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Puheenjohtajan palsta

Talven tuloa 
odotellessa

Näin ennen joulua on paljon tapah-
tumia järjestöissä ja työpaikoilla. Syys-
kokoukset, luottamusmiesvalinnat ja 
kiky-neuvottelut ym. Syyskokous on 
meilläkin lähellä. Tulkaa tutustumaan 
uuteen puheenjohtajaamme, kun Pasi 
on jättämässä meidät ja siirtyy Metal-

liliiton palvelukseen. Syyskokous on 17.11.2016 kello 18.00 
Järjestötalon kahviossa. Muista valinnoista tarkemmin toi-
saalla lehdessä.
Luottamusmiesvalinnat ovat myös edessä. Marraskuun 1. 
päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana ovat valinnat 
tehtävä. Valinta tapahtuu joko vaaleilla, tai jos on vain yksi, 
hänet valitaan ilman äänestystä. Toivottavaa olisi, että jokai-

nen työpaikka valitsee pääluottamusmiehen ja isoille työ-
paikoille valitaan myös luottamusmiehiä. Takasivulla mainos.
Kilpailukykysopimukset ovat myös ajankohtaisia nyt. Mar-
raskuun aikana tulisi sopia kuinka työpaikoilla sovelletaan 
24 tunnin työajan pidentämistä, palkkojen tarkistuksia ja 
tarvittaessa ns. selviytymislauseketta. Nämä tulevat voimaan 
ensi vuoden alusta.
Ammattiosasto aloittaa ensi vuonna säästökuurin. Tarkoi-
tuksena on säästää rahaa, jotta voimme järjestää 100-vuotis 
synttärit vuonna 2020. Lehtemme tulee ilmestymään har-
vemmin ja hallituksen jäsenten palkkioita tullaan pienentä-
mään ym. Tulemme muodostamaan ns. juhlatoimikunnan, 
joka tulee järjestämään juhlat. Otamme mielellään toiveita 
vastaan. 

Päätoimittaja ja tiedotussihteeri Anitta Luoto

Päätoimittajalta

Ammattiosastomme toimisto on joulutauolla viikot 52-1, auki jälleen viikon 2/2017 maanantaina.
Ensi vuonna toimistomme on avoinna joka toinen maanantai kello 17.30-18.30 parillisilla viikoilla. 
Tarvittaessa ole yhteydessä tulevaan puheenjohtajaan Riku-Petteri Soiniseen puh: 040 186 6611

Terveisin Toimiston väki.
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Puheenjohtajan palsta

Kiitos ja 
näkemiin
Kuten otsikko kertoo, on aika sanoa osaltani kiitos teille 
kaikille ammattiosastomme jäsenille. On kulunut yhdeksän 
vuotta siitä, kun minut valittiin ensi kerran ammattiosas-
tomme puheenjohtajaksi ja kaikki vuodet sen jälkeen ovat 
olleet ikimuistoisia. Olen saanut näiden vuosien aikana pal-
jon uusia ystäviä, oppinut paljon ja saanut hoitaa puheen-
johtajan tehtävää yhdessä monien upeiden ihmisten kanssa. 
Nyt on kuitenkin aika uusien haasteiden ja siirrynkin Me-
talliliittoon töihin joulukuun alussa sopimusasiantuntijaksi, 
edunvalvonnan puolelle.
Liittoon valittiin yhteensä kolme uutta sopimusasiantunti-
jaa ja minä sain kunnian olla yksi heistä. Hakijoita oli näihin 
paikkoihin kaikkiaan 82 ja 11 pyydettiin haastatteluun. On 
aivan varmaa, että ilman ammattiosaston puheenjohtajuu-
den tuomia kokemuksia, oppeja ja sen avaamia muita luot-
tamustoimia, en olisi päässyt liittoon töihin. Niinpä haluan 
kiittää luottamuksesta näiden vuosien aikana ja kaikesta 
avusta jota olen saanut.
Ette kuitenkaan täysin pääse minusta eroon, koska jatkan 
ammattiosaston jäsenenä ja osallistun varmasti myös jat-
kossa joihinkin yhteisiin tilaisuuksiin. Varsinkin kun ammat-
tiosastomme täyttää aika pian 100 vuotta ja sitä pitää 
juhlistaa oikein kunnolla. Olen myös teidän käytettävissä liit-

toonkin siirtymisen jälkeen, jos vain tarvetta tulee tai apua 
tarvitsette. Työn kuva on aika paljon sama jatkossakin, eli 
jäsenten edunvalvontaa, vain työpaikka vaihtuu. Pääpaikka 
minulla tulee olemaan Helsingissä, mutta vastuualueena 
koko Suomi. Ensin pitää toki hieman opiskella ja oppia vielä 
paljon paremmin meidän työehtosopimuksen eri koukerot
Syyskokous pidetään 17.11 Järjestötalolla perinteiseen ta-
paan, kello 18 alkaen. Siellä valitaan myös ammattiosaston 
uusi puheenjohtaja, joten tule paikalle todistamaan uuden 
aikakauden alkua. Olen aivan varma, että me kaikki olemme 
hyvissä käsissä uuden puheenjohtajan alaisuudessa ja 
saamme varmaan myös uusia tuulia osastomme toimintaan. 
Mielialani ovat tätä juttua kirjoittaessa vaihdelleet paljon, 
kun tiedän tämän olevan viimeinen kirjoitus puheenjohta-
jana. Olen toki iloinen uudesta työpaikastani, mutta samalla 
hieman surullinen, kun tämä aikakausi päättyy. Onneksi mi-
nulla on hyvät muistot näistä vuosista ja teistä. Mutta mikä 
parasta, saan jatkaa jo 16 vuotta jatkunutta työtäni edunval-
vojana, teidän parhaaksi ja entistä paremman liiton puolesta 
myös tulevaisuudessa. 

Suuri kiitos vielä kerran näistä vuosista ja oikein mukavaa lop-
puvuotta ja hymyillään myös jatkossa, kun nähdään.

Pasi Karttunen
Ammattiosaston puheenjohtaja 2008-2016
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Hyvinvointivaltion 
romutus käynnissä

Jokin aika sitten ex-presidentti ja enti-
nen demari Martti Ahtisaari syytti va-
semmistoa ja ammattiyhdistysliikettä 
suomalaisen hyvinvointivaltion romut-
tamisesta. Tämä lausunto kieli joko siitä, 
että Ahtisaarella on todella outo mää-
ritelmä hyvinvointivaltiosta, tai sitten 
siitä, että hän ei ole seurannut uutisia 
viimeisen puolentoista vuoden aikana.                                                          

Suomessa on tällä hetkellä perusporvarihallitus, joka on 
leikannut muun muassa kotihoidontuesta, lääkekorvauk-
sista, lapsilisistä, kansaneläkkeestä, asumistuesta, työmarkki-
natuesta, ansiosidonnaisesta, ammatillisesta koulutuksesta, 
lasten kerhotoiminnasta, vapaasta sivistystyöstä, korkea-
kouluista, päivähoidosta, perusopetuksesta, opintotuesta 
sekä vanhuspalveluista.

Perusporvarihallitus on “valinnanvapauden” nimissä käynnis-
tänyt ennennäkemättömän julkisten sosiaali- ja terveyspal-
veluiden yksityistämishankkeen, jonka seurauksena entistä 
suurempi osa verovaroista ohjautuu veroparatiiseihin suur-
ten monikansallisten konsernien verosuunnittelun kautta.                                                                                                                             
Perusporvarihallitus on valmis menemään niin pitkälle 
työntekijöiden palkkojen leikkaamiseksi, että se on valmis 
rajoittamaan sopimusvapautta säätämällä työehtojen enim-
mäisehdoista lailla ja murtamaan koko sopimiseen perustu-
van työmarkkinajärjestelmän.
Kyllä, hyvinvointivaltion romuttamisoperaatio on käyn-
nissä, mutta syypää siihen on vain ja ainoastaan nykyinen 
perusporvarihallitus. 

Juhani Kouhia

Viikon aikana haluamme muistuttaa jäseniämme –ja jäseneksi 
aikovia– siitä, että edunvalvonta on joukkuelaji. Olemme sitä 
voimakkaampia, mitä enemmän meitä on. Yhdessä olemme 
yhteiskunnallinen voima, joka puolustaa ja parantaa työnteki-
jöiden oikeuksia.
Ylivoimaviikon aikana kuulumme ja näymme eri tavoin. Liiton 
aktiivit ja toimitsijat tekevät pyyhkäisyjä työpaikoilla eri puolilla 
Suomea. Kontaktoimme luottamusmiehiä myös puhelimitse.

YLIVOIMAVIIKKO PYÖRÄHTÄÄ  JÄLLEEN KÄYNTIIN

Metalliliiton valtakunnallinen radiomainoskampanja kuuluu 
kanavilla 12.–18.11. Ylivoimaviikkoon voit törmätä myös so-
messa ja Ahjo-lehdessä.
Ylivoimaviikko käynnistää samalla Avainpelaaja-kampanjan, 
jossa jokainen uuden jäsenen hankkija palkitaan 20 euron 
arvoisella Avainpelaaja-palkinnolla. Onko sinulla mielessä 
työkaveri, joka voisi liittyä joukkueeseen?
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Metalli 58 Yhteistyön Ryhmän ehdokkaat vuodelle 2017
Ammattiosasto 58 puheenjohtajaksi vuodelle 2017
Riku-Petteri Soininen

Ehdokkaamme hallitukseen vuodelle 2017
Mikael Kölhi Konecranes Finland
Heikki Kölhi Konecranes Finland        
Anitta Luoto Riihimäen Rauta-Metalli Oy
Mikael Etuaro SSAB Europa / Timbur Hyvinkää
Seppo Pyykkö ---  
Ari Savolainen Kone Industrial Oy

Ehdokkaat hallituksen varajäseniksi:
Kimmo Niinivirta Kone Industrial Oy
Jani Rissanen Reka-Kaapeli Hyvinkää  
Eino Korhonen Veteraani 
Jouni  Peltonen Konecranes Finland
Jouko Lehtonen HUB Logistig  Hyvinkää
Urpo Töyrälä Konecranes Finland

Seututoimikuntaan: Varalle:
Heikki Kölhi Anitta Luoto

Ehdokkaat SAK.n Hyvinkään ammatilliseen 
paikallisjärjestöön sekä heille yleisvarajäsenet:

Varsinainen: Varalla:
Heikki Kölhi Mikael Kölhi 
Mikael Etuaro  Eino Korhonen
Seppo Pyykkö Jani Rissanen
Anitta Luoto Salme Laitinen

Ehdokkaita tehtäviin on sopiva määrä, joten äänestyksiä 
syyskokouksessa ei tarvita. Tervetuloa Syyskokoukseen 
tapaamaan tuttuja hyvän kahvin ja voileipien kera sekä 
ennen kaikkea pääsee tutustumaan ammattiosaston 
uuteen puheenjohtajaan Riku Soiniseen.

Tervetuloa

Metallin Vaikuttajat

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi:

Varsinaiset:  Varalla:
Sini Salminen Heikki Ahtonen
Pekka Haukka-Aho Pertti Välimaa
Juhani Kouhia Seppo Leino
Petri Kärki Kari Purmonen

Ehdokkaat seututoimikuntaan:

Varsinainen: Varalla:
Sini Salminen Juhani Kouhia

Ehdokkaat SAK:n paikallisjärjestön kokouksiin:

Varsinaiset: Yleisvarajäsenet:
Juhani Kouhia Kari Purmonen
Seppo Leino Pertti Välimaa
Pekka Haukka-Aho Sini Salminen
Petri Kärki 

 Syyskokous Järjestötalolla 
17 marraskuuta 2017 klo 18.00

Riku-Petteri Soininen
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Uusi aika alkaa ammattiosastossa 
kun puheenjohtajamme Pasi Karttu-
nen siirtyy Metalliliiton palvelukseen 
nyt joulukuun alusta. Pasi ehti olla pu-
heenjohtajana 9 vuotta ja luottamus-
miehenä 16 vuotta, joista suurin osa 
pääluottamusmiehenä Konecranesillä. 

Toivotamme onnea uuteen työpaikkaan. Ammattiosaston 
uusi puheenjohtaja on tavattavissa syyskokouksessa.
Säästökuuri iski myös Metalli 58 aan. Meillä on sama on-
gelma kuin Metalliliitollakin. Jäsenmaksutulot eivät riitä toi-
minnan pyörittämiseen, vaan on syötävä vanhoja säästöjä. 
Olemme toimikunnassa päättäneet supistaa kuluja rankalla 
kädellä. Eräs säästökohde on Viiskasi lehti minkä ilmesty-
mistä päätettiin harventaa. Päätiedotuskanava on osaston 
omat nettisivut. Tiedotuksessa jäsenistölle tulemme käyttä-
mään suuremmassa määrin omia kotisivuja, minkä käyttä-
minen on vielä ollut vähäistä. Tärkeää on, että kaikki Metalli 
58 tapahtumat ja asiat tuoreeltaan laitettaan nettiin, mistä 
ne ovat kaikkien jäsentemme saatavilla. Näistä asioista tar-
kemmin syyskokouksessa.

Uudet säännöt hyväksyttiin sääntömääräisessä ehdokas-
asettelukokouksessa lokakuussa. Säännöt hyväksyttiin liit-
tokokouksessa Tampereella yksimielisesti keväällä. Samoin 
ne nyt hyväksyttiin yksimielisesti myös ammattiosasto 
tasollakin.
Sääntöihin ei isoja muutoksia tullut aikaisempiin verrattuna. 
Suurimpina muutoksina oli Aluejärjestöjen lakkauttaminen 
ja siihen tilalle tuleva jonkinlainen foorumi. Toisena isona 
asiana on se että työmarkkinoiden ulkopuolella olevat elä-
keläiset eivät voi olla ehdokkaana tai osallistua tuleviin liit-
tokokousvaaleihin. Muut jäsenoikeudet pysyvät ennallaan. 
Ammattiosastotasolla toimintaan ei tule muutoksia. Van-
hat vapaajäsenyydet pysyvät voimassa ja vapaajäsenet voi-

Uusi aika

Metalli 58 hyväksyi 
ammattiosaston uudet säännöt

Sitten lopuksi pari viihdeuutista
Pari viikkoa sitten oli Remusta isot lööpit  kioskeilla. Remu 
oli joutunut sairaalaan ja epäili olevansa halvaantunut. Sit-
ten oli tapahtunut ihme. Enkeli oli liihotellut sairasvuoteen 
yläpuolella ja loppujen lopuksi Remu oli todennut ettei hän 
ehkä ole halvaantunut ja mieskuntokin tuntuu pelaavan.
Ettei tässä nyt olisi kuitenkin käynyt niin, että Remu olisi 
vain tuprutellut vähän liikaa suitsukkeita ja mopo karkasi 
käsistä. Tämä on ehdottomasti hyvä ja tärkeä uutinen. Ilta-
lehdelle pisteet.
Samantasoinen uutinen oli MTV 3 sportuutinen. MTV 3 
Uutisissa sanottiin, että Roman Eremenkon saama kuu-
kauden harjoittelu ja kilpailukiellon syy on tiedossa. Katso 
tarkemmin mtv3 netistä. Minäkin menin lankaan ja katsoin 
sieltä netistä uutisen. Siellä luki: ”Roman Eremenkon kilpai-
lukiellon syy on tiedossa, mutta sitä ei kerrota vielä”. Kiitos 
MTV3 lle hyvästä uutispalvelusta. Juuri tätä tietoa olemme 
kaivanneet.

Eino korhonen 

vat olla ehdokkaana ja osallistua osaston toimintaan sekä 
äänestyksiin.
Muutokset säännöissä johtuvat pitkälle edenneestä liitto-
fuusiosta, missä Metalliin on tarkoitus liittyä Puu, Paperi ja 
Team liitot. Yhdistymisestä päätetään 2017 liittokokouk-
sessa Tampereella.
Liittojen ja ammattiosastojen säännöt on muutettu siten, 
että yhdistyminen on mahdollista.
Toteutuessaan Metalliliitosta tulee Suomen suurin ammat-
tiliitto, jolla on paremmat mahdollisuudet toimia jäsenistön 
parhaaksi. Luultavasti tulevaisuudessa myös liiton nimi tulee 
muuttumaan. Siitä päättävät liittojen edustajat yhdessä.

Eino Korhonen
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Rytkön leirikeskus

Päivä Rytkön Leirikeskuksessa oli kaunis ja osallistujia oli noin kolme-neljäkymmentä.

Lauloimme myös karaokea saunan terassilla.
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LUOTTAMU
SMIESVAA

LIT

1.11.–31.12.2016

l  Luottamusmies on työpaikan     
 työntekijöiden edunvalvoja, 
 jäsenhankinnan ja  järjestäytymisen  
 ykköslenkki.

l  Luottamusmiehen saavat valita  
 keskuudestaan työpaikkasi Metallin  
 sopimusalan järjestäytyneet 
 työntekijät.

l  Luottamusmies on työpaikan  
 työntekijä ja ammattiosaston jäsen.

l  Luottamusmieheen voit olla  
 yhteydessä missä tahansa 
 ongelmassa, joka liittyy 
 työsuhteeseesi.

l Luottamusmies on Metalliliiton  
 ammattiosaston edustaja, kun  
 työnantajan kanssa neuvotellaan  
 sopimusten ja lakien soveltamisesta,   
 yrityksen kehittämisestä tai muista  
 työntekijöiden ja työnantajan väleihin  
 vaikuttavista asioista.

l  Luottamusmies saa käyttää työaikaa  
 työntekijöiden asioiden ja etujen  
 hoitamiseen.

Metallin

äänestä! 
valitse oMa
luottaMusMiehesi!

www.metalliliitto .fi


