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Elämää, ei sen enempää.
Hyvin on lähtenyt käyntiin tämä oloneuvoksena olo. Tähän alkaa tottua.
Neljäkymmentäkuusi vuotta pakersin
erilaisissa teollisuuden töissä ja nyt
olen kesäkuun alusta lähtien ollut
eläkkeellä. Voisi sanoa, että päivääkään
en vaihtaisi pois, työelämästä, enkä
muustakaan. Ammattiyhdistystoimintaan
lähdin mukaan heti Hyvinkäälle muutettuani 90-luvun taitteessa. Ensimmäinen kurssini Murikassa oli vuonna -95. Sillä
tiellä ollaan. Toivottavasti saan nauttia näistä eläkepäivistä vielä
pitkään. No, se riittänee minusta tällä kertaa.

ohjeet materiaalien tilaamiseen. Valittujen henkilöiden tulee
myös osallistua Murikassa järjestettäviin koulutuksiin. Se kannattaa, sillä siellä on hyvät opettajat ja hienot puitteet opiskelulle. Ensi vuoden kurssikalentereita ei ole vielä saatavilla,
mutta lähempänä vuoden vaihetta hankimme niitä myös toimistolle ja netistä myös löytyy tietoa. Olkaa aktiivisia, se on
meidän kaikkien etu.
Tulkaa syyskokoukseen 22. lokakuuta kello 18.00 Järjestötalolle. Tervetuloa!
Toimistomme puhelin on poistettu käytöstä, joten nyt voitte
soittaa toimistonhoitajan Heikki Kölhin puhelimeen, numero
on 040 514 9197. Toimiston aukioloaikana mieluiten, eli parillisen viikon maanantaina klo 17.30–18.30.

Tänä syksynä on työsuojeluvaalit, katso mainos lehden takakannesta. Työsuojeluvaltuutettu tulee valita työpaikoille, joissa
on 10 henkilöä töissä ja hänelle tulee valita myös 2 varavaltuutettua, sekä sovittu määrä työsuojeluasiamiehiä. Teollisuusliiton sivuilta löytyy tarkat ohjeet vaalien toteuttamiseen ja
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Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n kehitysprojekti
Projektin tarkoituksena on tehdä ammattiosastosta vieläkin vahvempi vaikuttaja Hyvinkään teollisuuden työpaikoilla. Projekti sai alkunsa hallituksen kokouksessa, jossa pohdimme,
voisimmeko kokeilla jotain uutta ammattiosastomme toiminnassa. Pohdinnan
jälkeen hallitus tuli johtopäätökseen, että voisimme kokeilla
jotain uutta ammattiosastossa.

aktiivisemmin yhteydessä ammattiosaston toimialueella oleviin luottamushenkilöihin käymällä työpaikoilla. Lisäksi huolehdimme, että työpaikkojen luottamushenkilöt ovat saaneet riittävän koulutuksen luottamustehtävien hoitoon. Panostamme
myös nuoriin käymällä Hyvinkään alueella toisen asteen ammattioppilaitoksissa tiedottamassa Teollisuusliiton toiminnasta,
sekä pyydämme nuoria mukaan aktiivisesti toimintaan.
Näillä toimilla varmistamme, että Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry on vahva vaikuttaja myös tulevaisuudessa Hyvinkään
teollisuuden työpaikoilla. Aktiivinen luottamushenkilöiden kouluttaminen on ratkaisun avain myös paikalliseen sopimiseen
työpaikoilla sekä jäsenistön osallistamiseen mukaan omaan
edunvalvontaansa. Näillä toimilla hoidamme parhaiten omaa
edunvalvontaamme tulevaisuudessa.

Kehitysprojekti alkoi sillä, että osallistuimme Teollisuusliiton
murikkaopiston kehittyvän ammattiosaston kurssille. Kurssilta
saimme paljon hyviä ajatuksia ja työkaluja ammattiosaston
kehittämiseen. Päällimmäisenä kurssilta jäi mieleen kollektiivisen edunvalvonnan merkitys, jonka tulee näkyä entistä tehokkaammin ammattiosaston arjessa.

Mikael Kölhi
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n puheenjohtaja

Mitä ammattiosaston kehitysprojekti käytännössä tarkoittaa?
Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemme

Ehdokkaat Hyvinkään teollisuustyöntekijät ry:n
hallitukseen vuodelle 2020
Puheenjohtajaksi					
Nimi
Mikael Kölhi

Työpaikka
Konecranes Finland Oyj

Ryhmä
Hyvinkään Teollisuusdemarit

Hallituksen varsinaiset jäsenet					
Nimi
Työpaikka
Ryhmä
Nimi
Työpaikka
Ryhmä
Henrik Listala
Reka-Kaapeli Oy
Hyvinkään Teollisuusdemarit
Sini Salminen
Barona Teollisuus Oy Hyvinkään Teollisuuden vaikuttajat
Hannu Wessman Hub Logistics Service		
Janne Toivanen
Kone Industrial Oy
Heikki Kölhi
Konecranes Finland Oyj		
Mika Rapeli
Kone Industrial
Anitta Luoto				
Mikael Etuaro
SSAB/Tibnor				
Pekka Parkkonen Konecranes Finland Oyj				

Hallituksen varajäsenet					
Nimi
Työpaikka
Ryhmä
Nimi
Työpaikka
Urpo Töyrälä
Konecranes Finland Oyj Hyvinkään Teollisuusdemarit
Juhani Kouhia		
Kimmo Niinivirta Kone Industrial Oy		
Mikko Sarajärvi Kone Industrial
Jouni Peltonen
Konecranes Finland Oyj		
Heikki Ahtonen Are oy
Olli Niemi
Konecranes Finland Oyj				
Eino Korhonen					
Tommi Sahala
Hub Logistics Service				
Riku Soininen
Reka- Kaapeli Oy				

Ryhmä
Hyvinkään Teollisuuden Vaikuttajat

Ehdokkaat Teollisuusliiton Keski-uudenmaan seuturyhmään					
Varinainen edustaja Vara edustaja		
Heikki Kölhi
Anitta Luoto
SAK:n Hyvinkään paikallisjärjestön jäsenet sekä heidän yleisvarajäsenet
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Syksyn juttu
järvestä, oli se aivan tyhjä. Silloin Piru parkaisi ”Jo perkele
on keritty” ja kaiku vastasi ”Keritty...Keritty” Niinpä sitä
sitten ruvettiin kutsumaan Keritty järveksi.

Nyt kun syksy on tullut ja luntakin jo
vihmoo jossain päin suomea, on hyvä
muistella viime kesän kalansaaliita ja
vähän vanhempiakin asioita. Ammattiosastossamme on nyt jo melkein
vuoden ollut uusi nuori ja innokas
puheenjohtaja. Hänellä riittää virtaa ja
toimintatarmoa ja hyvä niin. Kun se vielä
keskittyy jäsenistön edunvalvontaan ja ammattiyhdistys toimintaan. Ammattiyhdistystoiminta ja jäsenistön edunvalvonta
tarvitsee osaajia. Tässä meillä on yksi. Onnea tulevaisuuteen.

TES tilanteesta en aio puhua mitään. Siellähän vielä KIKY tuntuu kummittelevan ja varmaankin aiheuttaa mieliharmia jatkossakin. Kahvia voin sitten keitellä ja vien sitten lakkovahdeille
tehtaan portille Airamin termospullossa. Siis jos tilanne sitä
vaatii.
70-Luvulla lakkoja oli paljon, vähintään kerran viikossa ja perjantaina oli yleensä ruokatunnilla kokous ja sitten lähdettiin
kotiin. Porukka toisaalta lähti mielellään vähän aikaisemmin viikonloppuvapaalle.

Seuraavaksi historiaa ja tosijuttu Lopelta. Lopellahan on järviä
ja yhden järven nimi on Keritty. Mutta mistä mahtaa nimi olla
peräisin?. Minulla sattuu olemaan asiasta tarkkaa tietoa, ja näin
se tapahtui.

Tämähän ei ole täysin totta, tehtiinhän sitä useampikin viikonvaihde töitä. Se taas edellytti tiistain ja torstain pitkää päivää ja
sen jälkeen vasta kysyttiin viikonvaihteeksi töihin. Jos sitten viikonlopputyö sattui lakkoviikolle, aiheutti se monenlaista päänsärkyä. (Viikkotunnit piti olla täynnä.)

Piru piti katiskaa järvellä, jolla ei ollut nimeä. Ja kun se piruparka oli aamu-uninen, tahto katiskan kahtominen mennä
myöhäseen ja aina oli jo joku ehtinyt tyhjentää sen kaloista.
Tästä piru suuttui ja päätti seuraavana aamuna lähteä niin aikaisin että saa vihdoin kalat itselleen. Seuraavana aamuna piru
lähtikin sitten souteleen katiskalle jo aamulla varhain. lauleli
mennessä, että nyt saadaan kalaa. kun sitten nosti katiskan

Vielä olisi ollut yksi tosijuttu, mutta jääköön nyt kertomatta.
Eino Korhonen

Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry
Kotisivut uusitaan syksyn aikana
Kotisivumme uusitaan syksyn aikana. Uudet sivut on työn alla ja tarkoitus on vielä tämän vuoden aikana saada uudet valmiiksi.
Samalla domain osoite muuttuu ja se ilmoitetaan samalla kun uudet sivut ovat julkaisukunnossa.
Siirtymävaiheessa molemmat sivut ovat näkyvissä ja vanhoilta sivuilta ohjataan uusille sivuille.
Uudet sivut tulevat yhdistysavaimen kautta.
Eino Korhonen
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry
Kotisivuvastaava
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Salme Laitinen
Kauniina syksyisenä perjantaina ajelin Riihimäen Galleria Tärinään tapaamaan Salme Laitista. Galleriassa oli esillä Hehkuva
kesä – näyttely. Hyvinkääläisten taiteilijoiden töitä oli 115 kappaletta. Esillä olevat työt olivat monenmoisia, tauluja, veistoksia, porsliinimaalaustöitä ym.
Hyvinkään seudun taideyhdistys on toiminut 32 vuotta ja ensimmäinen puheenjohtaja oli Kauko Eloranta, Salme on jatkanut hänen jälkeensä jo 25 vuotta.
Anitta Luoto

Vaivaiskoivu
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Haastattelu ja kuvat: Anitta Luoto

Viiskasi 1/2019

Mikael Kölhin haastattelu
Haastattelu: Anitta Luoto

Kuka olet ja mitä teet työksesi?
Olen Mikael Kölhi 26-vuotias paljasjalkainen hyvinkääläinen.
Työskentelen Konecranesilla Hyvinkään tehtaalla kantopyörien kokoonpanijana, eli suomeksi sanottuna kokoonpanen
nostureiden renkaita. Valmistamme kantopyöriä pääsääntöisesti varaosiksi ulkomaille.

Mitä luottamustehtäviä sinulla on tällä hetkellä?
Luottamustoimina minulla on tällä hetkellä Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n puheenjohtajuus, Teollisuusliiton valtuustonjäsenyys, Teollisuusliitonnuorten puheenjohtajuus, sekä Demarinuorten liittohallituksen ensimmäinen varajäsen.
Minun ammattiyhdistysaktiivisuuteni heräsi silloin, kun lähden
mukaan Operaatio Vakiduuni -kampanjaan. Kampanjan tarkoituksena oli kieltää nollatuntisopimusten väärinkäyttö. Teimme
asian ympärille kansalaisaloitteen, johon saimme kerättyä allekirjoituksia 63000 kappaletta. Kansalaisaloite eteni eduskunnan käsittelyyn, mutta Sipilän hallituksessa se ei mennyt läpi.

työpaikkojen jäsenet läpi ja kysyä heiltä, olemmeko valmiita
toimimaan sen eteen, että kilpailukykysopimus ei jatkuisi? Jos
saamme myöntävän vastauksen meiltä teollisuusliiton jäseniltä,
niin silloin teemme sen mitä emme yksin voisi tehdä.

Tämä opetti minulle, että politiikka on edunvalvontaa ja edunvalvonta on politiikkaa, sekä myös sen, ettei kukaan muu aja
meidän palkansaajien asiaa, kuin me itse: teollisuuden palkansaajat.

Tulevaisuuden haaveesi?
Ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta katsottuna haluan
nähdä toimintakulttuurin muutoksen, siten että olisimme ratkomassa edunvalvonnallisia ongelmia ennaltaehkäisevästi.
Emme reagoimassa yksittäisiin ongelmakohtiin jälkikäteen, silloin kun ne ovat tulleet julki. Edunvalvonnalliset ongelmat tulee huomioida niin työpaikoilla kuin myös muuallakin yhteiskunnassa.

Ehditkö harrastaa jotain luottamustehtävien
viedessä melkein kaiken vapaa-aikasi?
Minulla on palava halu parantaa teollisuuden työntekijöiden
yhteiskunnallista asemaa, niin luottamustoimien hoito sujuu
hyvässä flow-tilassa. Toki on myös päiviä, jolloin asiat eivät suju
niin hyvin. Silloin täytyy osata lukea itseään ja tunnistaa milloin
tarvitsee levätä.

Rakentavasti edunvalvontaa hoidetaan kollektiivisesti siten,
että me kaikki jäsenet osallistumme yhteisten edunvalvontakysymysten ratkaisemiseksi. Nykypäivänä toimintakulttuuri
suurimmalla osalla työpaikoista on se, että lähetetään pääluottamusmies yksin neuvottelemaan työnantajan kanssa ja katsotaan vierestä, kuinka pääluottamusmiehelle käy. Yleensä kun
pääluottamusmies neuvottelee ilman jäsenistön tukea, saa hän
kieltävän vastauksen työnantajalta ratkaistavaan ongelmaan.
Siksi meidän jäsenten tulee olla mukana ratkaisemassa edunvalvonnallisia kysymyksiä yhdessä.

Mitä ajatuksia sinulla on syksyn tes-neuvotteluista ja kuinka uskot niiden päättyvän? Jääkö
kiky unholaan?
Työehtosopimuskierros tulee olemaan erittäin haastava, johtuen suurimmilta osin kilpailukykysopimuksesta. Olemme
nähneet mediassa työmarkkinaosapuolten erilaisia ulostuloja.
Työntekijä- ja työnantajapuolella on molemmilla selkeä viesti.
Työntekijäpuolen näkemyksenä on, että kilpailukykysopimus ei
jatku. Työnantaja puolen näkemyksenä vastaavasti on, että kilpailukykysopimus jatkuu ehdottomasti. Meillä Teollisuusliiton
teknologiasektorin työntekijöillä on siinä mielessä hyvä tilanne,
että kilpailukykysopimus ei ole neuvoteltu sisään työehtosopimukseemme. Toisin kuin monilla muilla aloilla, joilla kilpailukykysopimus on neuvoteltu sisään työehtosopimukseen.

Onko jotain, jota haluat kertoa ammattiosastomme jäsenillemme?
Jäsenemme muodostavat Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n.
Yhteisesti päätetyillä toimenpiteillä pyritään parantamaan ja
puolustamaan työ- ja palkkaehtoja sekä niin taloudellisia, sosiaalisia kuin myös oikeudellisia etujakin. Palkansaajien yhteiskunnallinen asema, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvon edistäminen vaativat konkreettisia tekoja jokaiselta toteutuakseen.

Me Teollisuusliiton jäsenet olemme avainasemassa, jatkuuko kilpailukykysopimus vai ei. Nyt on tärkeää kiertää
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SYYSKOKOUS

22.10.2019 kello 18.00
Järjestötalon ravintola, Munckinkatu 49, Hyvinkää
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat:
• Ammattiosaton puheenjohtajan valinta
• Hallituksen vahvistaminen vuodelle 2020
• Valitaan tilintarkastajat
• Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020
• Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista
• Muut esille tulevat asiat
Ammattiosaston hallitus
Tilaisuudessa on kahvi-ja voileipätarjoilu kokouksen väliajalla.

Osallistu kokouksiin. Vaikuta päätöksiin.
Historian havinaa: Kuka tunnistaa pelaajat?

Kuva: Veli Pesonen
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Työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2019
www.teollisuusliitto.fi/tyosuojeluvaalit

