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Vaalit, kiky.
Mitä seuraavaksi?
Metallin vaalit on sitten käyty ja Liittokokouskin oli. Ammattiosastostamme
oli mahtava kuuden hengen porukka
edustamassa. Liittokokous oli hyvin
järjestetty, kiitos siitä järjestäjille. Tampere-talolle kokoontui 422 Metalliliiton vaaleilla valittua edustajaa, lisäksi
paikalla oli liiton henkilökuntaa, ulkomaisia vieraita ja tietysti
median edustajia. En nyt ala tässä kertomaan kaikkea mitä
siellä tapahtui. Tarkemmin voit lukea Ahjo-lehdestä numero 8. Olihan Ahjon kansikuvaan päässyt meidän ammattiosastomme edustaja Sini Salminen Metallin Vaikuttajista,
kokouksen nuorimpana edustajana. Tärkeimmäksi asiaksi
kokouksessa nousi uuden teollisuusliittojen ammattiliiton
yhteistyön jatkaminen ja siitä kokoonnumme vuoden päästä
päättämään ylimääräisessä liittokokouksessa.

Kiky eli kilpailukykysopimus. Monelle tuo on kirosana. Minä
uskon, että se päätös mitä siinä tehtiin, oli kahdesta pahasta
se pienempi. Palkat jäädytetään vuodeksi. Työaikaa lisättiin
24 tunnilla vuodessa, mikä tehdään ilmaiseksi. Sitä ei ole kirjattu työehtosopimukseen. Jää nähtäväksi, kuinka sitä sovelletaan työpaikoilla. Lähinnä olen huolissani työpaikoista, joissa ei ole luottamusmiestä, meneekö se siellä yksipuoliseksi
saneluksi. Lisäksi työntekijöille siirtyy maksettavaksi sosiaalivakuutusmaksuja, jotka nousevat asteittain 1,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017- 2020. Työttömyysvakuutusmaksu
nousee samalla ajanjaksolla 0,85 prosenttia. Työnantajien
maksut kevenevät saman verran. Pääministeri Sipilä on luvannut veronalennuksia, jotka vastaavat sosiaaliturvamaksujen korotuksia. Tässä tärkeimmät kohdat kikystä.
Nyt jää sitten EK:n ja työnantajapuolen kontolle näyttää
kuinka uusia työpaikkoja syntyy Suomeen. Pannaan Suomi
kuntoon, sanoo yksi lauluntekijä.(Petri Nygård)
Oikein mukavaa ja lämmintä kesää kaikille lukijoillemme. Ei
masennuta näistä, vaan nauttikaa luonnosta ja auringosta.
Päätoimittaja Anitta Luoto
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Ei hyvä mutta
pienempi paha.
Otsikon sanoilla on moni liittomme hallinnon jäsen kuvaillut
syntynyttä kilpailukykysopimusta (kiky). Itse olen samaa mieltä
syntyneestä ratkaisusta, hyvää siitä ei ollut mahdollista saadakaan, kun raamit neuvotteluihin oli niin tiukat ja sovittu jo keskusjärjestöjen kesken. Itse sain olla mukana neuvottelemassa
metallin alakohtaisia sopimusneuvotteluita ja voin vakuuttaa
että kaikkemme teimme tämän sopimuksen eteen. Vasta tulevaisuus näyttää kuinka oikea tai väärä ratkaisu pitemmässä
aikavälissä on, mutta nyt sopiminen oli ainoa oikea ratkaisu.
Vaikka sopimuksen hyväksyminen olikin raskas päätös niin
meille neuvottelijoille, kuin liiton hallitukselle ja valtuustolle.
Itse sopimuksesta voisin nostaa muutaman asian esille ja todeta näin alkuun että sopimus on yksi vuotinen. Joten ensi
syksynä käydään jälleen uudet työehtosopimusneuvottelut.
Nykyinen sopimus ei korota palkkoja ensi vuonna, mutta antaa mahdollisuuden käydä neuvotteluita paikallisesti palkkojen korottamiseksi. Samalla tavalla kuin olemme jo tottuneet
tekemään aikaisimpina vuosinakin.
Sopimuksessa on myös selviytymislauseke, jota voidaan soveltaa jos työantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin. Siinä on
kerrottu kuinka silloin tulee toimia ja kuka on sopijaosapuoli.
Lyhyesti sanottuna tämän käyttö on mahdollista vain silloin,
kun pääluottamusmies antaa siihen hyväksynnän. Ennen päätöksen tekoa neuvotaan ottamaan yhteyttä liittoon, josta paikalle lähetetään pääluottamusmiehen tueksi asiantuntija. Jonka avulla voidaan käydä lukuja läpi ja varmistaa onko kyseessä
aito tilanne ja mitä mahdollisuuksia on löytää ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Jos työpaikalla ei ole valittu pääluottamusmiestä, ei näitä neuvotteluita voida käydä.
Toiseksi käyn lyhyesti läpi kohtaa, paikallinen sopiminen työajan pidentämiseksi. Tämä kohta on kirjoitettu erilliseen pöytäkirjaan ja on voimassa kolme vuotta. Vuoden 2017 alusta
on vuosittaista työaikaa pidennettävä 24 tunnilla kokoaikaisessa työssä oleville ansiotasoa muuttamatta. Paikallisesti voi
pääluottamusmies sopia kuinka miten lisäys tehdään, sopimus
on tehtävä vuosittain kirjallisesti marraskuun loppuun men-

nessä. Joten nyt vain miettimään kuinka 24 tunnin lisäys voidaan parhaiten toteuttaa sinun työpaikallasi, joka päivä vaikka
kuusi minuuttia pidempään, vai kerran viikossa puoli tuntia.
Jos paikallisesti ei kuitenkaan päästä sopimukseen, on olemassa perälauta tässäkin asiassa. Kaksivuorotyössä se tarkoittaa
yhtä 8 tunnin työpäivää lauantaina ja loput kaksi päivää enintään 2 tuntia päivässä.
Näiltä ylimääräisiltä 24 tunnilta maksetaan palkkaa normaalisti
ja se rahoitetaan arkipyhäkorvauksesta ”säästöön” otettavalla
osuudella. Eli jokaisesta arkipyhästä vuoden aikana maksetaan
8 tunnin palkka, joka on suuruudeltaan 64,6 % keskituntiansiosta. Työaikaa ei kuitenkaan lisätä henkilölle, joka on tullut
työsuhteeseen 15. tammikuuta tai sen jälkeen, vaan hänelle
maksetaan normaalisti arkipyhäkorvaus.
Siinä noin hyvin lyhyesti muutama kohta uudesta sopimuksesta, josta tulee tarkempaa tietoa liitosta mahdollisimman pian.
Oikein mukavaa kesää kaikille tasapuolisesti ja muista levätä
loman aikana hyvin.
Pasi Karttunen
Ammattiosaston puheenjohtaja
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ELÄKELÄISET MENETTIVÄT
ÄÄNI- JA EHDOKASOIKEUTENSA METALLISSA
Metallityöväen Liiton liittokouksessa, muutama viikko sitten, tehtiin kaksi
merkittävää muutosta liiton sääntöihin.
Jatkossa ääni- ja ehdokasoikeus Metallityöväen Liitossa on vain työmarkkinoiden käytössä olevilla jäsenillä.
Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi
eläkeläiset ja vapaajäsenet eivät enää
pääse vaikuttamaan Metallityöväen Liiton linjaan eikä mihinkään osaan edunvalvonnasta.
Työehtoihin vaikuttaminen vapaajäseniä tai eläkeläisiä enään
tuskin paljon kiinnostaakaan,
mutta kuten liitossa aina todetaan: ”Metallityöväen Liitto on
vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja”.
Se on aina pyrkinyt vaikuttamaan koko maan sosiaalipolitiikkaan, mukana myös eläkeläisten, entisten jäsentensä, hyvinvointi.
Tulevaisuudessa näin entistä vähemmän tapahtuu, vääjäämättä liitto keskittyy entistä enemmän työssä käyvien jäsentensä
asioihin. Ehkä muutos on heidän kohdaltaan hyväkin asia, nyt
ei vain siltä näytä.

Voidaan myös kysyä, mikä oikeus liittojohtajilla on istua eläkeyhtiöiden isopalkkaisilla paikoilla?
Pitäisikö nämä paikat antaa eläkeläisjärjestöjen edustajille, joiden vastuulle jää eläkeläisten edunvalvonta.
Toinen iso päätös oli liittofuusiosta sopiminen. Nyt aletaan
valmistelemaan Metallin, Paperin, Teamin ja Puuliiton yhdistymistä suureksi teollisuusliitoksi. Tulevaisuus näyttää keskitetäänkö valtaa liitoissa, vai siirretäänkö toimintaa lähemmäs
työpaikkoja, kuten tarvis olisi.
Ps. Muitakin päätöksiä toki kokouksessa tehtiin, kuten se, että
Metallityöväen Liitto ei suostu työajan pidentämiseen, vaan
tavoittelee työajan lyhentämistä.
Tämä päätös tosin Liiton johdolta unohtui heti, kun he kävelivät ulos kokouksesta sopimusneuvotteluihin.
Juhani Kouhia

RYTKÖN VIIKONLOPPU
2.-3.7. 2016
Tervetuloa viettämään jo perinteeksi muodostunutta perheviikonloppua Rytkön leirikeskukseen.
Ohjelmassa on saunomista, uintia, kahvittelua, grillausta ja hyvää seuraa. Paikalle saapuu myös sopimusasiantuntija Mirjami Suikki Metalliliitosta. Hän saapuu paikalle lauantaina noin kello 12.00. Kuulemme häneltä ja Pasi Karttuselta, ammattiosastomme puheenjohtajalta, ajankohtaisista asioista.
Ota mukaan omat eväät ja iloinen mieli. Ammattiosasto tarjoaa kahvit.

Tervetuloa!
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2016 Liittokokous on pidetty.

Riku Aalto jatkaa Metalliliiton
puheenjohtajana ja liittosihteeriksi valittiin Turja Lehtonen
Metallin liittokokous jatkaa neljän liiton
fuusiohanketta yksimielisesti. Lopullinen päätös yhdistymisestä tehdään
vuoden päästä keväällä ylimääräisessä
liittokokouksessa. Metalliliitosta tulee
yhdessä Puu, Paperi ja Team liiton kanssa Suomen suurin ammattiliitto. Nämä
liitot yhdessä myös päättävät, mikä uuden liiton nimi tulee
olemaan. Päätöksen liittofuusiosta tekevät nyt valitut liittokokousedustajat.
Metalliliiton ja sääntömuutokset ja samoin ammattiosaston
sääntömuutokset tehtiin sillä mielellä, että ne sopivat Metalliliittoon liittyvien liittojen kanssa. Liiton sääntömuutokset
päätettiin yksimielisesti. Samoin ammattiosaston säännöt
lukuun ottamatta yhtä koeäänestystä. Kaksi kolmasosaa tarvitsevia määrävähemmistö äänestyksiä ei ollut. Viimeksi 2/3
määräenemmistö äänestys oli 2009 kun äänestettiin liittokokouksessa Team liittoon liittymisestä. Silloin Vasemmistoliitto määrävähemmistöllään upotti Team liiton Metalliliiton
osalta.
Metallin liittovaltuusto ja hallitus jatkaa vielä vuoden. 2017
liittokokouksessa valitaan sitten uudet jäsenet. Metalli 58 sta
jatkaa Pasi Karttunen valtuustossa sekä valtuuston toisena puheenjohtajana. Uusina jäseninä meiltä valittiin valtuuston kolmanneksi varajäseneksi Anitta Luoto ja valtuuston
jäseneksi Kari Purmonen ja hänen toinen varajäsen on
Sini Salminen. Hyvinkäältä työttömyyskassan hallitukseen
valittiin Lars Pekkanen. Hän kuuluu osasto neljään Järvenpäässä.
Liittokokoukseen oli tehty satoja aloitteita. Kaikki aloitteet
tuli kokouksessa käsitellyiksi. Siellä oli mm. aloite 30 h työviikosta, joka on hyvä ja ollut jo pitkään mukana. Se on kirjattu
muotoon.”Tutkimusosasto selvittää, onko tutkimus työajan
lyhentämisestä 6-tuntiseksi toteutettavissa.” Tätäkään asiaa
ei ole unohdettu, vaikka sen toteutuminen ei tässä tilan-

teessa näytäkään ajankohtaiselta. Kaikki päätökset tulevat
painettuna kirjaan. Samoin ne julkaistaan sähköisessä muodossa Metalliliiton sivuilla myöhemmin. Kannattaa tutustua.
Metalli 58 pärjäsi hyvin liittokokousedustajia valittaessa. Metalli 58 Yhteistyön Ryhmästä valittiin Pasi Karttunen, Anitta
Luoto ja Eino Korhonen. Metallin Vaikuttajista mukana oli
Juhani Kouhia, Sini Salminen ja Kari Purmonen.
Eino korhonen

Liittokokouksen avaus sunnuntaina 22.5 Tampere talolla. Eikka tauolla.
Kuva: Pasi Karttunen
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Vappukuvia
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METALLIN DEMARINUORTEN
KANNANOTTO
Me Metalliliiton Demarinuoret olemme erittäin huolestuneita tällä hetkellä
nuorten työllistymisestä ja vaadimme,
että ongelmaa lähdetään ratkaisemaan
mahdollisimman nopeasti. Nykyään on
oletuksena, että nuorilla on 20 vuoden
työkokemus jo ennen työuran alkua.
Ammatillinen opetus on pieni pintaraapaisu työelämää ja
tarjoaa vasta alkeet opiskelijoille. Tämän vuoksi jokainen
koulusta valmistunut ansaitsee saada työpaikan, jossa pääsee kunnolla työelämään kiinni ja missä noudatetaan työelämän pelisääntöjä. On välttämätöntä, että tulevaisuuden
työelämä säilyy oikeudenmukaisena. Nuorisotyöttömyys on
ollut pitkäaikainen ongelma, johon me olemme tarjoamassa
ratkaisua.

Nuorisotyöttömyyden kasvaessa, hallitus on harjoittanut
nuorisovihamielistä politiikka.
Me tarjoamme tähän ongelmaan ratkaisuksi nuorisotakuuta, työllistämisseteleitä ja työkummitoimintaa. Edellytämme,
että porvarihallitus peruu leikkaukset ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi vaadimme, että yritykset laittavat kaikki
työpaikat avoimeen hakuun, sekä lopettavat lyhytnäköisen
henkilöstöpolitiikan ja panostavat nuorten työllistämiseen.
Mikael Kölhi
Metallin Demarinuorten puheenjohtaja

Lähteet
Nuorisotakuu: http://www.nuorisotakuu.fi/

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaja-, tai kuntoutuspaikka.

Työllistämisseteli:
http://www.slideshare.net/demarit/sdpn-tyllistmisseteli
Työkummitoiminta: esitetty Järvenpäässä valtuustoaloitteella. Lisätietoa: http://jarvenpaa.sdp.fi/

Työllistämisseteli: setelin tarkoituksena on aktivoida
työttömyyskorvaukset työllistämiseen passiivisen toimeentulon sijaan.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset:
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen/
karkihanke2#toimenpide1

Työkummitoiminta. Järvenpään sosialidemokraattinen
valtuustoryhmä esittää nuorten alle 29-vuotiaiden työllisyyskummitoiminnan käynnistämistä Järvenpäässä. Aloitteen
tarkoituksena on tarttua kasvavan nuorisotyöttömyyden
ongelmaan konkreettisella ratkaisumallilla. Metallin Demarinuorten mielestä tämä toimintamalli tulisi hyödyntää
koko Suomen laajuudelle. Työllisyyskummit auttavat nuorta
työ- tai oppisopimuspaikan löytämisessä, antavat neuvoja
työelämää varten, sekä tutustuttavat nuoria työelämään.
Työllisyyskummit tekevät tiivistä yhteistyötä TE- toimiston,
kaupunkien nuorisokeskuksien ja kaupungin työllisyysyksikön sekä alueen yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa.
Ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on peruttava, koska nytkään
kaikki koulutukseen haluavat eivät saa koulutuspaikkaa. Jos
ammatillisen koulutuksen määrärahoja leikataan, ei koulutussuunnitelma vastaa nykypäivän työelämän haasteisiin.
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KANNANOTTO
Metallin ammattiosastot esittävät, että
valtuusto päättää Metalliliiton irrottautuvan
kilpailukykysopimusneuvotteluista. Mielestämme työajan palkaton
pidentäminen ja työehtojen heikentäminen sekä palkan sivukulujen siirtäminen työnantajilta työntekijöiden
maksettaviksi eivät paranna työllisyyttä
Suomessa. Paljon todennäköisempää
on, että nämä toimenpiteet heikentäisivät työllisyyttä ostovoiman kaventuessa ja työajan pidentyessä työssä oleville.
Sipilän hallitus jatkaa leikkauksiaan vähäosaisilta ja heikentää työttömien asemaa sekä antaa lisää tukea yrityksille ja
pääomapiireille. Metalliliiton ei mielestämme tule olla tässä
toiminnassa hallituksen tukena.
Valtio jakaa vuodesta toiseen yritystukina lähes miljardi
euroa. Perusteluna on ollut lisätä yritysten investointeja
ja työpaikkoja Suomessa. Rahat ovat menneet omistajien
taskuihin, eikä niitä ole näkynyt työpaikoissa tai kotimaisissa
investoinneissa. Mielestämme suunnitellut lisähelpotukset
yrityksille lisäisivät vain osingonjakoa entisestään.
Ammattiosastot esittävät, että Metalliliiton tulee vaatia
osinkojen verotuksen kiristämistä niin paljon, että yritysten
omistajat joutuvat miettimään onko edullisempaa investoida tuotantoon kuin jakaa rahat ulos yrityksistä ja merkittävän verotuksen kohteeksi.
Ammattiosastot esittävät, että valtuusto selkeästi tuomitsee
Sipilän hallituksen kaavailut valtion ja kuntien toimintojen
yhtiöittämiseksi ja yksityistämiseksi. Esimerkiksi tiestön tai

VR:n yhtiöittäminen ja yksityistäminen eivät tuo vähänkään
pidemmällä aikajänteellä säästöjä. Sama tilanne on terveysja sosiaalipalvelujen kohdalla. Yksityiset toimijat yhteiskunnan perustoiminnoissa tulisivat ajan myötä kalliimmiksi kansalaisille kuin nykyinen yhteiskunnan hoitama perustoiminta.
Liittomme liittokokous on vajaan kuukauden kuluttua. Ammattiosastot esittävät, että valtuusto velvoittaa liiton toimiston lähettämään kaiken kokousmateriaalin, mukaan lukien
sääntömuutosesitykset ja suunnittelussa olevan liittofuusion
tiedot, jotta kokoukseen valitut edustajat ehtivät tutustua
kunnolla niihin ja käydä keskustelut asioista muun jäsenistön
kanssa liittokokouksen päätöksenteon pohjaksi. Erityisesti
mahdollisen liittofuusion tuomat muutokset edunvalvontaan ja järjestötoimintaan pitää olla edustajien tiedossa. Kysymys on niin suuresta muutoksesta, että siitä olisi pitänyt
kertoa jäsenille jo ennen liittokokousvaaleja, nyt edustajilla
on liian vähän aikaa luodata jäsenten mielipiteet, varsinkin
kun tiedotus asiasta on ollut huonoa.
Muutosta pitää metallin edunvalvonnassa tapahtua tai jatkossa neuvotteluissa voi vain todeta savolaisukon sanoin. ”
Paha on nahkatonta nylykee ja karvatonta tukistoo.”
Omasta puolesta kiitän liittokokous vaaleissa minua äänestäneitä ja toivotan kaikille 58,n jäsenille lämmintä ja aurinkoista kesää.
Kari Purmonen
Pääluottamusmies
Kone Industrial Oy
AO 58;n Sihteeri

Ammattiosaston toimisto on suljettuna 13.6- 15.8.2016 välisenä aikana.
Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys liittoon.
Edunvalvonta
020 7741100
Jäsenpalvelu
020 7741180
Työttömyyskassa 020 690455
Liiton toimistot vastaavat puhelimeen kello 8.30- 15.00 välisenä aikana.
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Palkka-alea ja palkatonta työaikaa.
Metallin ammattiosastojen lähetystö toimitti kannanoton
Metallityöväen liiton liittovaltuustolle 27.4.2016.
Ammattiosastojen ja lähetystön keskuudessa on puhuttanut huomio metallin hallinnon viimeisen neljävuotiskauden
aikaisista toimista, jossa omilla sopimuksilla heikennetään
työehtoja ja pidennetään työaikaa palkattomasti. Tällaista ei
ole AY liikkeen satavuotisen historian aikana aiemmin tapahtunut.
Metallin ammattiosastojen lähetystössä olivat , Kari Purmonen os. 58 Juhani Kouhia os. 58, Terho Laitila os. 70,
Raimo Kytömaa os. 49 ja Kari Pekkarinen metallin os. 5.
Lähetystöä vastaanottamassa valtuustosta ja hallinnosta
olivat metallin edunvalvontapäällikkö Jyrki Virtanen , Metallityöväen liiton liittovaltuustosta Pasi Karttunen, Metallin
liittohallituksen jäsen Antti Salonen ja Liiton Sopimusasiantuntija Heikki Holappa.

Pikkujuttu
Meillä Hyvinkäällä on hätätilanne ja
etenkin Tervamäessä on suuri hätä.
Paikkakuntalainen asukas joka on myös
kansanedustaja, ei kuulema uskalla
mennä edes susikoiraa kusettamaan
ulos. Ulkona on joku arvellut ehkä
nähneen mustan miehen. Ei ole täyttä
varmuutta, onko malmin romaneja vai onko vaan muuten
noennut naamansa. Kyllä tälle kansanedustajalle on nyt kaupungin hommattava armeijan joukoista ympäri vuorokautinen turva tai ainakin hommattava asunto keskustasta, ehkä
eri kaupungistakin. Poliisia tähän ei voi pyytää, koska he eivät
löytäneet mitään ja muutenkin ovat epäluotettavia.
Sveitsin rakennushankkeisiin tuli sitten pieni tauko. Eräät
Hyvinkääläiset päätti aloittaa valituskierteen asiasta. Tämä ei
ollut yllätys. Yllätys olisi ollut, jos näin ei olisi käynyt. Raken-

tajat ovat ihmeissään. Kauppakeskus Willan valituksissa meni
varmaankin joku viisi vuotta. Yhtään merkittävää rakennuskohdetta ei Hyvinkäällä ole ilman valituksia päästy aloittamaan. Osan hankkeista valittajat ovat myös vuosien varrella
pystyneet torppaamaan.
Tätä kirjoittaessa maan hallituksen ajama Kiky sitten tuli
hyväksyttyä. Metalliliitto joutui koko suomen vangiksi. Vaihtoehtona olisi ilmeisesti ollut eläkeläisten ja lapsiperheiden,
sekä työttömien kurjistaminen entistä enemmän. En tosin
ymmärrä, miten työajan pidentäminen luo uusia työpaikkoja. Mutta tulevaisuudessa se sitten nähdään, miten käy.
Mielestäni metallin ratkaisu lähteä mukaan sopimukseen oli
kuitenkin vastuullinen, joka ottaa huomioon työntekijöiden
ohella myös eläkeläiset ja työttömät. Maan hallituksella ja
työnantajilla on nyt näytön paikka. Pian nähdään, voiko heidän sanaansa luottaa.
Eino Korhonen
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Tiedotteita:

Kiitokset työkavereille muistamisesta jäätyäni vapaaherraksi.
Terveisin Topi Turunen Kone Industrial Oy

Liittokokousvaaleissa äänestäneiden kesken suoritetussa arvonnassa voittivat tuulipuvun ja kävelysauvat.

Dang Junbo
Eronen Veijo
Oinonen Maija
Seppä Markku
Yrttiaho Timo

Voitot voi lunastaa toimistolta, sen aukioloaikoina. Huom! kesällä kiinni, seuraavan
kerran avoinna 22.8. Maanantaisin kello 17.30-18.30.

Hyriasta valmistuneille metallipuolen kahdelle oppilaalle luovutettiin stipendit. He
ovat koneistajan tutkinnon suorittanut Sami Lehtinen Nurmijärveltä ja kunnossapitoasentajan tutkinnon suorittanut Markus Rinta-Harri Hyvinkäältä. He ovat
ammattiosastomme opiskelijajäseniä.
Lämpimät onnittelut ja menestystä työuralla.
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Metalli 58:n
Perinteinen syysristeily

Tallinnaan 07-08.10.2016. Ilmoittautuminen alkaa 14.08.2016.

M/S Baltic Queen
Tänä vuonna risteilemme syysristeilyn 07-08.10.2016. Ms Baltic Queen laivalla.
Mukaan pääsee 80 ensin ilmoittautunutta henkilöä.
Hytit ovat A 2 hh hyttejä. Hinta on 70 € jäsen ja avec 90 €. Hintaan kuuluu kuljetukset Hyvinkään
linjalasta satamaan ja takaisin. Hinta sisältää ruokailun ensimmäinen kattaus. Kokoustila on varattuna illan aikana. jutustelua puheita ja ohjelma.
Lauantaiaamuna meriaamiainen kello 07:00 alkaen.
Ilmoittautumiset sunnuntaina 14.08-2016 kello 10:00 alkaen Heikki Kölhille
040-5149197, ilmoittautuminen loppuu 04.09-2016
Maksun voi suorittaa Metalli 58 toimistolle maanantaisin kello 17:30-18:30 tai
sopia maksutavasta Heikin kanssa. Maksu tulee suorittaa viimeistään maanantaina 05.09.2016.
Bussi linjalasta lähtee perjantaina 07.10.2016 klo 16.00.Tässä vähän tulevan syksyn asiaa. Hyvää
kesää kaikille lukijoille.
Säilytä tämä esite.
Terveisin
Heikki Kölhi

