtäväksi.

Tulipalon seuraukset ovat johtaneet koko hen-
kilöstön mittavaan venymiseen tilanahtauden 
keskellä. Tässä tilanteessa vähintä, mitä yhtiön 
hallituksen tulisi tehdä, olisi viimeinkin suostut-
tava oikeudenmukaisen tulospalkkion maksami-
seen koko tuotannon henkilöstölle.
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TYÖMARKKINOIDEN PELISÄÄNNÖT VAAKALAUDALLA

Julkisen sektorin ja hoitoalojen työehto-
sopimuskierros jätti työmarkkinakentäl-
le jälleen lisää mietittävää, kun liitto-
kohtainen sopimuskierros jatkaa talven 

aikana matkaansa. 

Meillä on hyvin muistissa pitkä ja repivä met-
säteollisuuden työtaistelu, jossa palkansaaja-
järjestöjen voimaa ja yhtenäisyyttä koeteltiin 
rajusti. Tuosta rytäkästä selvittiin jotakuinkin 
ehjin nahoin, mutta on aivan varmaa, etteivät 
työmarkkinat tuosta rauhoittuneet. Seuraavak-
si ovat vuorossa teollisuusalojen neuvottelut 
ja talven aikana käydään myös mm. kuljetus-
alan kierros. Helppoa ei tule olemaan, sen me 
tiedämme jo tässä vaiheessa.

Hoitajien työtaistelussa nähtiin keinoja, joita 
en haluaisi nähdä enää työntekijäpuolen käyt-
tävän. Ymmärrän kyllä pitkäaikaisena ay-ak-
tiivina ja pääluottamusmiehenä, että mitään 
ei tule pelkillä kauniilla pyynnöillä ja joskus 
joudutaan käyttämään rajujakin toimenpitei-
tä tavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelutyön 
sopimisesta kieltäytymisellä ei kuitenkaan 
tulisi uhata ihmisten henkeä ja välitöntä 
turvallisuutta. Ei edes siitäkään huolimatta, 
että työnantajapuoli on sitä tehnyt jo pitkään 
aliresurssoimalla terveyspalvelut.

Hoitajajärjestöjen johto lähti kuitenkin 
sellaiselle ladulle, josta luisuminen metsään 
koko työmarkkinakentällä saattaa olla hyvin-
kin mahdollista. Suomessa on pitkään aikaan 
työntekijämyönteisin hallitus, mitä nykyis-
ten poliittisten puolueiden joukosta voidaan 
muodostaa. Silti hoitajajärjestöt lähtivät 
maalittamaan maan hallitusta työmarkkina-
kiistassaan, vaikka olemme jo Sipilän halli-
tuksen ajoista toivoneet, ettei Suomessa maan 
hallitus sotkeutuisi työmarkkinoihin, vaan 
työmarkkinaosapuolet neuvottelisivat keske-
nään sopimuksensa. Nyt kävi niin että julki-
sen alan työnantajaa edustava osapuoli, eli 
Kuntatyönantajien valtuuskunta sai rauhassa 

ilman mitään suurem-
pia paineita katsoa 
sivusta, kun hoitoalan 
työntekijäjärjestöjen 
johto halusi nyrkkeil-
lä maan hallituksen 
kanssa potilastur-
vallisuuslaista. Tällä 
menettelyllä saattaa 
olla todella pitkät 
ja ikävät seuraukset 
työmarkkinoilla. On 
muistettava että po-
tilasturvallisuuslaki 
rajoitti työtaistelu-
oikeutta vähemmän 
kuin käräjäoikeuksien 
asettamat turvaamis-
toimet. Turvaamis-
toimen käyttäminen 
lakon rajoittamiseen 
on se, mikä pitää 
tulevaisuudessa 
ehdottomasti torjua, 
tarvittaessa vaikka 
säätämällä lakkora-
joista lailla.

Edessä on tulevana 
keväänä jälleen eduskuntavaalit ja jälleen 
olemme edellisten vaalien tapaan saman 
kysymyksen äärellä; millaisen eduskunnan 
äänestäjät äänestävät vaaleissa työntekijöiden 
näkökulmasta? Itse toivoisin että nykyisen-
kaltainen hallituskoalitio saisi jatkaa, mutta 
vaarana on myös. että palaamme Sipilän 
oikeistohallituksen koalitioon. Tällä kertaa 
pääministerin salkussa on vahvimmin kiinni 
Kokoomus. En usko, että tällä jälkimmäisellä 
vaihtoehdolla olisi jakaa sylinlämpöä duuna-
reille. Tuollaisen hallituskoalition leikkaus-
lista on pitkä ja ”rakenteelliset uudistukset” 
koskevat työntekijöiden ja työttömien etujen 
sekä toimeentulon rajua heikentämistä.

Työlainsäädäntö säädetään eduskunnassa 
ja aiemmin se on tehty vahvasti yhteistyössä 
työntekijöiden ja työnantajien kanssa. Ko-
koomus haluaa siirtyä sopimisesta saneluun. 
Suurimpana puolueena heillä olisi siihen par-
haat edellytykset. Siksi tulevat eduskuntavaa-
lit ovat, jälleen kerran, äärimmäisen tärkeät. 
Meistä jokainen voi vaikuttaa asiaan kevään 
eduskuntavaaleissa kävellessään äänestyskop-
piin. Siksi, muista äänestää hyvä ihminen!

Jukka Hämäläinen
pääluottamusmies, linja-autonkuljettaja, 
Eduskuntavaaliehdokas SDP Keski-Suomi

Palkankorotuksiin on sekä varaa että tarvetta
Teksti Antti Hyvärinen

Suomalaisen teollisuuden kilpailukyky 
on kunnossa, kertovat Teollisuusliiton ja 
Insinööriliiton asiantuntijat. Palkankoro-

tukset eivät uhkaa kilpailukykyä, sillä palkat 
nousevat merkittävästi myös kilpailijamaissa.
– Kilpailukyky on viime vuosina parantunut. 
Suomalaiset yritykset ovat pärjänneet tarjous-
kilpailuissa, ja tavarat käyvät kaupaksi, toteaa 
erikoistutkija Timo Eklund Teollisuusliitosta.
Tilastot kertovat, että Suomessa teollisuuden 
tuotanto on kasvussa, yritykset jakavat mer-
kittäviä osinkoja ja työvoimakustannukset 
ovat nousseet hitaammin kuin keskeisissä 
kauppakumppanimaissa.
– Työn hinnan vaimea kehitys suhteessa 
kilpailijamaihin on parantanut kustannuskil-

pailukykyä, kertoo ekonomisti Paavo Hurri 
Insinööriliitosta.
Teollisuusliitto ja Insinööriliitto järjestivät 
14.10.2022 mediatilaisuuden, jossa käytiin 
läpi talouden tilannekuvaa ja näkymiä tilasto-
tiedon ja ennusteiden pohjalta.
Ennusteet kertovat, että euroalueella työvoi-
makustannukset ovat selvässä kasvussa.
Esimerkiksi Alankomaiden metalli- ja elekt-
roniikkateollisuudessa on sovittu palkkojen 
nousevan 11 prosenttia kahdessa vuodessa. 
Menossa olevissa neuvotteluissa Saksassa 
liitot vaativat metalliteollisuuteen 8 prosentin 
palkankorotusta vuoden sopimukseen.
Kilpailukyky on parantunut myös koronan 
aikana.
Koronapandemian alussa pohdittiin, miten 
yritykset selviävät hankalien aikojen yli. Teol-

lisuuden tilastojen perusteella poikkeusajat 
päästiin yli menestyksekkäästi.
– Näillä mittareilla korona ei juurikaan näy. 
Kilpailukyky on parantunut myös koronan 
aikana, Hurri sanoo.

Teollisuusliiton erikoistutkija Timo Eklund
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Vetovastuu vaihtuu ammattiosaston nuorisojaostossa

Kuvat Marjo Nurmi
Teksti T Pekonen ja J Matinaho

Aika kulkee ja miehet vanhenevat. 
Ammattiosaston nuorisojaostoa kuusi 
vuotta vetänyt  Jani Matinaho siirtyy 

takavasemmalle ja jatkaa osaston hallituk-
sen jäsenenä. Homman ottaa ohjaksiinsa 29 
vuotias nuorempi rautakoura Lauri Mäki-
nen, joka nykyisin toimii osaston hallituksen 
varajäsenenä. Jani Matinaho haastatteli miestä 
Teollisuusliiton Murikka-opiston kirjoittaja 
kurssilla. 
             YTK:sta Teollisuusliittoon

Sain haastatella meidän ammattiosastomme 
uutta hallituksen varajäsentä Lauri Mäkistä. 
Lauri kertoi, että on synnynnäinen tampere-
lainen ja ikää on kertynyt 29-vuotta. Nykyään 
Lauri kertoo asuvansa Muuramen Verkkonie-
messä.
Lauri on työskennellyt Valmet Technolo-
gies yrityksen Sym- Belt- osastolla 3-vuotta. 
Alun perin Lauri muutti Jyväskylään silloisen 
naisystävänsä kanssa, vaikka työskenteli itse 
Tampereen Ylöjärvellä. Ensimmäisen koske-
tuksen Valmettiin Lauri sai jyväskyläläisellä 
punttisalilla; 
”Korpelan Mikan kanssa juteltiin siinä niitä 
näitä ja se vihjasi, että olisi vapaita työpaikko-

ja tarjolla Valmetilla”.
Siitä Lauri ottikin yhteyttä ja pian oltiinkin 
haastattelussa ja vuoden määräaikainen sopi-
mus taskussa.
Liiton asioista kysellessäni Lauri kertoi ennen 
kuuluneensa YTK-kassaan. ”Ennen ajattelin 
asioita rahan kautta ilman sen parempaa tie-
tämystä”. Hän kertoo, että edellisessä työpai-
kassa ei ollut ollenkaan luottamusmiesorgani-
saatiota.

Nyt moni asia on selkeytynyt Lauri mielessä 
ja haluaa välittää kiitoksensa oman osastonsa 
luottamusmiehelle sekä erityisesti pääluotta-
musmiehelle, jotka esittelivät liiton toimintaa 
niin yleisesti kuin työpaikalla.

  Jani Matinaho               Lauri Mäkinen    

          Tukea asioiden hoitoon

Lauri onkin jo tarvinnut tukea asioidensa hoi-
dossa työpaikallaan, vaikka itsekin kertoo 
olevansa aktiivisesti kantaa ottava henkilö.
”Vakipaikan kanssa aluksi jumpattiin mutta 
onneksi Turon avulla sekin saatiin maaliin”, 
Lauri huokaisee.

Ammattiosaston toimintaan mukaan lähdöstä 
Lauri mainitsee entisen työpaikkaohjaajan-
sa Immosen Pertin, joka houkutteli Laurin 
mukaan.
Lauri toimiikin tällä hetkellä hallituksen va-
rajäsenenä ja nuorisojaoston vetäjänä yhdessä 
allekirjoittaneen kanssa.
Lauri haluaakin nostaa esiin, että keilausta 
pikkujoulujen merkeissä on tulossa joulukuun 
alkuun.

Ammattiosaston kehittämisnäkymiin Laurilla 
on selvä visio; ”Nuoria on saatava mukaan 
toimintaan, muuten toiminta hiipuu ja ideat 
loppuvat”.
Toivotan Laurin tervetulleeksi mukaan Valme-
tin metallityöväen ao.74 toimintaan.

UUSI MIES ROUHIMOON 
Lähikuvassa koneistaja Harri Ikonen

Valmetille saapui puolisen vuotta 
sitten koneistajaksi Harri Ikonen 58v. 
Kuten tapanani on ollut, niin jututan 

kaikkia uusia jäseniämme hetimmiten kun 
hän saapuu. Kahvittelun lomassa täytetään 
teollisuusliiton työnantaja-perintäsopimus 
ja yleensä myös sairauskassaan liittyminen. 
Valmetin ja ammattiosaston yleiset asiat 
kahlataan läpi, jonka jälkeen yleensä ollaan 
rupateltu hiukan taustasta, mistä uusi kaveri 
on tänne tullut jne.

 Harri on kotoisin Leppävirralta ja toiminut 
koneistajana aiemmin Sahala-works yrityk-
sessä. Kokeilunhaluisesti, vaimon innoitta-
mana, Harri vaihtoi koneistajan työt muutta-
malla reiluksi 10vuodeksi Ivaloon maatilan 
isännäksi. Ajat ovat kovat maataloudessakin 
nykypäivänä ja maitotilan pitäminen ei ole 
kovin kannattavaa. Ivalossa maitotiloja oli 
yhteensä vain viisi.

 Harri otti ja tuumasi että tilan pitäminen on 
nyt kokeiltu, oli aika palata pohjoisesta alem-
mas. Hän asettui Jyväskylään ja meni töihin 
Pematicille Muurameen, jonka kautta hän tuli 
Valmetille.
Rouhimossa Harri työskentelee 2-vuorossa 
sorvaamalla sylintereitä, sekä työskentelemäl-
lä päätyporakoneella. Harrastuksena toimii 
kalastus ja suurriistan metsästys. Hirvet ja 

karhut ovat saalistavoitteina. Leppävirralla 
hän metsästää viikonloppuisin, ja kerran vuo-
dessa viikon metsästysloma vierähtää tutuissa 
maisemissa Inarin kunnassa.
 Kerran kirpaisi oikein kunnolla, kun oma 
koira joutui karhun kynsiin kohtalokkain 
seurauksin.

 Kalastus on ollut antoisaa puuhaa Harrille, 
kun parhaimmillaan on Rautua vapavälineillä 
tullut noin 30 kg vuorokaudessa. Suurin rautu 
painoi 6.84 kg ollen 2 – vuotta sitten suurin 
vapavälineillä lajiaan saatu.

 

Kalastusinto on Harrille syttynyt jo pienenä 
poikasena mummolassa. Kotona on myös 
traileri ja vene, joten tilaisuuden sattuessa voi 
kalastaa myös lähivesillä. Vapaa-aika kuluu 
myös Harrin remontoidessa Palokassa oma-
kotitaloaan uuteen uskoon.

 Viidestä hänen lapsestaan yksi tyttö on 
14-vuotias, hän asuu vielä kotona ja toinen 
tytöistä 22-vuotta opiskelee tradenomiksi. 
Kolme poikaa on jo myös aikuisiässä,  joista 
kaksi on lvi-ja putkiasentajia ja yksi sähkö-
mies. Pojat ovat auttaneet isäänsä remontoin-
nissa, joten ulkoista apua ei ole tarvittu. 

Lämmitysmuodoksi Harri on valinnut maa-
lämmön ja lämmitys on lattialämmityksenä. 
Hänen kaikki poikansa harrastavat myös met-
sästystä, kukin omilla tahoillaan. Valmetilla 
Harri viihtyy oikein hyvin ja vuorotyö sopii 
hänelle mainiosti. Kiitokset tästä juttu tuoki-
osta, Harri ja kuvista; kalamiehethän eivät ole 
kateellisia toisilleen. 

Harri & Turo


