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Kansikuvassa Rytöniemen päärakennus 

 

 

Puheenjohtajan tervehdys 

 

Tänä vuonna meillä on eduskuntavaalit ja ne tulevat olemaan tärkeät ammattiosastolle sekä 

työntekijäpuolelle. Nyt kun talvi on parhaimmillaan (kovimmillaan), on toivottavaa, että meidän 

jäsenistö jalkautuisi ulkoilemaan ja keväämmällä käyttäisi äänioikeuttaan. 

Ammattiosastossamme on tällä hetkellä 1486 jäsentä ja määrä on ollut hieman laskeva. 

Toimistomme Einonkadulla stailattiin vuonna 2018. Seinät saivat uuden värin, kalusteita uusittiin 

ja toimistosta tuli viihtyisämpi. 

Ammattiosastomme jatkaa jäsenpalvelua parhaansa mukaan jaostojen toimintasuunnitelmien 

mukaisesti. 

 

Kevättä odotellen 

pj Pauli Riekkinen 
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Ovakon pääluottamusmiehen mietteitä 

 
Kikyttääkö vai äänestätkö? 

 

Alkanut vuosi 2019 tulee olemaan varsin mielenkiintoinen niin Suomen, kuin koko Euroopan 

kannalta. Tulevat eduskuntavaalit tulevat osoittamaan Suomen suunnan taas seuraavaksi neljäksi 

vuodeksi ja EU-vaalit Euroopan suunnan. Toivon ja aion omasta puolestani tehdä kaiken, jotta 

äänestysaktiivisuus molemmissa vaaleissa saadaan nousemaan edellisistä kerroista.  

 

Tällä hetkellä istuva maan hallitus on tehnyt ennenkuulumatonta politiikkaa, joka on kurittanut 

palkansaajia. On astunut voimaan KiKy, Aktiivimallit 1 ja 2, on onnistuttu viemään terveyden 

huoltoa yksityiseen suuntaan, avaamaan päätä yksityisille päiväkodeille ja kouluille, kiristetty 

vuorotteluvapaan kriteerejä, leikattu 200m€ työttömyysturvasta ja 100 päivää ansioturvasta, 

heikennetty irtisanomissuojaa, tehty valtavat koulutusleikkaukset, jotka näkyvät juuri metallialalla, 

leikattu vanhempain vapaasta ja lasten päivähoito-oikeudesta. Minusta tässä on syytä lähteä 

äänestämään kevään eduskuntavaaleissa.  

 

Sama laulu jatkuu europarlamentissa. Suurimpana ryhmänä myös siellä häärää EPP eli Euroopan 

kokoomus. Rauhattomuus Euroopassa lisääntyy, koska johtajuutta ei uskalleta osoittaa. Brittien 

Brexit vääntö jatkuu ja jatkuu. Uhkailu ja kiritys jota May tällä hetkellä harrastaa ja puolet Briteistä 

yrittää vielä vaatia uutta äänestystä Brexitistä. Loppu tulemana on sekava markkinatilanne joka, 

jälleen kerran, heijastelee voimakkaasti Terästeollisuuteen eli meihin. Samaan aikaa Trump lyö 

tulleja ja Kiina toimittaa halpaterästä yli tarpeen on markkinat sekaisin, kuin se kuuluisa seinäkello. 

Siksi, EU-vaaleissa on myös tärkeää olla aktiivinen. Me olemme osa Eurooppaa ja vaikka 

haluaisimme ajatella sitä helppoa ratkaisua, että lyödään rajat kiinni ja ollaan hiljaa Suomessa, niin 

jokainen meistä tietää, että se ei ole mahdollista. Maailma on koko ajan vähän pienempi meille 

kaikille ja liikkumien helppoa, siksi on katsottava kokonaisuuksia, sieltä mahdollisuuksia ja oltava 

aina vähän parempi kuin muut, koska sen Suomalaiset osaa vaikka aina vähän vaatimattomia 

ollaan. Suomi on laadun maa. 

 

Tulevaisuudessa on osattava ajatella myös täysin uusia kokonaisuuksia, ilman että kaikkea 

asetetaan vastakkain. Kuten teollisuus ja ympäristö, Ovako on mainio esimerkki suuresta 

kierrättäjästä, joka tekee erikoisterästä ilman kaivostoimintaa. Stora Enso samoin, koko ajan 

puukuidun käyttömahdollisuudet kasvavat, odotan innolla ensimmäistä puukuidusta tehtyä 

vaatettani.  Digitalisaatio ja vanhukset - jo nyt kotona asuva ikäihminen voi olla mukana kokeilussa, 

jossa otetaan etäyhteys esim. tv:n välityksellä vanhukseen, tarkistetaan onko kaikki hyvin ja jos on 

esimerkiksi tarvetta lääkärille sovitaan tapaaminen jo siinä samalla istumisella.  
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Toki näissäkin on oltava tolkkua, että ei mökin mummoa voi hoitaa pelkästään etänä tai 

tuulivoimalla pyörittää terästehdasta. Mutta jotenkin nyky-yhteiskunnan keskustelusta puuttuu 

halu löytää ratkaisuja yhdessä. Kaikki menee koko ajan äärirajalta toiselle, se kuka huutaa koviten 

saa suuvuoron vaikka valehtelisi, nimetön ja kasvoton uhoaminen ja valeuutisten jakaminen 

sosiaalisessa mediassa tai mielenosoituksessa kasvot peitettynä esiintyminen on minun mielestä 

väärin. Oma mielipide pitää saada, voida ja uskaltaa tuoda esiin omalla nimellä ja kasvoilla paitsi 

todellisissa erityistilanteissa.  

 

Olemme ajautuneet väittelemään esimerkiksi maahanmuutosta (tärkeä asia sekin) vuosikausiksi 

emmekä ole ollenkaan huomanneet, kuinka Suomessa koko ajan yritetään ajaa kaksia 

työmarkkinoita. Esimerkiksi juuri heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa, asettamalla 

lapset eriarvoiseen asemaan päiväkodeissa ja nostamalla hintoja niin korkeiksi, ettei 

yksinkertaisesti kaikilla ole edes mahdollista ottaa enää työtä vastaa kaikilla heikennyksillä ja 

aktiivimallin vaatimuksilla ja pienellä palkalle sekä vajailla tunneilla. Ei ole minusta reilua.  

 

Ja tämä ei tarkoita sitä, että vastustaisin rikastumista. Minä vastustan köyhtymistä ja nuo 

leikkaukset, joita alussa luettelin ja siihen päälle verot ovat aiheuttaneet suomen talouteen tämän 

kaltaisia ongelmia.  

 

Vahvan tehtävä on auttaa heikompaa, ei päinvastoin. 

 

Kikyttääkö vai äänestätkö? 

 

Niina Malm  

Pääluottamusmies, Ovako 
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Kaakkois-Suomen aluetoimisto esittäytyy 

 

Ensimmäinen toimintavuosi Teollisuusliittona on takana. Uusien toimintamallien ja tapojen 

yhteensovittaminen on edennyt aluetoimiston näkökulmasta sujuvasti. Paljon on uutta, mutta 

monet toimintamallit ja palvelut pysyivät ennallaan, kuten myös aluetoimistot. Monelle ns. 

”vanhan metallin” jäsenelle alueorganisaatio on jo ennestään tuttu. Uusiakin jäseniä on tullut 

mukaan, joten lyhyt esittely aluetoimistosta, roolista ja palvelusta on paikallaan.   

 

Suomi on jaettu kuuteen (6) toiminta-alueeseen ja meidän alue on Kaakkois-Suomi-Savo-Karjala. 

Aluetoimistoja on yhteensä 11 ja Kaakkois-Suomen aluetoimisto sijaitsee Kotkassa, tämän lisäksi 

on yhden hengen toimipiste Mikkelissä. Aluetoimistoissa työskentelee sekä liiton että Teollisuuden 

työttömyyskassan työntekijöitä.  

 

Aluetoimistoissa tuki ja neuvot ovat lähellä. Toimistot palvelevat niin yksittäistä liiton jäsentä, 

luottamusmiestä kuin ammattiosaston aktiivia. Aluetoimisto järjestää monenlaista koulutusta ja 

tapahtumia jäsenille, joista lisätietoa löytyy Teollisuusliiton nettisivuilta. 

https://www.teollisuusliitto.fi/osallistu/tapahtumat/kaakkois-suomi-savo-karjala/ 

 

Alueella on tapahtunut myös henkilöstömuutoksia, kun koko toiminta-alueen aluepäällikkö Hannu 

Savolainen eläköityi vuoden vaihteessa, Varkauden aluetoimistosta. Uudeksi aluepäälliköksi 21.1. 

alkaen on nimitetty Micke Porkka. Muita liiton henkilöstöä alueella ovat aluetoimitsija Tapio 

Anttila, aluetoimitsija Heikki Seila (Mikkeli) sekä toimistosihteeri Päivi Koskinen ja 

työttömyyskassasta Marika Gylden.  

Yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta: 

https://www.teollisuusliitto.fi/liitto/yhteystiedot/aluetoimistot/kaakkois-suomen-aluetoimisto/ 

  

https://www.teollisuusliitto.fi/osallistu/tapahtumat/kaakkois-suomi-savo-karjala/
https://www.teollisuusliitto.fi/liitto/yhteystiedot/aluetoimistot/kaakkois-suomen-aluetoimisto/
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Aluetoimisto auttaa 

Jäsentä: työttömyyden kohdatessa, työkykyyn liittyvissä ongelmissa, työehtojen neuvonnassa, jos 
työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä, 
oikeusapuhakemuksen teossa. 
 
Luottamusmiestä: käytännön ongelmatilanteissa työpaikalla, erimielisyysmuistioiden tekemisessä, 
neuvoja, vinkkejä ja vertaistukea luottamusmiehen tehtävässä, mahdollisuuden osallistua 
koulutuksiin ja tilaisuuksiin, opastusta työpaikan järjestämiseen. 
 
Ammattiosastoa: neuvoja koulutuksen organisoimiseen, opastusta jäsenhankintaan, apua 
ammattiosastojen verkostoitumiseen, neuvoja ammattiosastojen yhdistymiseen, apua työpaikan 
järjestämiseen 
 
Olemme juuri sinua varten. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisää tietoa, neuvoa, tukea tai 
apua - ota rohkeasti meihin yhteyttä, ratkaistaan asia yhdessä. 
 
Aluetoimistoterveisin 
 
Micke Porkka 
Aluepäällikkö 
 

 
Kuvassa vasemmalta, aluepäällikkö Micke Porkka, työttömyysturvakäsittelijä Marika Gylden, aluetoimitsija Tapio 
Anttila, toimistosihteeri Päivi Koskinen sekä aluetoimitsija Heikki Seila (Mikkeli) 
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Ammattiosaston talouskatsaus 
 

Ammattiosaston omaisuudesta arvokkain osa on Rytöniemen vapaa-ajan viettopaikka 
Kyläniemessä, lisäksi meillä on toimisto ja kokoushuoneistot Einonkatu 3:ssa Imatran keskustassa. 

Ammattiosaston varainhankinta perustuu jäsenmaksupalautteesta sekä Rytöniemen 
käyttökorvauksista ja järjestämiemme tapahtumien omavastuista. Rytöniemen käyttökorvaukset 
riittävät suurin piirtein sähkölaskun maksuun.  

Tärkeimpinä ammattiosaston toimintoina on edunvalvonta ja jäsenhankinta, mihin ohjaamme 
osan varoista, sen lisäksi omaisuudestamme on pidettävä huolta pitämällä Rytöniemi sekä 
toimisto kunnossa ja aikaa vastaavilla toiminnoilla varustettuina. Järjestämme koulutuksia sekä 
tapahtumia ympäri vuoden. 

Ammattiosastolla on myös varaa mahdollisiin lakkosakkoihin sekä lakkoavustuksiin. 

Ammattiosaston talous on vakaalla pohjalla. Tilinpäätös ja toimintakertomus käydään läpi aina 
kevätkokouksessa, jonne jäsenet ovat tervetulleita kuulemaan edellisen vuoden asiat. 

Kevättä odotellessa  

Toni Lempiäinen  
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Ammattiosastoon kuuluu kuusi eri jaostoa, joista ensimmäisenä  

Mökkijaosto 
 

Mökkijaoston tehtävänä on huolehtia ammattiosaston vapaa-ajanviettopaikasta Rytöniemestä.  

Metalli 52 mökillä Kyläniemen Rytöniemessä on kävijämäärä ollut hieman nousussa jo muutaman 
vuoden ajan. Etenkin lapsiperheet ovat alkaneet käydä mökillä aiempaa enemmän.  

Rytöniemessä voi virvelöidä, kalastaa verkoilla, katiskoilla sekä rapumerroilla, joita osastolla on 2 
kpl vajassa. Rapuja alueella on paljon, niitä menee myös katiskoihin sankoin joukoin. 
Kalastusvälineet on oltava kalastajalla itsellään. Kalastusluvat hankkii osasto. Valtion kalastuskortti 
on hankittava itse. Käytössä on 2 soutuvenettä.  

Marjastus ja sienestys ovat olleet aina Rytöniemessä suosittua.  

Tontin pinta-ala on noin 1 hehtaari. Tällä alueella on 14 rakennusta. Majoitustilat käsittävät 4 
aittaa, joissa kaikissa on 2 sänkyä ja jääkaappi. 

Päärakennuksessa on 3 makuuhuonetta ja iso tupa kaikilla nykyaikaisilla varustuksilla. Kaiken 
kruunaa näkymä suoraan Saimaan isolle selälle. 

Saunojille on mahdollisuus lämmittää tavallista saunaa tai savusaunaa. 

Keittokatoksessa voi grillata puilla tai kaasugrillillä. Siellä on myös 4 keittolevyä. Keittokatoksessa 
onnistuu myös Dartsin pelaaminen. 

Grillikatos ja savupönttö ovat rannan tuntumassa. Myös siellä porukka viihtyy. Päämökkiin tehtiin 
2018 levennetty terassi. Savusaunan alahirsiä uusittiin 2017. Rytöniemi elää vielä sitä elämää, mitä 
ennen uudistustakin. Seuraavaksi vanhempien aittojen katot uusitaan. 

Rantaan valettu iso betonilaituri voi ottaa isompiakin veneitä vastaan. 

 

Osaston toiveena on, että jokainen mökin 
vuokraaja pitää paikat siistinä. 

Rytöniemen virallinen osoite on 
Soukkionniementie 56 A, 56350 Taipalsaari 
 
Koordinaatit vesitse tuleville 
61°18'37.4"N 28°10'13.2"E 
 
Rytöniemen käyttökorvaukset Metalli 52 tilille 
FI61 5094 0020 0332 68 OKOYFIHH 
 
 

Yksi Rytöniemen aittarakennuksista 

 
Mökkijaoston puolesta Jari Kerkkänen 
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Opintojaosto 

 

Tervehdys hyvät jäsenet. 

Opintojaosto järjesti vuonna 2018 kaksi tapahtumaa: syyskuussa kävimme tutustumassa 
uudistettuun Murikka-opistoon ja marraskuussa pidettiin ammattiosaston hallitukselle 
Ymmärrystä yritystalouteen -koulutus Imatran Kylpylässä. 

Keväälle on suunnitteilla koulutuspäivä ja mahdollisesti jotain kevennystä sen yhteyteen. 

Syksyksi on suunnitteilla jäsenille tutustumis-/koulutusviikonloppu Murikka-opistoon. Koulutuksen 
aiheesta voi esittää toiveita ammattiosastolle. 

Murikka-opistossa on todella hyvät puitteet opiskelulle sekä vapaa-ajalle. Sieltä löytyy paljon 
harrastemahdollisuuksia, puhumattakaan opistoa ympäröivästä kauniista luonnosta ja 
järvimaisemasta. 

Ohessa nettiosoite opiston sivuille: 

https://www.murikka-opisto.fi/fi/etusivu 

Tänä vuonna olemmekin saaneet nauttia kunnon vanhanajan lumisesta talvesta. 

Aurinkoista ja lämpöistä kevättä odotellen. 

 

Tarja Illikainen 

Ammattiosaston opintosihteeri 

 

Nuorisojaosto 

 

Nykyinen nuorisojaosto aloitti toimintansa 2017.  Ennen tätä, toimintaa vain nuorille ei 

alueellamme juuri ollut. Nuorisotoiminta oli ollut hiljaista pitkän aikaa. Iida Piiraisen lähtiessä 

mukaan ammattiosaston toimintaan hän herätti nuorisojaoston henkiin kuin Fenix-linnun. 

Iida otti yhteyttä Jenna Breitholtziin joka lähti välittömästi mukaan toiminnan starttaamiseen. 

Tämän jälkeen he päättivät, että jaostoon on saatava charmikkaita miehiä, myös Ovakon 

ulkopuolelta, jossa Iida sekä Jenna vaikuttavat. Mitä useampi pää on kehittämässä ideoita, sen 

helpompi niitä on lähteä toteuttamaan. Sen myötä mukaan saatiin reippaat ja iloiset Eero 

Tolvanen myöskin Ovakolta, sekä Riku Koponen Rämöltä. 
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Nuorisojaoston toimintaa on 

pikkuhiljaa saatu potkaistua käyntiin 

pienillä tapahtumilla. Olemme 

järjestäneet mm. erittäin hauskan 

paintball-tapahtuman 2017. 

Kartingia ajettiin keväällä 2018, sen 

järjestimme yhdessä Savonlinnan 

nuorisojaoston kanssa. Tapahtuma 

oli hieno esimerkki eri alueiden 

jaostojen yhteistoiminnasta. 

Karting aloitettiin pienimuotoisella 

ja rennolla koulutuksella Imatran 

Kylpylällä. Koulutuksessa käytiin läpi 

liiton organisaatiota, 

nuorisotoimintaa sekä mm. Murikka-opiston tarjontaa. Kouluttajana toimi liiton rautainen 

työntekijä Kotkasta. Koulutuksen jälkeen syötiin hyvin ja siirryttiin karting-radalle kilpailemaan. 

Kisojen jälkeen jatkettiin aurinkoiseen Ukonlinnaan nauttimaan rantasaunasta, pikkusuolaisesta ja 

raikkaista virvokkeista. Tapahtumapäivä oli kaikin puolin onnistunut, säätä myöten. Uskaliaimmat 

kävivät jopa uimassa. 

Tapahtumien käytäntönä on, että jokainen osallistuja maksaa pienen ja muodollisen omavastuun. 

Näin saadaan hieman kasvatettua budjettia, ja ilmoittautujat sitoutuvat paremmin osallistumaan. 

Suurimman kuluerän maksaa kuitenkin ammattiosasto. Sama käytäntö on usein myös muissa 

Teollisuusliiton tapahtumissa. Nuorisotapahtumiin ovat tervetulleita mukaan kaikki alle 36-

vuotiaat liiton jäsenet. 

Tilaisuuksissamme vallitsee aina todella hyvä yhteishenki. Mukana on ollut niin miehiä kuin naisia 

Imatran alueen yrityksistä. Se on mukava tapa tutustua erilaisiin, mutta kuitenkin samanhenkisiin 

ihmisiin. Kaikki me maksamme jäsenmaksua ja tässä yksi esimerkki jolla hyödyntää sen mukanaan 

tuomia etuja. 

Tavoitteemme on lisätä tietoisuutta eduista ja saada nuoret liikkeelle, sekä herättää kiinnostusta 

liiton asioihin, jotta toiminnalle saataisiin jatkoa. Tapahtumia järjestämällä haluamme tarjota 

nuorille mukavaa vapaa-ajan toimintaa, vaihtelua arkeen ja yhteisöllisyyttä. 

Alkavalle vuodelle suunnitelmissa on tapahtuma jos toinenkin, eli kannattaa olla kuulolla! 

Tulemme tiedottamaan mahdollisimman näkyvästi ilmoitustauluilla, Facebookissa - onhan meillä 

oma Instagram-tilikin: @imatranmetallinuoret jota kannattaa seurata niin ei ainakaan mene ohi. 

Toivottavasti tapaamme seuraavassa tapahtumassa! 

Nuorisojaosto eli Iida, Jenna, Eero ja Riku 
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Vapaa-aikajaosto 
 

Vapaa-aikajaosto suunnittelee jäsenille erilaisia tapahtumia, jotka pääsääntöisesti pyritään 

järjestämään viikonloppuisin. Jaosto tekee tulevalle vuodelle budjettiesityksen tapahtumien 

kustannuksista ja esittää hallitukselle tulevan vuoden suunnitelmat sekä budjetin ja hallitus 

yhdessä sitten hyväksyy tai muuttaa suunnitelmat.  

Keväällä järjestettiin täysin uudenlainen tapahtuma. Imatran 

Kulttuurikeskuksessa 6.4.2018 oli Rock-musikaaliesitys Autiotalossa, johon 

saatiin aika kivasti lähtemään ihmisiä kuuntelemaan. Ne ketkä paikalle 

pääsivät, kiittelivät kovin, kuinka oli mahtava 

kokemus. 

Kesällä järjestettiin jo perinteiseksi muodostunut eläkeläisten 

teatterimatka Aholan kesäteatteriin 12.7.2018. Tämä tapahtuma kerää 

aina ison joukon mukaan ja se järjestetään 

myös tulevana kesänä.  

Syksyllä päätettiin vielä järjestää jokin pienimuotoinen tapahtuma. 

Ideariihen tuloksena suuntasimme Kollaa ja Simo Häyhä museoon 

tutustumaan legendaarisen tarkka-ampujan elämään. Museokierros 

oli erittäin mielenkiintoinen ja opas piti meille upean historian tunnin. 

Museon jälkeen suuntasimme Immolan Sotilaskotiin nauttimaan hernerokkaa ja jälkiruoaksi 

kuuluisia sotkun munkkeja sekä kahvia.   

Pikkujoulut ovat aina se yleisin aihe josta kysytään. Niin oli myös viime vuonna. Hallitus on 

päättänyt, että pikkujoulut pidetään joka toinen vuosi. Tähän on selkeä syykin, raha. Pikkujoulut 

ovat todella suuri menoerä emmekä halua järjestää juhlia ns. puolivaloilla vaan kun järjestetään, 

niin tehdään silloin kunnolla mukava tapahtuma kaikille osallistujille. 

Eli tänä vuonna on taas pikkujouluvuosi, siitä ilmoitellaan syksyllä 

lisää.  

Helmikuussa 2018 vapaa-aikajaosto sai Einonkadulla sijaitsevan 

ammattiosaston toimiston remontoitua valmiiksi. Avajaisia vietettiin 

22.2.2018 ja vieraita kävi jäsenistön lisäksi aluetoimistolta saakka. 

Tarjolla oli kahvia ja kakkua. Nyt toimistotilat on päivitetty tälle vuosituhannelle, seinät maalattu, 

huonekalut uusittu sekä koko järjestys vaihdettu viihtyisämmäksi. Tulkaa tutustumaan toimistoon 

ja ennen kaikkea, antakaa vinkkejä vapaa-aikajaostolle siitä, minkälaista toimintaa haluaisitte 

meidän teille järjestävän.  

Iloisin terveisin  

Vapaa-aikajaosto 
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Tiedotusjaosto 
 

Tiedotusjaoston tehtäviin kuuluu syys- ja kevät- sekä ehdokasasettelukokousten ilmoitusten 

julkaisu, ammattiosaston viralliset tiedoksiannot lehdistölle sekä Leka-lehden julkaisusta 

vastaaminen. Lehti ilmestyy säännöllisen epäsäännöllisesti. 

Jaostoon kuuluvat puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä tiedotusjaoston vetäjä, joka toimii myös 

Leka-lehden päätoimittajana. 

 

Menettelytapajaosto 

 
Menettelytapajaosto hoitaa hallituksen loma-aikana tehtävät päätökset sekä silloin, jos päätös on 

tehtävä nopeasti eikä hallitusta ehditä kutsua koolle. 

Jaostoon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. 

 

Murikka-opisto työntekijän tukena 
 

Murikka-opisto sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Näsijärven kupeessa, Tampereen Teiskossa. 

Opiston rinnalla toimii hotelli- ja ravintolatoiminnasta vastaava Murikanranta.  

Opisto kehittää, tuottaa ja markkinoi tasokasta aikuiskoulutusta teollisuuden työelämän, 

työntekijöiden edunvalvonnan ja työyhteisöjen tarpeeseen. Keskeisin kohderyhmä on teollisuuden 

työntekijät ja heidän edunvalvojansa. Kansanopistoa ylläpitää Teollisuusliitto ry.  

Murikka-opiston kursseihin pääset tutustumaan kurssiesitteessä osoitteessa 

https://www.murikka-opisto.fi/koulutus  

 

Ammattiosastomme sivut löytyvät osoitteesta https://www.metalli52.net/ 

 

http://www.murikanranta.fi/
https://www.teollisuusliitto.fi/
https://www.murikka-opisto.fi/koulutus
https://www.metalli52.net/

