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KIKY JA SOTE

Jos maanantai aamuisin 
ei mikään muu purista 
metallimiehen pää-

koppaa, niin ainakin kikyä 
ja sotea sinne tungetaan 
kaikkien käytössä olevien 
medioiden toimesta.

Kilpailukykysopimus, 
tuo ääriuusliberaali Sipilän 
poliittinen riemuvoitto, on 
tämän hetken kuuma peru-
na työpaikoilla.

Sopimuksen tavoitteena-
han oli parantaa suoma-
laisen työn ja yritysten 
kilpailukykyä, lisätä ta-
louskasvua, luoda uusia 
työpaikkoja, tukea julkisen 
talouden sopeuttamista ja 
edistää paikallista sopimis-
ta.

Sopimus oli yhden vuoden 
vatuloinnin , jappasemisen 
ja iteroinnin (Sipilän uutta 
politiikan sanastoa) tulos. 
Suomen talouden koko-
naiskuvan näkökulmasta 
vaikutus taitaa kuitenkin 
olla melko vaatimaton. 
Työajan pidentämisen 
tavoitteena on käytännössä 
alentaa palkkaa, eli 
teettää samalla panoksella 
hieman pidempään töitä. 
Tuottavuus onkin sitten 
aivan toinen asia ja erittäin 
tärkeää olisi myös se, että 
olisi niitä töitä joita teettää 
pidempään. Kiky oli ää-
rimmäisen vaikea päätös 
hyväksyä myös Metallin 
valtuustossa, jossa äänes-
tystulos ohitti ryhmärajat-
kin.

Käsite suomalainen työ on 
melko laaja-alainen asia. 
Se pitää sisällään hyvin 
erilaisia töitä ja työn teke-
misen sekä työaikajärjeste-
lyjen muotoja. 

Samankaltainen työajan 
pidentäminen pastorille ja 
postinkantajalle voi olla 
äkkiä ajateltuna hivenen 
vaikeaa.

Julkisen talouden sopeut-
taminen näyttää myös, 
ainakin ensi vuoden, las-
kelmien mukaan kuntata-
loudessa menevän vahvasti 
persiilleen.

Hallitus ja Sipilä tuntuvat 
jo riemuitsevan orastavasta 
talouskasvusta ja vannovat 
sen olevan seurausta Kil-
pailukykysopimuksesta. 
Täytyy kuitenkin muistaa, 
että sopimus tulee voimaan 
vasta tammikuussa…

                                            

SOTE, siis sosiaali- ja 
terveyspalveluiden koko-
naisuudistus, on toinen pu-
heenaihe, josta tuskin voi 
olla kuulematta edes kone-
pajassa, jos siinä metelissä 
nyt jotain edes kuulee. 

Soten alkuperäinen tarkoi-
tus oli taata kansalaisille 
laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut vahvalla 
integraatiolla ja yksikana-
vaisella rahoituksella. Nyt, 
kun kaikkitietävä porvari-
hallitus hoitaa isänmaam-
me asioita, onkin näiden 
tavoitteiden tilalle tullut 
maakuntahallinto ja julkis-
ten palveluiden ideologinen 
pakkoyhtiöittäminen.

Maakunnallinen itse-
hallintokin on itseasiassa 
hyvin kyseenalaista, koska 
rahoitus tulee valtiolta, 
joka tietenkin käyttää vah-
vaa ohjausvaltaa.

Hallituksen sotemallin 
mukainen järjestelmä on 
Ruotsissa Tukholman 
alueella johtanut 20 pro-
sentin kustannusten nou

suun ja palveluiden eriar-
voistumiseen. 

Valinnan vapaus onkin 
vain ns. rahamiehillä. 
Mitenkä käy harvaan asu-
tussa suomessa? Vaikea on 
kuvitella, että Pihtiputaan 
mummo voi valita kylällä 
olevista Mehiläisestä tai 
Terveystalosta tai jostain 
muusta terveyspalveluja 
monikansallisesti harjoit-
tavasta yhtiöstä hoito-
paikkansa. Kyllä ne firmat 
keskittävät palvelunsa kas-
vukeskuksiin ja jäljelle jää 
julkinen palveluntuottaja. 
Jos jää.

Sosialidemokraatit aja-
vat mallia, jossa verorahat 
käytetään palveluihin eikä 
yksityisten ja mahdollisesti 
monikansallisten yritysten 
voittojen maksimointiin.

Yleinen käsitys tuntuu 
olevan, että sote on nyt 
vihdoin valmiita apostolien 
tekoja eli siis maalissa. 
Sitä se ei todellakaan ole. 
Lakiesitys ei ole vielä edes 
eduskunnassa.

Sote puhuttaa tietenkin 
myös kuntapäättäjiä ja pal-
veluiden järjestäminen on 
talouden ohella erityisesti 
framilla. 

Ja jälleen taas Kunnallis-
vaalit lähestyvät. Nyt olisi 
myös Rautakourien oltava 
kiinnostuneita siitä, minkä-
laisia ehdokkaita kuntien 
päättäjiksi valitaan. Olisi 
toivottavaa, että mahdolli-
simman monta ehdokasta 
saataisiin työväenkin pii-
ristä. Vanhan AY-toverin 
sanoin: Elekee hyvät im-
meiset iänestäkö porvaria!

Tarmo Pekonen
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Työpaikoilla katsellaan parhaillaan, 
miten keväällä solmittua Kilpailuky-
kysopimusta sovelletaan Metalliliiton 
toimialoilla. Sopimus syntyi, kuten 

muistetaan, ankaran väännön ja hammasten 
kiristysten jälkeen. Vaihtoehtona olisi todennä-
köisesti ollut huonompi ratkaisu. Ammattiyh-
distysliikkeellä on vielä sananvaltaa asioiden 
hoidossa yleisemmälläkin tasolla. Se edellyttää 
kuitenkin kykyä sopia. Muuten sananvalta ka-
ventuu nopeastikin.

On vielä ennenaikaista sanoa, miten tämä sopi-
muskierros työpaikoillamme kaiken kaikkiaan 
sujui. Työajan pidennysasia varsinkin on moni-
mutkainen ja vaikea. Toivottavasti työpaikoilla 
riittää halua ja tahtoa tehdä järkeviä ratkaisuja. 
Niin on monella työpaikalla osattu tehdä tähän-
kin asti, miksi ei siis nytkin.

Työnantajamme, ja etenkin työnantajaliittom-
me, huutavat usein kurkku suorana paikallisen 
sopimisen perään. Nyt on jälleen hyvä tilaisuus 
osoittaa, että paikallisesti voidaan todella tehdä 
fiksuja päätöksiä – niin, että se ei ole pelkkää 
työnantajan sanelua.

Puolisentoista vuotta istunut Juha Sipilän 
(kesk.) porvarihallitus on rynninyt ees ja taas. 
Hallitus on lähtenyt liikkeelle monissa hank-
keissaan torvet soiden ja rummut päristen. Aika 
monessa kohtaa eteenpäin meno on tyssännyt 
ja hallitus on joutunut tekemään jopa täyskään-
nöksiä.

Tämä sählääminen ei poista sitä tosiasiaa, että 
monet hankkeet ovat lähtökohtaisesti olleet 
meidän näkökulmastamme katseltuna aika vi-
noja. On tuntunut siltä, että toimien ja kurituk-
sen kohde on hyvin usein löytynyt aivan taval-
listen palkansaajien joukosta. Toki osansa ovat 
saaneet niin työttömät, eläkeläiset kuin opiske-
lijatkin, muutamia ryhmiä mainitakseni.

Enemmistöhallituksen asema on nykyään 
hyvin vahva. Eduskuntavaaleissa äänestäjät 
antoivat mandaatin nykyhallitukselle. Joten 
pulinat pois, kuten jo Johannes Virolainen ta-
pasi sanoa. Etujärjestönä me tietenkin pyrimme 
vaikuttamaan hallituksen linjauksiin, mutta ei 
todellakaan pidä unohtaa, mikä vaikutus yksit-
täisten jäsentemme äänestyskäyttäytymiselläkin 
on.

Parhaillaan on menossa ehdokasasettelu kun-
tavaaleihin. Kunnissa tapahtuvaan päätöksente-
koon on kiinnitetty paljon huomiota. Ei vähiten 
sen vuoksi, että kuntakenttä ja koko julkinen 
hallintokin on aikamoisessa myllerryksessä.

Kuntien hallinto, palvelutuotanto ja vaikka-
pa vanhustenhoito ovat tärkeitä asioita myös 
metalliliittolaisten näkökulmasta. Tärkeää on 
sekin, että teollisuustyöntekijöiden näkökulma 
näkyy ja kuuluu muullakin tavalla. Meidän on 
itse oltava aktiivisia.

Kunnissakin vaikutetaan paljon siihen, miten 
teollisuus voi niissä toimia. Teollisuusmyön-
teinen politiikka tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että kaavoitus- ja liikenneratkaisuissa otetaan 
riittävästi huomioon niin teollisuuden kuin sen 
työntekijöidenkin tarpeet. Sama pätee asunto-
politiikkaan, koulutukseen jne.

Kuntapäättäjät vaikuttavat siis monilla tavoin 
Metalliliiton jäsenten ja heidän perheittensä 
arkeen. Siksi on tärkeää, että päättäjinä on run-
saasti myös teollisuustyöntekijöiden näkökul-
maa ymmärtäviä ihmisiä. Uskon, että sellaisia 
ehdokkaita löytyy runsaasti myös omista jou-
koistamme. Uurnilla tavataan!

Riku Aalto

Metalliliiton puheenjohtaja

Uurnilla tavataan

                           

 WANTED
    TARVITAAN KUNNALLISVAALIEHDOKKAITA
       PÄNNIIKÖ NYKYINEN PÄÄTÖKSENTEKO?

              HALUATKO VAIKUTTAA YMPÄRÖIVÄN YHTEISKUNTASI ASIOIHIN?
            Jos omaat sosialidemokraattisen ajatusmaailman ja haluat muutosta nykyiseen por-

            varimeininkiin , niin ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin:

           Tuomo Liukkunen Tikkakoski p 040 7469572
            Antero Raninen      Jyväskylä  p 0400 448741
            Tarmo Pekonen     Laukaa       p 045 6334392          
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     Liittokokous       2016 Tampereella

Puheenjohtajat Aalto ja Pekonen

Puheenjohtaja Riku Aalto avasi liittokokouksen

Puheenjohtaja ja Taloudenhoitaja Tuomo Liukkunen 
palaverissa.

Metalliliiton joka 
neljäs vuosi 
toistuva suuri 

voimanponnistus, Liit-
tokokous, järjestettiin 
jälleen tänä vuonna Tam-
pere-talossa Tampereella 
22-25.5.2016.

Liittokokousvaaleissa 
valittiin 1155 ehdokkaas-
ta 422 kokousedustajaa, 
joista 21 oli Keski-Suo-
mesta. Omasta ammatti-
osastostamme kokouk-
seen valittiin seitsemän 
edustajaa: 6 demaria ja 
1 vasemmiston edustaja. 
Äänestysprosentti vaa-
leissa oli 41,1.

Metalli 74 edustajat oli-
vat Eero Kelppe, Tuo-
mo Liukkunen, Pentti 
Mäkinen, Jani Närhi, 
Tarmo Pekonen, Erkki 
Pelkonen ja Riku Aho-
nen

Varsinainen Liittoko-
kous alkoi sunnuntaina 
22.5. kokousedustajien 
ilmoittautumisella ja val-
takirjojen tarkastuksella. 
Isossa salissa kokouksen 
juhlallisen avauksen 
suoritti puheenjohtaja 
Aalto. Kokousväki oli 
tiedostanut tilaisuuden 
arvokkuuden ja kaikki 
olivat kaivaneet vähin-
tään rippipukunsa esiin.
 Mari Rantasila esiintyi 
ja puheita pitivät mm. 
Lauri Lyly ja kansainvä-
lisen teollisuustyöläisten 
järjestön IndustriAll:n 
pääsihteeri Jyrki Raina, 
joka oli varsin sytyttävä 
ja karismaattinen puhuja.

Ammattiosastot olivat 
tehneet kokoukselle yli 
2000 aloitetta, joista noin 
puolet koski TES asioita. 
Esitykset valmisteltiin 
Liiton toimistossa ja Liit-
tohallitus ja työttömyys-
kassan hallitus tekivät 
päätösesitykset kokouk-
sille.

Liittokokous käsitteli 
asioita yhdeksän asia-
kokonaisuuden kautta. Jo-
kaiseen asiakokonaisuu-
teen liittokokous valitsi 
valiokunnan. Esimerkiksi 
Järjestöasioiden valio-
kunnassa jäsenenä oli 
osastomme puheenjohtaja 
Pekonen.
Jokaisesta asiakokonai-
suudesta käytiin liittohal-
lituksen päätösesityksen 
pohjalta yleiskeskustelu, 
jonka jälkeen asia siirtyy 
valiokuntakäsittelyyn. 
Valiokunta muokkasi 
asiasta esityksen liitto-
kokouspäätökseksi, joka 
tuotiin isoon saliin, jossa 
yleisistunto päätti asiasta. 

Valiokuntatyöskentely 
saattoi venyä jopa puolil-
le öin, joten ihan rivie-
dustajana jäi vapaa-aikaa 
huomattavasti enemmän.

Eräs liittokokouksen 
merkittävä päätös oli 
pyrkimys työajan lyhen-
tämisestä pitemmällä 
aikavälillä. Ilmeisesti 
aikaväli oli todella pitkä, 
koska joku aika liittoko-
kouksen jälkeen liiton 
valtuusto hyväksyi ns. 
KiKy sopimuksen, jossa 
työaikaa pidennetään 24 
tunnilla.

Teimme ammattiosastona 
esityksen työväenlehti-
tuesta osastoille, jotka 
julkaisevat omaa lehteä. 
Ajatuksena oli vahvistaa 
työväenliikkeen ajatusten 
ja äänen kuuluvuutta por-
varilehtien puristuksessa 
.Puheenjohtaja kävi teke-
mässä esityksen asiakoh-
dan yleiskeskustelussa, 
josta se meni talousasian 
valiokuntaan ja tuli siellä 
hylätyksi. Päätökseksi 
tuli, että jäsenmaksupa-
lautuksella on ammatti-
osaston hoideltava kaikki 
hommat. Valtakunnal-
listen työväenlehtien 
tilauksiin Liitto kuitenkin 

maksaa tukea.

Liittokokous valitsi 
Liiton puheenjohtajaksi 
edelleen Riku Aallon, liit-
tosihteeriksi vaihtui Turja 
Lehtonen, Matti Mäkelän 
siirryttyä Liiton työsuoje-
lupäälliköksi. Matti jatkaa 
myös työttömyyskassan 
hallituksen puheenjohta-
jana. 

Nelipäiväinen kokous 
oli erittäin työn täyteinen. 
Kahtena ensimmäisenä 
päivänä kokous keskey-
tettiin vasta kelo 23.00 
plus valiokuntatyöt 
siihen päälle. Kokouk-
sessa edustaja sai varsin 
kattavan kuvan Liiton 
toiminnasta, päätöksente-
osta ja yleensä edunval-
vonnasta. Parasta antia 
olivat myös vertaiskes-
kustelut eri työpaikoilta 
ja toimialoilta tulevien 
henkilöiden kanssa. Kun 
kokous päättyi keskiviik-
kona 25.5. klo 15, poistui 
Tampere-talolta melko 
lailla kaikkensa antanut 
porukka.
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     Liittokokous       2016 Tampereella
LIITTOKOKOUS 2016 

TAMPERE-TALO

 •   1155 Liittokokousvaaliehdokasta,    
    joista valittiin 422 edustajaa 
    liittokokoukseen

 •   Keski-Suomen vaalipiiristä 
    21 edustajaa, joista 
    16 sosialidemokraattia ja 
    5 vasemmistolaista

 •   valtakunnallinen äänestysprosentti  
    41.4

 •   Keski-Suomen vaalipiirin 
    äänestysprosentti 46.2

 •   Metallin Yhteistyön vaaliliitto (sd)
     62.43 % äänistä

 •   Metallin Vaikuttajien vaaliliitto (vas)          
    37.2 %

 •   Keskustan ja sitoutumattomien 
    vaaliliitto 0.30 %

 •   Perussuomalaisten vaaliliitto 0.10 %

 •   Metalli 74 demarit 77% ja 
    vasemmisto23%

 •   Liittokokouksen linjaamalla tavalla         
    Metallityöväen Liitto ry jatkaa uuden  
    teollisuuden ammattiliiton
    perustamiseen tähtääviä toimia.

 •   Luottamushenkilöiden toimintamah   
    dollisuuksia yhtenäistetään ja     
    kehitetään   sekä parannetaan sopi  
    mus- ja lakiteitse.

 •   Pitkän aikavälin tavoitteenamme on     
    kokonaistyöajan lyhentäminen.

 •  Toiminnan keskiössä tulee olla 
    järjestämistyö ja ammattiosastojen 
    järjestöllisen tilan vahvistaminen.

 •  Tarjoamme laadukasta ja monipuolis   
    ta koulutusta muuttuviin tarpeisiin 
    paikallisesti, alueellisesti ja 
    valtakun  nallisesti.

Jani Närhi, Tarmo Pekonen ja Erkki Pelkonen

Tamperetalo täyttyi kokousedustajista. Etualalla Arto Liikanen Muuramen osastosta.

Välillä oli salissa kuumaa mutta niin oli 
salin ulkopuolella Sorsapuistossakin.

•   Vaikutamme työlainsäädäntöön niin,    
     että niin sanotut 0-tuntisopimukset 
     kielletään.

•    Liitto toimii aktiivisesti kanneoikeu  
     den saamiseksi ammattiliitoille.

•    Liitto vaikuttaa yhdessä muun         
     ay-liikkeen kanssa etenkin EU:n 
     työelämään vaikuttavan lainsäädän  
     nön muodostamiseen.

•   Teollisuuspolitiikkamme tähtää 
     sähköomavaraisuuteen ja sähkön   
     saatavuuteen kilpailukykyiseen hin 
     taan. Teksti: T Pekonen

Kuvat: J Närhi
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KOLUMNI 
TIMO HARAKKA

Aika fakiirit!

SOS-hallitus käytti ensimmäi-
sen vuotensa pakkomieltee-
seen, että työn hintaa pitää 
halpuuttaa. Kun tuhansien 

erehdysten neuvottelurumba päättyi, 
Sipilä julisti että kilpailukyky on nyt 
kunnossa.

Kun Turun telakka sai viime kuussa 
ilouutisen isosta tilauksesta. Sipilä 
äityi kehumaan: ”Tämä kertoo siitä, 
että suomalaisen työn kilpailukyky on 
palautumassa.”

Aika fakiiri! 

Kiky-sopimus nimittäin astuu voi-
maan vasta tammikuussa. Ja siksi 
toisekseen, telakan johtaja Jan Meyer sanoi 
suoraan, että palkoilla ei ole menestykseen mi-
tään osaa. ”Emme voi olla halvin, joten meidän 
on oltava paras.” 
Tarvittiin saksalainen sanomaan se, minkä 
pitäisi olla jokaisen Suomen hallituksen tunnus-
lause.

Talouskasvu ja työpaikat syntyvät silloin, kun 
tuottavuus kasvaa. Palkkojen polkeminen ei 
paranna tuottavuutta. Itse asiassa päinvastoin.

Tuottavuus on työtuntien ja tuotoksen arvon 
suhde. Jos hitsari tekee pidempää päivää, mutta 
tuotoksen arvo pysyy samana, niin tuottavuus 
laskee. 

Tuottavuus on laskenut Suomessa kymmenen 
vuotta. Suomi ei ainoastaan vie maailmalle 
vähemmän tuotteita ja palveluita, vaan myös 
vähempiarvoisia tuotteita ja palveluita. Korkean 
teknologian osuus on enää kolmasosa siitä, mitä 
vuosikymmen sitten, vaivaiset 7 prosenttia. 

Juju on siinä, että korkean lisäarvon tuotteista 
saa paremman hinnan kuin bulkkitavarasta. 

Siis työn halpuuttamisen sijaan pitäisi keskittyä 
tuotteen hinnan korottamiseen. Se on toki pitkä 
tie. 

Ensimmäisiä askelia kuitenkin otetaan. Sain 
tehdä Lauri Ihalaisen ja Ville Skinnarin kans-
sa Tulevaisuuden elinkeinopakettia, jossa juuri 
etsitään keinoja arvonlisän ja hinnoitteluvoiman 
kasvattamiseen. Ohjelma julkaistaan näillä näp-
päimillä SDP:n vaihtoehtobudjetin yhteydessä.

Teollisuudella on mahtavia mahdollisuuksia. 
Esitämme, että hallitus ottaisi biotalouden 
oheen kärkihankkeekseen kiertotalouden.

Biotalouden heikkous on näet siinä, että Sau-
di-Arabiassa ei kasva puita.

Parhaitakaan metsäteollisuuden koneita ja 
prosesseja ei voi kovin moneen maahan viedä. 
Sen sijaan koko maailma, varsinkin jättiläismäi-
set suurkaupungit, hukkuvat jätteeseen. 

Lahdessa pyörii Valmetin kaasutuslaitos Ky-

mijärvi II , joka tekee biojätteestä kauko-
lämpöä. Raumalaisen BMH:n Tyrannosau-
rus-järjestelmä lajittelee jätettä tehokkaasti. 
St1 tekee jätteestä bioetanolia. Ekokem on 
rakentanut Riihimäelle Pohjoismaiden en-
simmäisen muovijätteen jalostamon. Kovia 
juttuja.

Rautakouran kannattaa siis suhtautua 
oman keittiön biojäteastiaan kunnioituksel-
la. Jos et pysty näkemään siinä vieläkään 
mitään arvokkaampaa kuin kahvinpurua, 
leivänkannikoita ja toissa-aamuisen kaura-
puuron jämät, niin mietipä näitä numeroita.

Sitran tutkimuksen mukaan kiertotalous voi 
tuottaa kahden miljardien euron vuosittaisen 
lisän kansantalouteen. Ja eniten hyötyvät 
konepajat, 300-450 miljoonaa euroa vuodes-
sa.

Parhaimmillaan kiertotalous tuo 70 000 
työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Ja suurin 
osa on ihan perinteistä ja kunnollista teollista 
työtä.

Onkin välttämätöntä saada isoja teollisia in-
vestointeja käyntiin. Esimerkiksi Turussa on 
tuskailtu vuosia jätehuollon ratkaisua. Kävin 
paikan päällä suosittelemassa, että kokoaisivat 
ison teollisen yhteenliittymän, jossa useampi 
laitos hyödyntäisi kaiken Lounais-Suomen 
jätteen. Ikävä kyllä viranomaiset jumittavat 
nimenomaan uusien keksintöjen lupia. Jälleen 
kerran suurten mahdollisuuksien esteenä olem-
me vain me itse.

Pas… jätöksistä kultaa! Tätähän keskiajan al-
kemistit kovasti yrittivät. Jos ja kun me siinä 
onnistumme, ja turvaamme suomalaisen teol-
lisuuden tulevaisuuden, niin olemmehan aika 
fakiireja. 

Timo Harakka

Kansanedustaja (sd.)
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Ammattiosaston alotti loman risteillen

Kysymyksessä ei ole poikarakkautta, vaan ay -toverien Jani 
Närhin ja Otto Laatusen tapaaminen risteilyllä.

Komasin varapääluottamusmies Markku Tuikkanen 
vaimonsa Terttu Tuikkasem ja Kaija Ahlströmin seu-
rassa nauttimassa hienosta risteilysäästä.

Risteilyväki nauttimassa maistuvaa ateriaa risteilyalus 
Rhean ruokapöydästä.

Ammattiosaston jäsenillä 
riitti monenlaista asiaa.
Puheenjohtaja keskusteluissa 
Rautpohjalaisen jäsenemme 
Jussi Raatikaisen kanssa. 

Kauniina heinäkuisena lauantaina Metalli 74.n väki kokoontui Jyväsjärven sata-
maan. Laiturissa odotti Päijänteen suurin risteilyalus Rhea ammattiosastomme 
väkeä nousevaksi alukseen.

Porukkaa oli koolla runsaat sata kymmenen henkeä ja tunnelma korkealla. Edessä oli 
muutaman tunnin risteily ruokailuineen aurinkoisella Päijänteellä.

Kun laivan ankkuri saatiin hilattua ylös, alus otti suunnan kohti Väinölän salmea. Laivan 
kapteeni toivotti ammattiosastomme 
väen tervetulleeksi ja kertoili maise-
miin ja Päijänteen historiaan liittyviä 
tarinoita

Ammattiosaston puheenjohtaja otti 
puheessaan esille osaston erään pe-
rustehtävistä: koota osaston jäsenet 
yhteen myös vapaa-ajan merkeissä. 
Risteilyn lomassa nautittiin sivisty-
neesti myös jokunen lomadrinkki. 
Laivan kannella ja salongeissa käytiin 
mielenkiintoisia keskusteluja maail-
man menosta ja tutustuttiin osaston eri 
tehtaista oleviin jäseniin.

Risteilystä tuli paljon positiivista 
palautetta ja ammattiosaston hallitus 
miettiikin jatkoa hyvälle tapahtumalle.
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Liittokokousvaaleissa äänestäneiden tablet-arvonta meni 
”överiksi”.

Ammattiosasto arpoi kaikkien Metallin liittokokousvaaleissa äänestäneiden kesken 
Applen ipad tablet tietokoneen.

Voittaja on Juha Övermark Rautpohjan Konepajalta.

Juha on varsinainen rautakoura, joka tuli Valmetin konepajakouluun jo vuonna 1977. -79 
vuonna hän siirtyi osaston kirjoille sen aikaisen Valmet Rautpohjan levyhalliin levysep-
pä-hitsaajaksi. Myöhemmin levytyöosasto myytiin Häkkisen konepajalle ja syntyi Raut-
pohjan konepaja. Juha siirtyi uuden työnantajan leipiin ja työskentelee nykyisin höylääjä-
nä.

59- vuotiaalla Juha Övermarkilla on pitkä kokemus ja näkemystä metallialan muutoksesta 
vuosien saatossa. Metalli ei ole enää kovin mediaseksikäs ala ja varsinkin aktiivisuus ay- ja 
yleensä yhteisten asioiden hoitamiseen on Juhan mielestä suorastaan romahtanut mennei-
siin vuosiin verrattuna.

Digitalisaatio on saavuttanut näköjään myös metallimiehet, sillä kun kysyin mitä sähköi-
siä viestimiä Juha käyttää, hän vastasi käyttävänsä tietokonetta, tablettia, älypuhelinta ja 
digikameraa. 
Ammattiosasto onnittelee voittajaa!

Teksti T.Pekonen
Kuva T.Ahonen

Juha Övermark noutamassa voittoaan Valmetin telahuol-
losta.

Veteraanijaosto 20 vuotta 6.9.2016

Veteraani viettivät juhlaansa ammattiosaston huo-
neistossa. 

Veteraanijaosto on perustettu 23.1.1996. Perustavan 
kokouksen koollekutsujana oli eläkkeellä oleva alue-
toimitsija Olavi Leinonen.  Juhlassa oli paikalla yksi 
perustajajäsen: Heimo Tamminen.

Veteraanijaosto on toiminut koko 20 vuotta erittäin 
aktiivisesti. Veteraanijaosto kokoontuu joka kuukau-
den ensimmäinen tiistai klo 12.00 ammattiosaston 
kokoustilassa. 

Juhlapuhujana Metallityöväen Liitosta oli Kansain-
välisem osaston päällikkö Jari Hakkarainen, joka 
on myös ammattiosastomme jäsen.

Ammattiosaston tervehdyksen toi juhlaan osaston 
puheenjohtaja Tarmo Pekonen. 

Juhlan avasi veteraaniejaoston puheenjohtaja Pertti 
Salo.Juhlaan oli kutsuttu 40 toiminnassa vuosien var-
rella mukana ollutta veteraania, joista paikalla oli 36 
henkilöä.

Juhlapuheiden jälkeen laulettiin haitarin säestyksel-
lä työväenmarsi ja muita työväenlauluja. Musiikista 
vastasi Erkki Autio. Ohjelma jatkui ruokailulla seiso-
vasta pöydästä, tarjolla oli myös jonkin verran ruoka-
juomaa.

Juhla onnistui erittäin hyvin, juhlaan olisi voitu kut-

sua useampikin veteraani, mutta käytettävissä olevat 
tilat asettivat omat rajoituksensa.

Toivotamme kaikki veteraanit tervetulleeksi mukaan 
toimintaan.

Veteraanijaosto kiittää ammattiosastoa hienon juhlan 
järjestämisestä.

   Veteraanijaoston puheenjohtaja Pertti Salo avasi juhlan

Juhlapuhuja Jari Hakkarainen

Ammattiosaston tervehdyksen 
toi puheenjohtaja Pekonen



                                               RautaKOuRa 74   9

Tarkoituksenani on jakaa näkemyksiäni 
paikallisesta sopimisesta. Viittaan myös 
kilpailukykysopimukseen, mutta ainoas-

taan niiltä osin kuin se liittyy paikalliseen sopi-
miseen. Tai voin viitata yhden lauseen verran. 
Kilpailukykysopimus on aivan perseestä!

Paikallinen sopiminen on hieno asia. Sillä 
saadaan moni asia sovittua paremmin niin työn-
antajan, kuin työntekijän kannalta. Se kuvastaa 
hienosti alamme työehtosopimuksen jousta-
vuutta ja mahdollisuuksia. Kaikki ei ole miltä 
näyttää tai kuten annetaan ymmärtää.

Työehtosopimus on oikeastaan aika huono 
kirjanen, huono siksi, että siinä on sovittu mini-
mit, eikä siinä etujakaan ole paljon, niitä etuja, 
joihin olemme työpaikalla tottuneet, tai sitten 
emme vain näe niitä. Jos noudattaisimme suo-
raan vihreää kirjaa, olisi kuitenkin todella moni 
asia työpaikoillamme paljon huonommin kuin 
tällä hetkellä. Tätä ei valitettavasti moni työnte-
kijäkään tiedä, monet luulevat, että työpaikalla 
mennään täysin työehtosopimuksen mukaan.

Se mikä vihreästä kirjasta tekee hyvän, on juu-
rikin mahdollisuus sopia toisin, paremmin. Pai-
kallisella sopimisella pystytään vaikuttamaan 
lähes kaikkeen työpaikan asioihin. Paikallinen 
sopiminen vaatii järjestäytyneisyyttä niin työn-
tekijöiltä kuin työnantajaltakin, sekä tämän 
lisäksi ammattitaitoa. Järjestäytyneisyys tar-
koittaa ammattiyhdistysliikkeeseen ja työnanta-
jaliittoon kuulumista, eli asiaa, mitä moni niin 
usein tänä päivänä arvostelee ja pitää jäänteenä 
menneiltä ajoilta. Silti nämä järjestelmät ainoas-
taan mahdollistavat sen, että asiat voidaan sopia 
paremmin. 

Kilpailukykysopimuksessa yksi asia mistä 
sovittiin, oli paikallisen sopimisen lisääminen. 
Metalliliittolaiselle tämä saattaa tuntua tyhmältä 
asialta sopia, sillä olemme voineet aina sopia 
asioista paikallisesti, kiitos työehtosopimuk-
semme. Me myös olemme sopineet lukematto-

mista asioista. Esimerkiksi omalla työpaikallani 
on 20-30 paikallisesta sopimusta. Itse koen, että 
asia oli hyvä ottaa huomioon kilpailukykyso-
pimuksessa, sillä kaikilla aloilla ei sopiminen 
ole samalla tasolla kuin meillä. Tämäkin asia 
osoittaa sen, että olemme ennemminkin edellä 
aikaamme, kuin jäänne menneiltä ajoilta, olem-
mehan me jo paikallisesti asioitakin sopineet 
vuosikymmeniä.

Paikallisessa sopimisessa on kuitenkin myös 
toinenkin taso kuin se, missä asioista neuvotel-
laan ja tehdään sopimukset paperille. Se taso on 
se, miltä meistä kukaan ei voi välttyä tehtaan 
lattiatasolla. Eli henkilökohtainen paikallinen 
sopiminen, se tehdään lähes poikkeuksetta suul-
lisesti, kasvokkain esimiehen kanssa. 

Tämä ”paikallinen sopiminen” on mielestäni 
viime aikoina muuttunut ja paljon, eikä pa-
rempaan suuntaan. Tässä ”paikallisessa sopi-
misessa” on helppoa painostaa ja jopa käskeä. 
Siinä ”sopiminen” usein kulkee käsi kädessä 
direktio-oikeuden kanssa ja täten tarjoaa mah-
dollisuuden järjenvastaisestikin kiristää jous-
tamista. Tämä ”paikallisen sopimisen” jousta-
mattomuus, tai jopa olemattomuus vaikuttaa 
kuitenkin moniin asioihin, suurimmalta osalta 
yrityksen tärkeimpiin mittareihin: tuottavuuteen 
ja toimitusvarmuuteen, johtuen siitä, että jous-
tamattomuuden kohde on aina yrityksen tärkein 
voimavara, työntekijät.

Paikallisen sopimisen ylempi taso on siis me-
tallialalla hyvällä mallilla, ja on aina ollutkin, 
mutta suurempi ongelma meillä on alempi ”pai-
kallinen sopiminen”. Itse toivoisin, että tähän 
asiaan olisi joku hyvä keino vaikuttaa. Koska 
alemman tason ”sopimisissa” puhutaan yleensä 
arvoista, joita ei heti voida nähdä ja euroiksi 
muuttaa, on ne helppo työnantajan sivuuttaa 
turhana asiana. Mielestäni esimerkiksi työhy-
vinvointi-jaksaminen ja tuottavuus-toiminta-
varmuus ovat asioita, jotka kulkevat täysin käsi 
kädessä ja joiden pitäisi kiinnostaa jokaista 

työnantajan edustajaa esimiehestä johtajaan. 
Tähän ”paikalliseen sopimiseen” kilpailukyky-
sopimus ei ottanut kantaa. Valitettavasti.

Kuulin eräältä viisaalta työntekijältä hyvän 
mietelmän, joka mielestäni sopii ohjeeksi tähän-
kin asiaan loistavasti: ”meidän jokaisen, niin 
työntekijän kuin työnantajan, pitäisi nyt miettiä, 
haluammeko kulkea samaan suuntaan, vai eri 
suuntaan”. Tämän kun saisi joskus iskostettua 
myös sen toisen osapuolen päähän.

Jani Närhi

pääluottamusmies

 

PAIKALLINEN SOPIMINEN JA ”paikallinen sopiminen”
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UP/Birgitta Suorsa

SAK kannattaa ”pahan päivän” -rahas-
toa, STTK ja Akava empivät

Tavalliset kansalaiset voisivat selvitä 
helpommalla euroalueen kriiseistä, jos heikon 
kehityksen talouksia voitaisiin tarpeen tullen 
tukea ”pahan päivän” -rahastosta.

Tasausrahastoa mietitään tosissaan euromais-
sa. Osa on asettunut sen kannalle.
 Jokainen euromaa maksaisi rahastoon esim. 
kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan hyvi-
nä aikoina ja saisi vastaavasti tukea huonoina 
aikoina. Tuki määräytyisi jäsenvaltion talouden 
suuruudesta, taantuman syvyydestä ja rahastoon 
kertyneistä varoista. Tasausrahasto olisi vain 
euromaiden käytössä.

Myös Euroopan komissio tukee tasausrahastoa. 
Suomessa mallia kannattaa SAK.
 SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija 
Aleksi Kuusisto huomauttaa, että jos rahasto 
olisi perustettu 1999, Suomi olisi saanut krii-
sivuonna 2009 yhden rahaston suurimmista 
tulonsiirroista.
 Euroalueen kasvun vuosina tasausrahaston 
koko suurenisi. Taantumassa rahasto auttaisi 
yksittäisiä euromaita ylläpitämään kysyntää, ja 
sitä myöten myös koko euroalueen taloutta.

Sopisi kompromissiksi

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja korkeas-
ti koulutettujen Akava eivät ole ottaneet tasaus-
rahastoon kantaa.
 STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö 
Risto Kousa pohtii, että tasausrahasto voisi 
lähentää jäsenmaita.
 – Osa jäsenmaista vaatii yhteisvastuullisuutta 
jäsenvaltioiden talouskriiseissä. Suomessa ja 
monessa Pohjois-Euroopan maassa katsotaan, 
että talousongelmat ovat lähinnä kunkin jäsen-
maan omia ongelmia.
 Tämä näkyi mm. Suomen suhtautumisessa 
Kreikan tukipaketteihin.
 – Tasausrahasto toisi tarvittavan kompromis-
sin. Siinä mielessä se on vähintään tutkimisen 
arvoinen idea, Kousa sanoo.

Kyse myös politiikasta

Akavan pääekonomisti Eugen Koevin mukaan 
idea tasausrahastosta pitää tutkia perin pohjin.
 – Tietty prosenttiosuus kunkin euromaan brut-
totulosta yhteiseen rahastoon vaikuttaa vero-
tukselta. Täytyy käydä periaatteellinen keskus-
telu, voidaanko tällaista verotusoikeutta antaa 
unionille, Koev sanoo.
 – Jos tähän mennään, se vaatisi muutoksia 
unionin sääntöihin ja toimivaltaan.
 Veroluonteinen maksu olisi Koevin mukaan 
askel kohti liittovaltiota.
 Hänestä pitäisi samalla kertaa keskustella 
vaihtoehdosta eli EU:n maksuosuuksien korot-
tamisesta. Isommat maksut antaisivat unionille 

suuremmat mahdollisuudet tukea pulassa ole-
vaa jäsenvaltiolta.

 Koev huomauttaa, että tasausrahastolla olisi 
myönteisiäkin puolia. Nykyisessä taloustilan-
teessa tasausrahaston turvin voitaisiin nostaa 
kokonaiskysyntää.
 – Tasausrahasto on kuitenkin iso poliittinen 
kysymys.

 

 /////FAKTALAATIKKO//////
Mallia Kanadasta ja Saksasta

Tavalliset kansalaiset joutuvat euromaissa 
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntijan 
Aleksi Kuusiston mukaan kärsimään tarpeetto-
masti vaikeasta taloustilanteesta.
 Siksi pankkiunioni ja rahoitusmarkkinoita 
koskevat ratkaisut eivät yksin riitä. Tarvitaan 
muutakin, ja ratkaisuksi Kuusisto mainitsee 
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n esittä-
män tasausrahaston, joka turvaisi kansalaisten 
ostovoimaa talouden sukeltaessa.

 IMF esitti tasausrahastoa ensimmäisen kerran 
2013 taustamuistiossaan. Esimerkiksi Kanada 
on selvinnyt talouskriisistä muita helpommalla, 
koska se on voinut tasata tulonsiirroin heikosti 
menestyvien liittovaltioidensa talouksia. Vas-
taava tasausjärjestelmä toimii myös Saksassa 
sen liittovaltioiden kesken. Samoin on Yhdys-
valloissa.

 Euromaissa jäsenvaltiot joutuvat unionin 
tuesta huolimatta hoitamaan 60 prosenttia 
talousshokkien vaikutuksista. Keinoina ovat 
mm. palkkojen ja sosiaalietuuksien leikkaukset, 
Kuusisto huomauttaa. Kanadassa, Saksassa ja 
Yhdysvalloissa yksittäisen liittovaltion oma 
osuus voi jäädä vain 20 prosenttiin. (UP)

Euron tueksi pohditaan tasausrahastoa

Valmetin metallityöväen ammat-
tiosasto 74:n jäsen!

Mikäli lähdet: opiskelemaan, asepalveluk-
seen, äitiyslomalle, hoitovapaalle, eläk-

keelle, taikka saat kelan päivärahaa sairauden 
tai työttömyyden vuoksi. 
Ota yhteys työpaikkasi pääluottamusmieheen, 
työsuojeluvaltuutettuun tai ammattiosaston jä-
senhuoltajaan.

Toimita todistus työpaikkasi pääluottamusmie-
helle, työsuojeluvaltuutetulle tai ammattiosaston 
jäsenhuoltajalle, siitä millä vapaalla olet. 
Vain sillä estät sen, ettet joudu Metallityöväen 
liiton ”rästilistalle”, eikä jäsenyytesi pääty va-
paan aikana.

Toimenpiteellä varmistat jäsenyytesi säilymi-
sen vapaan aikana, olet silloin vapautettu jä-
senmaksuista. Näin jäsenyytesi Metallityöväen 
liittoon sekä ammattiosastoon säilyy.

Voit myös itse muuttaa edellä mainittuja tietoja-
si Metallityöväen liiton sähköisessä asioinnissa, 
kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuk-
sillasi http://www.metalliliitto.fi/web/fi/sah-
koinen-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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Suomi on ollut vertaansa vailla oleva 
taloudellinen ja sosiaalinen menestys-
tarina sodanjälkeiset vuosikymmenet. 
Kuitenkin vuoden 2008 pankkikriisistä 

alkaneet maailmanlaajuiset talousongelmat is-
kivät Suomeen poikkeuksellisen lujaa emmekä 
enää tämän jälkeen ole onnistuneet luomaan 
edellytyksiä talouskasvulle. Teollisuustuotan-
non kehityksellä ja monella muulla mittarilla 
tarkasteltaessa Suomi on viime vuosina jäänyt 
jälkeen lähes kaikista kilpailijamaistaan. On kai 
selvää, että joku on meillä vialla. Mutta mikä 
kilpailukyvyssä mättää? Tästä on jo enemmän 
eriäviä näkemyksiä.

Julkista keskustelua kilpailukyvystä, kuten 
usein muistakin aiheista, ovat hallinneet työn-
antajapuolta lähellä olevat tahot. Näiden mu-
kaan suomalaisen teollisuuden tuotteet eivät 
käy kaupaksi, koska kaikki maksaa liikaa. Var-
sinkin työmiehen palkkoihin ja yritysten ve-
roihin lohkeaa aivan liian suuri siivu yritysten 
ja niiden omistajien rahoista. Pikkuhiljaa tämä 
näkemys on alkanut näkyä jo päätöksenteossa-
kin. Esimerkiksi yritysten voitoistaan maksamia 
yhteisöveroja on alennettu ja nyt sitten kesällä 
valtiovallan painostuksen alla syntyi kilpailuky-
kysopimus, joka laskee työnantajien maksamia 
työvoimakustannuksia. Näitä ja muitakin työn-
antajaa hyödyttäviä uudistuksia on markkinoitu 
investoinneilla ja työpaikkojen lisääntymisellä. 
Aika tulee näyttämään, kuinka hyvin tämä lo-
giikka toimii. 

Taitaa kuitenkin olla niin, että kustannusten 
sijaan yritysten varsinaiset ongelmat ovat itse 
tekemisen laadussa. Panostavatko yritykset 

tarpeeksi uusien tuotteiden luomiseen ja tietä-
vätkö yritykset mitä asiakkaat haluavat? Ovatko 
markkinointipanostukset oikeanlaisia? Myös 
suomalaisen teollisuuden laatu on enenevissä 
määrin kyseenalaistettu. Maailma on muuttunut 
niistä päivistä kun Suomen teollisuus kasvoi 
huimaa vauhtia ja tehtaat pyörivät laakerit pu-
naisina. Tänä päivänä kilpailu on kovempaa ja 
asiakkaat vaativat ostamiltaan tuotteilta enem-
män. Suomen Laatuyhdistyksen Tani Järvinen 

ja Työelämä 2020–hankkeen hankejohtaja Mar-
gita Klemetti ovat kiteyttäneet kilpailukykyon-
gelmamme mielestäni hyvin: ”On aika toteuttaa 
konkreettisia toimia, joilla Suomen kilpailuky-
ky saadaan nousuun. Enää emme voi tuudittau-

tua siihen faktaan että olimme joskus hyviä. On 
aika katsoa peiliin.” Konkreettiset toimet, joista 
sitaatissa puhutaan, liittyvät varmasti muihin 
asioihin kuin kustannusten laskuun. 

Ekonomistina en osaa väittää, etteikö hinnalla 
ja siten myös palkoilla olisi merkitystä kil-
pailukyvylle. Vaikuttaa myös siltä, että jotkut 
suomalaisen työelämän jäykkyydet heijastuvat 
kielteisesti kilpailukykyymme. Mutta asiaa 
laajemmin tarkastellessa vaikuttaa selvältä, että 
yritysten ja viennin varsinaiset ongelmat ovat 
muualla kuin kustannuksissa ja jäykkyyksis-
sä. Näihin reaalisen kilpailukyvyn ongelmiin 
meidän olisi aika puuttua seuraavaksi, jos ha-
luamme saada teollisuuden nousuun. Työvoi-
makustannuksia alentamalla sekä yrityksille ja 
omistavalle luokalle jälleen uusia lahjoja jaka-
malla ei kasvua tulla saavuttamaan.   

Timo Eklund, vastaava tutkija, Metalliliitto

Kilpailukyky on muutakin kuin työvoimakustannuksia

Nyt on taas se aika kun luottamusmies valinnat ovat käynnissä. 
Luottamusmies vaalit on pidettävä 1.11.-31.12 välisenä aikana 
ja ehdokasasettelukokouksen voi pitää jo lokakuun puolella. Mi-

käli työpaikalla ei ole toimivaa luottamusmies organisaatiota tai työhuo-
nekuntaa, niin olkaa omaan ammattiosastoon yhteydessä. Sieltä saa apua 
ja neuvoa miten tulee toimia ja valita luottamusmiehet.

Nykyään edunvalvonta on yhä vaikeampaa, kun aikaisemmin. Uusi 
kilpailukyky sopimus ja sen soveltaminen on käynnissä työpaikoilla on 
tärkeää, että työpaikalta löytyy luottamusmies, muuten työnantaja tuo 
sanelu politiikalla haluamallaan tavalla kikyn pöytään ja se on siinä.

On myös tärkeää kouluttautua. Meillä on onneksi Murikka-opisto missä 
saa hyvää koulutusta. Luottamusmies perus ja jatkokurssit ainakin mi-
nimissään on hyvä käydä, niin saa pohjaa vähän tehtävään. Myös palk-
kaustekniikan kurssi olisi luottamusmiehelle suotavaa käydä. Siitä saa 
ymmärrystä  palkkaus tavoista tuotantopalkkioista yms. Nämä kurssit 
ovat työnantajan tuen piirissä, joten ansionmenetystä ei synny. 

Hyvää syksyn jatkoa ja mikäli kysyttävää ole yhteydessä ammattiosas-
toon.

Tuomo Liukkunen

Metalli 74 taloudenhoitaja

Pääluottamusmies Komas Oy

VALITKAA LUOTTAMUSMIEHET
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Perheelle ja ystäville omat juhlansa

Jouluihmiseksi ”päästä jalkoihin” 
ilmoittautuva tanssija Aira Samulin 
viettää joulua kahdesti vuodessa. 

Viikkoa ennen joulua hän juhlii ystäviensä 
kanssa ja tapaninpäivänä suuren perheensä 
keskellä.
 – Minulla on ollut jo melkein 90 joulua, 
pirteä Samulin, 89, heläyttää Helsingin 
Bulevardilla sijaitsevassa asunnossaan.
 Samulinin elämään mahtuu erilaisia jouluja: 
Ihania lapsuuden jouluja ennen sotia, sodan 
aikaisia jouluja ja jouluja niiden jälkeen. 
 Yhtä sodan aikaista joulua ei tullut koskaan.
 – Jatkosodan ensimmäisenä jouluna isäni 
kaatui. Joulua ei ollut ollenkaan, en muista 
siitä mitään.

Neljän sukupolven joulu

Myöhemmin Samulin on viettänyt jouluja 
ensin lastensa ja sitten lastenlastensa kanssa.
 – Nyt tulee jo seitsemäs joulu neljännen 
polven kanssa. Minulla on suuri perhe, 
johon kuuluu miniöitä, vävyjä ja heidän 
läheisiään.
 Perhejoulua vietetään tapaninpäivänä 
Hyrsylän Mutkan hirsilinnassa.
 – Aattoa ja joulupäivää milloin missäkin 
viettänyt perhe kokoontuu yhteen minun luokseni. Kenelläkään ei ole 
kiire minnekään, vaan päivä menee rauhallisesti.
 Jouluaatto ja joulupäivä eivät ole Aira Samulinille tärkeitä.
 – Aaton ja ensimmäisen joulupäivän vietto ovat vielä auki. Riippuu 
siitä, mikä on houkuttelevin kutsu, hän nauraa, mutta myöntää lopulta 
viettävänsä niitä jonkun ystävänsä luona.

Ystäville oma joulu

Ystävät saivat tänä vuonnakin kutsun saapua Samulinin luokse 
juhlimaan joulua jo etukäteen.
 – Minulla on valtavan suuri ystäväpiiri. Kutsun heidät kokoon 
sunnuntaiksi viikkoa ennen joulua. Olen huomannut, että silloin 
kenelläkään eivät ole vielä ne ihan viimeisimmät joulukiireet sylissä ja 
pikkujoulut ovat jo takana.
 Samulinin mukaan juhlat ennen joulua ovat onnistuneet ”hirveän 
hyvin”.
 – Sinne ovat päässeet mukaan nekin, joita en ehkä vuoden aikana ole 
ehtinyt tavata. Tämä on ystävien joulu.

Joulupukki tuli helikopterilla

Tuleeko Hyrsylän Mutkaan joulupukki?
 – Kyllä meille perinteiden mukaan joulupukki tulee, mutta se pukki ei 
tuo lahjoja jokaiselle vieraalle. Pukki tuo vain yhden lahjan jokaiselle 
lapselle.
 Etkö ole ollut kiltti, kun et toivo lahjoja joulupukilta?
 – Joululahjojen määrä aattona on muutenkin ihan hirveä. Minä en kestä 
sitä. Toivottavasti pukki ei tuo minulle mitään.
 Millä pelillä joulupukki tulee Hyrsylän Mutkaan?
 – Mielikuvitusjoulupukki voi tulla millä vain. Joulu on vähän kuin 
joulusatua. On meille joskus tullut joulupukki helikopterillakin, mutta 
eiköhän Jorma tänä vuonna tule omalla autollaan, Samulin paljastaa.

Jouluaattona Aira Samulin rauhoittuu kynttilän valossa

 

Joulupukki on tänä vuonnakin tanssija Jorma Uotinen.
 -Olemme viettäneet Jorman kanssa yhdessä jo kolmekymmentä joulua.
              
Joulupöydän kunkku on lanttulaatikko

Hyrsylän Mutkan joulupöydässä tarjotaan lastenlasten valmistamia 
perinteisiä jouluruokia.

 – Kinkku siinä on ja lanttulaatikko.
 Samulin kertoo, että lanttulaatikon paikka pöydässä oli hilkulla.
 – Yhtenä sodan ajan talvena Helsingissä ei ollut perunaa lainkaan ja 
keväälläkin syötiin vain paleltuneita lanttuja. Silloin ajattelin, etten 
varmasti enää koskaan syö lanttulaatikkoa.
 Tänään Samulinin joulupöydän ykkösherkku on kuitenkin juuri 
lanttulaatikko.
 – Hyvin tehty lanttulaatikko se on. En tykkää, että pitää olla kymmeniä 
sortteja. Tarvitaan itse tehtyä kotiruokaa. Lapsenlapseni ovat ihan 
huikeita ruoanlaittajia, Samulin iloitsee.

TEKSTI:UP/MIKA PELTONEN
KUVAT: KARI HULKKO

Aira Samulin opastaa 90 joulun kokemuksella
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Rautpohjassa itselläni alkavat vuoden 2017 alusta uudet työt. Vuorotyö ja koneistajan 
työtehtävät vaihtuvat työntekijöiden edunvalvojaksi pääluottamusmiehen roolissa. 
Reilu 31 vuotta Rautpohjassa on tullut mittariin. Monta myllerrystä nähneenä on 

tuntunut jo sellaiselta, että mikään ei minua juuri enään hetkauta, saati yllätä. Kuitenkin 
torstaina 10.11.2016 pääluottamusmiesvaalien tuloksen kuultuani koin kylmät väreet. En 
sen takia, että minua huimaisi asiat, vaan se että sain niin suuren tuen taakseni.

Tulevan tehtävien johdosta on tullut runsaasti puheluita ja kannustusta läpi Rautpohjan 
henkilöstön. Paikallisjohtaja Timo Pirinenkin kävi onnittelemassa ja kyselemässä 
tulevaisuuden visioista. Aluksi puhuimme paikallisjohtamisesta sekä sen muutoksista ja 
vaikutuksista. Sen eteen täällä olikin jo aloitettu toimenpiteet henkilövaihdoksia myöten. 
Yhteistyötä on jatkettava ja johto on ymmärtänyt, että meitäkin on kuunneltava. Kerroin 
myös, että työnantajan on huolehdittava palkasta, joka oikeasti motivoi. Sellainen 
järjestelmä, jossa työtehtäviä lisätään ilman bonusta on tiensä päässä, eikä ole enää tätä 
päivää.

Tulevissa haasteissa on hyvänä pohjana myös saamani monipuolinen koulutus. 
Ammattiosastomme 74 on huolehtinut hyvin monipuolisesti edunvalvojiensa 
osaamisesta. Koulutuksella on ollut pääpaino toiminnassamme jo pitkän aikaa. Tietysti 
myös työnantajan kustantamat koulutukset, kuten luottamusmies- ja työsuojelukurssit ovat 
omalta osaltani lähes kaikki suoritettu. Seuraava koulutustavoitteeni on jo merkattu ensi vuoden kalenteriin. Kurssin aihe on paikallinen sopiminen. 
Sopimukset ovat mielestäni silloin oikean suuntaisia, kun sopimuksen saa sovittua paremmin työpaikalle sopivaksi, kuin mitä työehtosopimus sanoo.

Olen saanut viestin myös toimihenkilöiden pääluottamusmieheltä. Hän toivoo että oikea ja aito yhteistyö pääsisi alkuun ja vauhtiin. Mielestäni 
tuohon oljenkorteen on tartuttava, koska voimavaramme on yhtenäisyys laajalla rintamalla. Tämän johdosta neuvotteluasetelmat muuttuvat kenties 
kaikille suotusammiksi. Ei ole enää tätä päivää jakaa porukkaa kahtia. Yhteinen tahtotila saatetaan sillä saralla kuntoon. 

Kiittäen luottamuksesta tulevan pestin johdosta kaikille .   

Tuomo Leinonen

 

Uusien haasteiden edessä

Nuorisojaosto järjesti pikkujoulun 
19.11.2016 

Nuorisojaosto kävi katsomassa Jypin ja Ässien peliä, jonka jälkeen 
ohjelma jatkui ammattiosaston saunatiloissa Kalevankatu 4:ssä.
Tarjolla oli myös hyviä juttuja ja virvokkeita.

Nuorisojaoston vetäjä Jari Roth vauhdissa ammat-
tiosaston kesäristeilyllä.
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PÄÄLUOTTAMUSMIES VAIHTUI 
RAUTPOHJASSA

Rautpohjassa järjestettiin 
pääluottamusmies vaalit 10.10.2016. 
Vaaleissa olivat vastakkain entinen 

pitkäaikainen pääluottamusmies Pentti 
Mäkinen ja 1-hallin luottamusmies Tuomo 
Leinonen.

Vaalitulos oli selvä: Leinonen 173 ja Mäki-
nen 63. Vaalitulos aiheutti reipasta keskustelua 
laajemminkin, varsinkin kun sanomalehti Kes-
kisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola 
kommento vaaleja kolumnissaan melko oudosti.

Mervolan suhtautuminen ay-liikkeeseen ja laa-
jemmin työväenliikkeeseen tunnetaan kyllä jo 
aikaisemminkin, mutta tämä varsin yksisilmäi-
nen ja demokratiaa halveksiva kolumni oli kyllä 
selvä ylilyönti jopa Mervolalta, jonka demari ja 
ammattiyhdistys vastaisuus lähentelee kiimaista 
tasoa.

Kolumnissaan Mervola lyttää ammattiosaston 
demokraattisten vaalien tuloksen ja mainitsee 
mm. ammattiosaston puheenjohtajan nimeltä 
ja vihjailee ”vuosia jatkuneesta myyräntyöstä”. 
On todettava, että Rautpohjalaisia vaivaa todel-
linen myyräkuume, kun katsoo vaali tulosta.

Aina, kun lähtee vaaleihin mukaan, on mahdol-
lista, että niissä voi hävitä. Todellisen yhteisten 
asioittemme hoitajan käytöskoodistoon täytyy 
myös kuulua reilu häviön tunnustaminen ja 
vaalituloksen kunnioittaminen. Jälkikäteinen 
parjauskampanja ei ole kunniaksi häviäjälle 
eikä ay-liikkeelle. Varsinkin, kun se käydään 
julkisesti maakuntalehden sivuilla.

Keskisuomalainen oyj:n puheenjohtaja laukaa-
lainen Antero Vesterinen irtisanoutui suora-
selkäisesti päätoimittaja Mervolan mielipiteistä 
ja kirjoittaa vastauksessaan, että nimenomaan 
metallin jäsenet valitsevat itselleen päääluotta-
musmiehen. Näin toteutuu demokratia.

Nyt on erittäin tärkeää tukea uutta pääluotta-
musmiestä, unohtaa mahdolliset vanhat jako-
linjat ja antaa uudelle miehelle mahdollisuus 
hoitaa edunvalvontaa meidän kaikkien hyväksi.

Pentti Mäkinen on tehnyt pitkän päivätyön am-
mattiyhdistysliikkeessä ja puoluepolitiikassa. 
Kaikki kunnia hänelle, silti edunvalvonnan on 
oltava jatkumo, jossa viestikapulan ottaa seu-
raava mies.

Teksti T.Pekonen

”edunvalvonnan on 
oltava jatkumo, jos-
sa viestikapulan ottaa 
seuraava mies”

Tuomo Leinonen

Pentti Mäkinen

TUOMO LEINONEN
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Tervehtimisellä ja sen laiminlyönnil-
lä on yllättävän suoria vaikutuksia 
työpaikan ilmapiiriin.

Hyvä työyhteisö syntyy pienistä asioista, 
mutta siihen tarvitaan jokaisen työntekijän 
sitoutumista eri henkilöstöryhmissä.

Useasti ajatellaan, että jos joku ei tervehdi 
muita, seuraa ajatus, että tuo ihminen ei 
pidä minusta. Tämä johtaa lopuksi siihen, 
että yhteishenki rakoilee, syntyy kuppikun-
tia ja yleinen työilmapiiri huononee.
Sairauspoissaolot ja jopa irtisanoutumiset 
lisääntyy, kun työilmapiiri huononee.

Muista vastata aina muiden tervehdykseen 
ja tervehtiä itse !  Älä jää odottamaan, että 
toinen tervehtii ensin sinua !

Jari Pöysti

Tervehtiminen työpaikoilla
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