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Metalli 52:n jäsenlehti  



Puheenjohtajan palsta 

 

Hyvät ammattiosaston jäsenet! 

 

Vuodesta alkaa olla neljännes ahkeroitu, kuka milläkin tavalla ja suurin uutisaihe on ollut tuo 

Aasian mailta tänne vaeltanut virustauti.  

Osastossamme on jäseniä tällä hetkellä 1407 henkilöä, joista miehiä on 1225 ja naisia 183. 

Ammattiosaston toiminta tapahtumien suhteen on täysin tyhjäkäynnillä valtiovallan määräämästä 

valmiuslaista johtuen.  

Monet yritykset ovat jo aloittaneet yt-neuvottelut, jotka tulevat koskemaan useita tuhansia 

ihmisiä lomautusten ja irtisanomisien muodossa. Se aiheuttaa liitossa painetta työttömyyskassan 

puolella. Tämä tulee olemaan monelle työläiselle vaikea paikka, vaikka itse virus ei olisi iskenyt. 

Kesänviettopaikkamme Kyläniemessä on pyritty vielä pitämään jäsenistön käytössä näissä 

poikkeusoloissa ja siksi toivonkin, että siellä oltaisiin oman perheen piirissä.  

Turvallista kevään odotusta, menen pesemään käteni. 

 

Pauli Riekkinen 

 

Päätoimittajan nurkkaus 

 

Nyt, kun koronavirus aiheuttaa poikkeustiloja, eivätkä kyläilyt ole sallittuja, on hyvää aikaa koota 

lehteä. Lehden teko alkaa siitä, että olen päätoimittajan ominaisuudessa pyytänyt hallituksen 

puheenjohtajaa, jaostojen vetäjiä ja Ovakon pääluottamusmiestä tekemään jutun lehteen. 

Ennen tätä olen jo vuodenvaihteen tienoilla lähestynyt alueemme kansanedustajaa, Ovakon 

entistä pääluottamusmiestä Niina Malmia toiveella, että saisin myös häneltä jutun lehteen.  

Siitä, kun olen hallitukselta juttuja pyytänyt, on kulunut muutama viikko. Palasin asiaan uudelleen 

pienen patistelun kera - ilmoitin, että alan koota lehteä ja juttuja kaivataan. Kyllä ne jutut sitten 

sieltä tulivatkin. Hienointa minusta oli se, ettei kukaan kieltäytynyt jutun teosta. 

Sen jälkeen alkoi juttujen lukeminen ja mietintä, mihin järjestykseen ne laitetaan. Tässä käytin 

päätoimittajan yksinvaltaa. Kun lehti oli saatu mieleiseksi, toimitin sen painotaloon. Näin on saatu 

jäsenistölle lehti luettavaksi. 

 

Jari Suikkanen 

 



Pääluottamusmiehen mietteitä 

 

Kirjoitan ensimmäistä kertaa LEKA-lehteen ja aikahan ei voisi olla erikoisempi. Koronavirus jyllää ja 

kaikkien liikkumista onkin rajoitettu, jopa täällä tehtaan sisällä. Päivät kuluvat lähinnä skype-

palavereissa ja puhelimessa, eikä huomisesta ikinä voi tietää mitä eteen putkahtaa. Vielä tätä 

kirjoittaessa työtilanne tehtaalla on kohtuullinen, vaikka tilauksia onkin laitettu asiakkaiden 

toimesta jäihin. Monella arki onkin mullistunut, kun harrastukset ja matkustelukin ovat nyt 

rajoitettu minimiin. Onneksi saadaan vielä ainakin ulkoilla ja siihen täällä ruuhkasuomen 

ulkopuolella onkin todella hyvät mahdollisuudet. Kukaan ei tiedä kuinka pitkään poikkeusolot 

jatkuvat mutta tämän tilanteen kanssa on vaan nyt pärjättävä sekä yritettävä pysyä terveenä. 

Tästä alkaa olla tasan vuosi, kun siirryin tähän kopille hoitamaan näitä pääluottamusmiehen 

hommia. Ensin tuuraten Niina Malmia hänen ollessa kampanjoimassa ja läpimenon eduskuntaan 

varmistuttua olikin edessä ehdokasasettelu. Siinä homma lankesi minulle ja sehän alkoi heti melko 

vauhdikkaasti. Viikon kerkesin tässä opetella, kun alkoikin YT-neuvottelut lomautuksista. 

Tilauskanta oli laskenut koko kevään ja töitä ei ollut tarpeeksi silloiselle vuorojärjestelmälle. Ensin 

alkoi lyhennetyt viikot alkupään tuotannossa ja siitä ne levisivät koko tehtaalle.  

Monenlaista hankaluutta ne lomautukset aiheuttivatkin ja kaikenlaista vääntöä käytiin työnantajan 

kanssa, kun samaan aikaan ei ollut tuotannossa kuormaa ja toisaalta välillä oli porukkaa liian 

vähän. Se aiheuttikin jopa tuotantokatkoksia. No ajan kuluessa päästiin jotenkin samalle 

aaltopituudelle ja vuorojärjestelmiä muokattiin, kunnes ennen joulua tuli uusi YT kutsu, jossa 

alettiin puhumaan mahdollisista irtisanomisista. 

Ensimmäiset työnantajan suunnitelmat tuntuivat iskevän rajusti varsinkin teollisuusliiton 

porukkaan mutta neuvottelujen edetessä irtisanottavien määrä väheni. Iso kiitos avusta Jani 

Lappalaiselle, joka oli toisena neuvottelijana kanssani ja myös luottamusmiesporukalle. Heidän 

kanssa käytiin tiiviisti läpi neuvottelujen etenemistä ja mietittiin asioita meidän kannalta. 

Kuitenkaan ilman irtisanomisia ei päästy ja niistä 22 oli kovia lopputilejä meidän 

henkilöstöryhmässä. Yhteensä tehtaan väki väheni noin 50 henkeä. Toivottavasti moni heistä 

työllistyy nopeasti vaikka, tämänhetkinen tilanne tekee siitä vaikeaa.  

Kieltämättä itselle jäi huono maku näistä irtisanomisista ja tuntui, että nykyajan työelämässä 

työntekijän arvostus on vähäistä ja olemme ikään kuin pakollisia kulueriä työnantajalle. 

Valitettavasti työntekijöiden lomautus ja irtisanominen on helpoin ja nopein tapa leikata yrityksen 

kuluja, vaikka tietyt tahot muuta väittävätkin. Irtisanottavien lähtö töistä oli todella koruton ja 

nopea, omat tavarat sai ottaa mukaan ja lähtö tuli heti. Palkka maksettiin kotiin irtisanomisajalta. 

Joukossa oli nuoria ja myös pitkän työuran tehneitä, eikä siinä paljon läksiäispuheita pidetty. 

Jostain syystä TES kierros venyi ja siitäkin jäi vähän sellainen olo, ettei työnantajapuolella ollut 

kovinkaan suurta halua saattaa sitä maaliin sopimalla ja jouduttiin vähän lakkoilemaankin. Siitähän 

vahvasti syyllistettiin työntekijäpuolta. Millähän muulla tavalla voisimme ilmaista 

tyytymättömyyttä vastapeluriin, kun lakolla? Jos sekin oikeus meiltä vietäisiin, voisi nuo pienetkin 

palkankorotukset jäädä saamatta. Onneksi porukassa on vielä voimaa. Tällä kierroksella mentiin 

perälaudalla, joka oli 1,3 %. Työnantaja ehdotteli jotain joustoelementtejä, mutta ei ollut oikein 



halukas siitä mitään antamaan vastineeksi. Siksi oli helppo päättää, ettei tässä tilanteessa sellaisia 

sovita varsinkin, kun juuri oli irtisanottu ihmisiä. 

Kaikesta huolimatta koitetaan pysyä terveenä ja uskotaan, että tämä kamala viruskin selätetään ja 

päästäisiin pitkästä aikaa palaamaan ihan normaaliin työarkeen. 

 

Mika Tanskanen 

 

 

Talouskatsaus 

 

Kevät 2020 tulee jäämään historiaan synkkänä aikana korona-epidemian aiheuttaman ihmisten 

kuolemien sekä taloudellisen taantuman johdosta. Maailma on pysähtynyt ja yritysten konkurssien 

määrät ovat kääntyneet nousuun. 

Metalli 52 jäsenten työpaikoilla on talven aikana ollut jonkin verran lomautuksia ja irtisanomisia. 

Nyt tätä kirjoittaessa Uusimaa on eristetty, mutta rahtiliikenne satamiin on vielä mahdollista ja 

yritystemme tuotteet pääsevät lähtemään asiakkaille. Aika näyttää tuleeko kovempia rajoituksia 

liikkumiseen tai työssäkäyntiin?  

Liitojen ja ammattiosastojen taloudelliseen tilanteeseen lomautukset ja mahdolliset yritysten 

konkurssit ovat lähitulevaisuuden uhka. Toivotaan, että jäsentemme työpaikat selviäisivät 

mahdollisimman pienillä takaiskuilla ja valtion lupaamat tuet saisivat yritykset selviämään tästä 

katastrofista. 

Rytöniemessä on vielä toistaiseksi pystytty jatkamaan lähes normaalia vuokraustoimintaa. 

Olemme lisänneet desinfiointiaineita ja muita siivousaineita vuokraajien käyttöön. 

Ammattiosaston hallitus tarkkailee tilannetta ja on valmis tekemään ratkaisuja mahdollisten 

tulevien ohjeiden mukaisesti. 

Alkuvuoden suunnitellut tapahtumat ja koulutukset on jouduttu valitettavasti perumaan lähes 

kaikki, mutta AY- talvitapahtuma Ruokolahden Freeskissä toteutui. 

Kevätkokous on myös ensimmäisen kerran historiassa jouduttu siirtämään johonkin 

tulevaisuuteen. Kokouksen ajankohta selviää myöhemmin ja jäsenemme ovat tervetulleita 

kuulemaan viimevuoden tilanteen kokouksessa.  

Ammattiosaston taloudellinen tilanne on hyvä ja Rytöniemi sekä toimisto ovat hyvässä kunnossa. 

Voimia ja terveyttä toivottaen päätän tämän tähän. Muistakaa pestä käsiä ja pitää etäisyyttä.. 

 

Toni Lempiäinen, taloudenhoitaja  



Hei taas, te ihanat teollisuuden miehet ja -naiset! 

 

On ilo päästä kirjoittamaan teille. Työ eduskunnassa on ollut juuri sitä, mitä odotinkin sen olevan. 

Paljon on opittavaa. Vaikka on myönnettävä, että en ollut valmistautunut näin vauhdikkaaseen 

ensimmäiseen vuoteen.  

Koronan tulo on muuttanut varmasti jokaisen arkisen käsityksemme kaikesta. Juuri tällä hetkellä 

minusta tuntuu, että elän jossain omituisessa scifi-elokuvassa, josta en ole varma onko se 

painajaista vai ei. Koko arki on mullistunut tämän viruksen kanssa ja siksi olen joka paikassa 

yrittänyt muistuttaa käsien pesun tärkeydestä. Se on paras turva COVID-19 virusta vastaan sekä 

turvaväli kaveriin, eli nyt se mielikuvitus hula-vanne ympärillä liikuskellen. Siis te, jotka olette 

edelleen töissä, muistakaa nyt ottaa vähän etäisyyttä, vaikka niissä taukotuvissa ja töissä. Ja 

työnantajan on tämä mahdollistettava.  

Mutta se koronasta. Olen ilokseni huomannut, että aika Metalliliitossa ja myöhemmin 

Teollisuusliitossa ei ole mennyt hukkaan – kuten ei myöskään pääluottamusmiehen työ. Siinä 

työssä piti opetella itseohjautuvuutta ja täällä se on todella ollut avuksi.  

Se mitä täältä ei kuitenkaan löydä, on reilu peli ja suora puhe. Teidän kanssanne opin siihen, että 

sanotaan niin kuin asiat ovat. Sai olla avoimesti eri mieltä, mutta se ei kuitenkaan vaikuttanut 

työyhteisöön. Välillä sanailtiin aika kovaa, mutta reilusti ja rehellisesti.  

Täällä valitettavan usein omia mielipiteitä kerrotaan faktoina, varsinkin oppositiosta. Tutkittuun 

tietoon ei luoteta ja kaikkia syytetään epärehellisyydestä. Ammutaan kaikkea mikä liikkuu ja ollaan 

sitten väärin ymmärrettyjä, mielensäpahoittajia ja marttyyreita. Omassa porukassa nauretaan ja 

ilkutaan muita, mutta yksin ei tule sanaakaan suusta. Pilkkaamista hallituksen politiikkaan tulee 

laajalti oppositiosta, mutta varsinkin Perussuomalaisten osalta on ollut varsin vaikea saada 

ratkaisuehdotuksia pöytään. Työllisyystoimista vouhkataan, että ne ovat riittämättömiä, mutta silti 

sitoudutaan hallituksen toimiin. Ristiriitaista, sanon minä.  

No, sen käyttäytymisen voi rasvanahkaduunarikin oppia, kun vähän opettelee. On kuitenkin surku, 

että tämän jonninjoutavan älämölön alle jää paljon asioita, joilla on merkitystä myös 

teollisuudelle, työntekijöille ja tavallisille ihmisille Suomessa. Näitä ovat esimerkiksi aktiivimallin 

purkaminen, hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään, perhevapaauudistus, toisen asteen 

koulutuksen maksuttomuus, työsopimuslaki, perusterveydenhuollon maksuttomuuden 

laajentaminen ja mielenterveysstrategian laatiminen. Merkittäviä asioita ovat myös Vuosaaren 

ilmastokokouksen päätökset, jotka voivat olla jopa tärkeimmät teollisuuden alalle. Siellä päätettiin 

turvata suomalaisen teollisuuden sähkönsaanti ja laskea sähkövero teollisuuden 

tuotantolaitoksilta eurooppalaiselle minimitasolle. Siispä tulevaisuudessa esimerkiksi Ovakon 

energiakulut tulevat laskemaan. Sen pitäisi varmasti omalta osaltaan helpottaa painetta 

työvoiman kustannuksista.  

Omana päätavoitteenani on ollut nyt vajaan vuoden ajan Imatran rajanylityspaikan kansainvälisen 

statuksen saaminen. Se toisi meille merkittävää hyötyä matkailijoissa, jotka ostavat palveluita ja 

näin ollen tukevat palvelualan työpaikkoja Imatran seudulla. Ennen kaikkea se kuitenkin 

nopeuttaisi vientiä Venäjälle ja Kiinaan. Samalla se saisi aikaan myös uusia mahdollisuuksia 



terminaalitoiminnalle ja sitä kautta uusia työpaikkoja, jotka todennäköisesti poikisivat myös 

meidän alallemme lisää työtä.  

Hienointa tässä työssä on se, että saan olla vaikuttamassa suuriin asioihin, joilla on vaikutusta 

arjen tavallisiin asioihin ja ihmisiin. Siksi olen todella kiitollinen siitä, että saan edustaa myös teitä 

ovakolaisia ja muita teollisuusliittolaisia Suomen parlamentissa, työ- ja tasa-arvovaliokunnassa 

sekä ympäristövaliokunnassa. Me jos ketkä tiedämme, miten kiertotalous toimii, kun romusta 

tehdään terästä.  

Aurinkoista kevään jatkoa! Muistakaa osallistua liiton tapahtumiin ja rentoutua Rytöniemessä! 

 

Niina Malm 

 

 

Talvi Rytöniemessä 

 

Metalli 52:n mökillä Rytöniemessä talven sää on ollut täysin poikkeuksellinen koko Rytöniemen 

historiassa. Tuuli tuiversi saunan terassin suojapeitteen alas sekä katkoi isoista männyistä oksia. 

Muilta vaurioilta onneksi vältyttiin. 

Helmikuun alussa Rytöniemessä ei Saimaalla ollut jäätä kuin vähän rannoilla. Tämä sääilmiö toi 

tullessaan saunan edessä olevalle luodolle köllöttelevän norpan, jota oli kiva ihailla. Tiettävästi 

tuossa lahdessa norppia ei ole ennen nähty. 

Rytöniemen käyttöaste on ollut vuosi vuodelta jatkuvassa nousussa.  

Mökkijaosto seuraa Suomen hallituksen ohjeita koronavirustilanteesta. Rytöniemessä on 

desinfiointiaineiden määrää lisätty virustartuntojen ehkäisemiseksi. Majoittujien on pyyhittävä 

pinnat tarkasti ennen poistumista. 

Poikkeuksellisesti Rytöniemen avaimia ei saa Kauppakasinolta, se on suljettu koronavirustilanteen 

vuoksi. Avaimet voi noutaa päivystäjältä, Ovakon pääluottamusmieheltä/työsuojeluvaltuutetulta 

tai Rämöltä. Avainten palautus onnistuu esim. Metalli 52 toimiston postiluukusta.  

Koronavirusepidemian taltuttua ilmoitus paluusta normaaliin toimintaan tulee Metalli 52:n 

kotisivuille. 

Tulethan Rytöniemeen vain terveenä ja oman ydinperheesi kanssa. 

 

Mökkijaoston kokoonpano: Jari Kerkkänen (puheenjohtaja), Pauli Riekkinen, Toni Lempiäinen, 

Timo Lallo, Minna Mustonen, Tarja Illikainen 

 



Vapaa-aikajaosto 

 

Vapaa-aikajaosto järjestää joka toinen vuosi pikkujoulut.  

Toimikaudella 2017 ja 2019 suunnattiin Itämeren aalloille ja Tallinnaan. Risteily on osoittautunut 

suosituksi tavaksi viettää pikkujoulua. Keväällä 2019 hohtokeilattiin. 

Vuoden 2020 aikana suunnitteilla on kaksi tapahtumaa, jos vallitseva tilanne sallii: toukokuussa 

futisgolffataan sekä saadaan opastusta normi golfiin ja elokuussa pintaongitaan. 

Eikä eläkeläisiä unohdeta tänäkään vuonna. Perinteinen Aholan kesäteatteriesitys pullakahvien 

kera oli ohjelmistossa. Tämän kesän tapahtuma on peruuntunut, mutta katsotaan jos syksymmällä 

saataisiin järjestettyä korvaava tapahtuma sisätiloissa. 

 

Vapaa-aikajaoston kokoonpano: Minna Matikainen (puheenjohtaja), Sami Repka, Eero Ruottinen 

ja Keijo Ylönen 

 

Opintojaosto 

  
Opintojaosto järjestää ammattiosaston jäsenille erilaisia koulutuksia. Pyrimme siihen että 
koulutusaiheet olisivat ajankohtaisia ja hyödyllisiä jäsenille. Otamme myös mielellämme vastaan 
ehdotuksia ja ideoita koulutusaiheista. Tiedotamme myös liiton muista koulutuksista. 
  
Ammattiosaston koulutuksissa tärkeintä on matalalle asetettu osallistumiskynnys. 
Tapahtumat järjestetään lähiseudulla ja pidämme ne yksipäiväisinä. 
Koulutusten rakenne myös pyritään suunnittelemaan niin, että kokonaisuus olisi mielenkiintoinen 
ja rento. Tarkoitus ei ole puuduttaa ketään painavalla asialla. 
Koulutusten yhteyteen järjestämme poikkeuksetta jotain oheistoimintaa. 
Menneissä koulutuksissa on käyty esimerkiksi SaiPan pelissä. 
  
Tänä vuonna pidämme ainakin koulutuksen osaston luottamusmiehille, sitä siirrettiin tämän 
koronaviruksen takia. 
Siellä aiheina on työaikalaki, vuosilomalaki ja työehtosopimuksen muutokset. 
Ilmoittautumisiakin otamme lisää vastaan, kun uusi ajankohta tarkentuu. 
  
Opintojaostossa tällä hetkellä vaikuttavat Iida Piirainen ja Tarja Illikainen. 
  
Opiskelu ei lopu koskaan! 
  
 
Iida Piirainen, opintojaoston puheenjohtaja 

 

 



Nuorisojaosto 

 

Nuorisojaoston kokoonpano: Tuomas Klemola (puheenjohtaja), Iida Piirainen, Ukko Frondelius  

 

Nuorisojaosto järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia ammattiosaston nuorille jäsenille, sekä 

yhteistyönä muiden alueiden nuorisojaostojen kanssa.  

Pyrimme myös tuomaan nuoria esille työyhteisössä sekä paikallisessa ammattiosaston 

hallituksessa.  

Kuulumiset nuorisojaostolta: Edellisestä kaudesta itselläni ei kauheasti ole muistoja, sillä aloitin 

tämän toiminnan vasta viime syksynä.  

Se mitä muistan, oli nuorten laskettelutapahtuma Himoksella.  

Tapahtuma oli omasta mielestäni aivan loistava tietojen sekä uusien tuttavuuksien osalta. En voi 

muuta kuin suositella lähtemään mukaan itse katsomaan ja kokemaan.  

Tänne Imatralle suunniteltiin paintball-tapahtumaa viime kesän alkuun, mutta harmillisesti 

osallistujia ei ollut tarpeeksi joten tapahtuma jouduttiin perumaan.  

Nuorten pitäisi hieman aktivoitua, niin saataisiin tapahtumia järjestettyä.  

Tälle vuodelle suunnitelmissa oli muutamakin vaihtoehto mm. paintball ja karting, mutta näiden 

toteutumisesta ei ole vielä minkään näköistä tietoa tästä maailman ja Suomen tilanteesta johtuen.  

Jos hyvin menee ja tämä tästä paranee, niin parhaamme koitamme, että tapahtuman saisimme 

järjestettyä ja nuoret siihen innolla osallistuisivat.  

 

Terveisin Tuomas Klemola 

 


