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Uusi vuosi ja uudet kujeet
Muutoksen tuulet puhaltavat tulevana vuonna. Uusi teollisuusliitto aloittanee toimintansa.
Metalliliitto, TEAM, Puuliitto ja Paperiliitto yhdistävät toimintansa ja sitten meitä on 270 000
jäsentä. Liitot pitävät omat kokouksensa keväällä ja Metalliliitollakin on ylimääräinen liittokokous toukokuussa. Uuden liiton ensimmäinen liittokokous on tarkoitus pitää marraskuussa.
Myös maamme hallitus on muuttanut paljon asioita. On tullut Kiky-sopimuksia, työttömyysturvan heikennyksiä ym. Mitä on vielä tulossa, sitä ei osaa ennustaa. Kiky-sopimukseen
suostuminen (lue työajan pidennykseen) piti lopettaa leikkaukset. SOS-hallituksen takit kun
kääntyilevät hurjaa vauhtia, ei siinä meinaa pysyä mukana.
Muutoksen tuulet puhaltavat myös ammattiosastossamme. Olemme saaneet uuden puheenjohtajan ja sihteerikin on vaihtunut. Riku Soininen aloittaa uutena puheenjohtajana ja
Sini Salminen sihteerinä. Nuorta voimaa ja uusia ajatuksia. Eteenpäin on mentävä.
Päätoimittaja ja tiedotussihteeri Anitta Luoto

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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Kilpailukyky
Nyt on jokaisessa metalliverstaassa tiedossa, miten kikysopimus toteutetaan. Monessa yrityksessä ollaan menossa
perälaudalla, tai sitä mukailevalla mallilla. Ne yritykset, jotka
ovat jo ennestäänkin sopineet monesta työehtosopimuksen mahdollistamasta asiasta paikallisesti tulevat sitä tekemään tulevaisuudessakin. Niissä yrityksissä, joissa ei ole ennenkään sovittu asioista, ei tämän sopimuksen jälkeen ole
ainakaan parempi neuvottelukulttuuri. Ei paikallista sopimista rakenneta pakottamalla. Paikallisen sopimisen pahin
kompastuskivi on tiedon puute. Yrityksissä ei tiedetä mistä
asioista voi sopia paikallisesti.
Ostovoiman perustellaan kasvavan inflaation hidastumisella palkkakustannusten laskun myötä. Tämä ei pidä paikkaansa, koska jo polttoaineen veron nostaminen kiihdyttää
inflaatiota. Samoin perusteltiin kokonaisostovoiman kasvua uusilla syntyvillä työpaikoilla. Tosiasia on se, että töitä
ei tällä hetkellä ole enempää tarjolla. Kun työn määrä pysyy samana ja nykyiset työntekijät tekevät enemmän töitä
samalla palkalla vuoden aikana, johtaa tämä työpaikkojen
vähenemiseen.

Uusista heikennyksistä tuskin uutisoidaan ennen alkukesää. Keväällä järjestettävät kuntavaalit saavat varmasti hallituspuolueet miettimään, ennen kuin alkavat painostaa uusia
heikennyksiä palkansaajien asemaan. Haluatko sinä tukea
nykylinjaa, jossa suuret leikkaukset kohdistetaan tavalliseen
palkansaajaan? Irtisanomissuojaa heikennetään ja samalla
maksetaan ennätysosinkoja.
Jos kuntavaalien äänestystulos ei merkittävästi poikkea
eduskuntavaalien tuloksesta on varmaa, että ensi syksyn liittokohtaiset neuvottelut tulevat olemaan vaikeat. Haluatko
sinä että nykylinja jatkuu, vai haluatko muutoksen?
Hyvää alkanutta vuotta kaikille, toivottavasti näen teitä runsaslukuisena ammattiosaston tapahtumissa vuoden aikana.
Riku Soininen
Ammattiosaston puheenjohtaja

Luottamushenkilöiden tapaamisessa ravintola Harlekiinissa juttelimme kilpailukykysopimuksista.
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Varallisuusvero takaisin
Kansanedustaja Harry Harkimo
(kok) on tehnyt lakialoitteen ammattiliittojen tilinpäätösten julkistamisesta.
Liittojen tilinpäätöstiedot on voinut jokainen halukas lukea toimintakertomuksista jo vuosien ajan.
Tuskin Harkimoa ay-roposet oikeasti
kiinnostavat. Valtaosalla ammattiliitoista
omaisuutta on paljon vähemmän kuin
miehellä itsellään. Oikean laidan poliitikkona hän vain haluaa nujertaa ay-liikkeen.
Harkimon avaus nostaa kuitenkin esille todellisen ongelman, piilossa olevan varallisuuden. Rikkaiden varallisuus
meni piiloon, kun työmarkkinajärjestöt ja valtiovalta poistivat Suomesta varallisuusveron.
Helppoja keskitettyjä ratkaisuja hamunnut ay-liike mätti
vuosien varrella miljardeja euroja palkansaajien pussista
työnantajien taskuun. Elinkeinoelämän keskusliitto piti nimittäin aina ostaa tupoon. Tässä mielessä puolen miljardin
tulonsiirrossa kaikkein rikkaimmalle marmeladiporukalle ei
ollut mitään poikkeuksellista.

Vasta myöhemmin havaittiin, että varallisuusveron poisto
pani ökyrikkaiden omaisuuden piiloon. Tämä on demokratian kannalta vakava ongelma. Verottaja julkaisee köyhien
tavisten tulot joka syksy. Rikkaitten omaisuustietojen salaisuus on sen sijaan valtiovallan erityisessä suojeluksessa.
Harkimo ja muut poliittista ja taloudellista valtaa käyttävät
miljonäärit painostivat pienipalkkaiset teollisuustyöntekijät ja nollatuntisopimuksella siivoavat yksinhuoltajat alentamaan palkkaansa kiky-sopimuksella. Toistui vanha kansanviisaus, että köyhä antaa vähistäänkin.
Rikkaita ei painostettu, heihin vedottiin. Kaikkien toivottiin
tulevan mukaan kansakunnan pelastustalkoisiin. Mitenköhän
kävi. Tuskin yhdenkään ökyrikkaan omaisuus ei ole pienentynyt pätkääkään, jollei tämä sitten ole sattunut sijoittamaan
vääriin osakkeisiin.
Juhani Kouhia
kaupunginhallituksen jäsen

Terveiset ammattiosaston
uudelta sihteeriltä
Tätä tekstiä kirjoittaessani olen juuri toiminut ensimmäistä
kertaa ammattiosastomme sihteerinä 17.12. järjestäytymiskokouksessa, jossa jaettiin uuden hallituksen tehtävät.
Puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuivat, joten 58 hieman
uudistuu.
Tavoitteenamme on kääntää jäsenmäärässä laskeva trendi
nousuun.
Haluamme myös nykyisiä jäseniä kiinnostumaan ja aktivoitumaan ammattiosaston toiminnasta enemmän.
Olen ollut itse aktiivisena toiminnassa mukana reilun vuoden verran nyt ja on ollut ilo tutustua tähän porukkaan ja
huomata miten iloisesti uudet ammattiyhdistystoiminnasta
kiinnostuneet otetaan mukaan. Toivoisinkin erityisesti kaikkia nuoria, joita hiukankin kiinnostaa ammattiosastomme
toiminta ja edunvalvonta, lähtemään mukaan vaikka jollekin
nuorten viikonloppukurssille tutustumaan Metallin nuoriin
rennon meiningin parissa.

Tulevat tapahtumat löydät Metallin nuorten Helsinki-Uusimaa Facebook-ryhmästä tai osoitteesta metallinnuoret.fi
Tervetuloa mukaan vaan :)
Hyvää uutta vuotta kaikille ammattiosaston jäsenille!
Sini Salminen
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Hyvinkään metallityöväen
ao ry n:o 58
Ammattiosaston luottamustehtävät
Puheenjohtaja ja kotisivuvastaava: Riku Soininen
Varapuheenjohtaja ja nuorisojaoksen puheenjohtaja: Mikael Kölhi
Sihteeri: Sini Salminen
Varasihteeri: Pekka Haukka - Aho			
Taloudenhoitaja ja kulttuuri ja vapaa-aika jaos: Heikki Kölhi
Opintosihteeri: Seppo Pyykkö
Tiedotussihteeri ja Viiskasi-lehden päätoimittaja: Anitta Luoto
Tositteiden tarkastus: Riku Soininen, Kari Purmonen
Toimiston hoito: I Talousavustaja: Seppo Pyykkö
Veteraanijaoksen puheenjohtaja: Eino Korhonen
II Talousavustaja ja jäsenhuolto: Seppo Leino
Kv – vastaava: Juhani Kouhia
Naisjaoston puheenjohtaja: Salme Laitinen

Kuudella minuutilla
Suomi nousuun?
Näin tapahtuu, ainakin jos uskomme Sipilän Juhaa. Ja vaikkemme uskoisikaan, niin tältä pohjalta on Kiky tehty ja tulokset nähdään myöhemmin. Jos näin käy niin hyvä niin.
Pääministerimme miljonääri Juha Sipilä on piilottanut omaisuutensa laillisesti vakuutuskuoreen. Kun se on siellä, niin
sitä ei kuulema tarvitse ilmoittaa kenellekään. Toinen etu on
siinä, että niin kauan kun kuori on kiinni, siitä ei tarvi veroja
maksaa pennin hyrrää. Juha Sipilä ilmoitti uutisissa, että jos
tulee lakiesitys vakuutuskuorien avaamisesta, niin hän vastustaa sitä.
Jytkyjä mätkyjä ja trolleja on maailma pullollaan, kun kansa
käy maailmassa vaaleja. Se voittaa vaalit kuka eniten valehtelee ja osaa haukkua parhaiden muut pystyyn. Tämmöseen
johtopäätökseen voi tulla kun katsoo Yhdysvaltain presidentinvaaleja, Suomen eduskuntavaaleja tai vaikka Metallin
vaaleja keväällä. Trump voitti ameriikassa, Persut ja muut
porvarit voitti meillä Suomessa eduskuntavaalit samoilla

eväillä, lupaamalla ja valehtelemalla. Timo Soinnillakin takki
kääntyy nyt vaalien jälkeen niin tiuhaan jotta sitä jo karuselliksi kansa luulee.
Myös metallin vaaleissa oli trolleja liikkeellä. Yksikin ehdokas laitto juuri ennen vaaleja eläkeläisäänestäjille oman esitteen, jossa ilmoitti demarien heittävän eläkeläiset pois liitosta tässä kevään liittokokouksessa, ja että juuri he olivat
sen saaneet määrävähemmistö säädöksen avulla torpattua
edellisen liittokokouksen äänestyksessä.
Kun nyt itse olen kaikissa viimeisissä liittokokouksissa ollut,
niin eihän tämmösiä äänestyksiä siellä edes ole ollut. Ainoa
määrävähemmistö äänestys oli 2009 missä vasemmistoliiton edustajat kaatoivat TEAM liiton metalliliiton osalta.
Tässä tärkeimmät. Hyvää uutta vuotta 2017
Eino Korhonen
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Järjestämisterveiset
Mikä on Metalliliitto?
Mikä on Metalliliitto? Itse pohdittuani asiaa huomasin
ymmärtäväni liiton tarkoituksen ihan erilaiseksi mitä
se todellisuudessa on. Olin ymmärtänyt liiton tarkoituksen siten, että sinne soitetaan, jos tulee jotain ongelmia. Kyllä aivan oikein sieltä saa apua eri tilanteisiin, mutta jos työpaikalla on joku kinkkinen tilanne, jos
menen yksin vaatimaan jotain asiaa, mitä luulette että
tapahtuu? Yleensä niihin löytyy moninaisia syitä miksi
asiaa ei voida toteuttaa. Me ei kuitenkaan olla vaatimassa mitään ylimääräistä, vain sitä mikä meille kuuluu työehtosopimuksen ja lain puitteissa. Mihin liiton voima perustuu? Eli se millä saadaan aikaan oikea
muutos?
Liitto kokoaa järjestämis- ja sopimusalojensa palkansaajat ja opiskelijat yhteen edunvalvontajärjestöksi. Jäsenistön yhteistoiminnan ja -voiman avulla liitto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia,
sosiaalisia ja oikeudellisia etuja, sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden
ja tasa-arvon edistämiseksi. Liitto solmii työehtosopimuksia sopimusaloillaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1.tekee yhdessä ammattiosastojen kanssa järjestämisja jäsenhankintatyötä vahvistaakseen liitto-organisaatiota paikallisesti ja valtakunnallisesti, sekä saadakseen
jäsenistö osallistumaan aktiivisesti ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen edunvalvontaan;
2.sopii valtakunnallisilla ja paikallisilla sopimuksilla työehtosopimusalojen palkansaajia koskevista työ- ja palkkaehdoista, sekä valvoo sopimusten ja työsuojelumääräysten noudattamista.

Järjestäytyminen?
Tällä kuvalla havainnollistetaan mitä järjestäytyminen
tarkoittaa. Järjestäytyminen tarkoittaa jäsenmäärän
kasvua suhteessa aktiivisuuteen.

Järjestäminen?

Järjestäminen on voimatasapainon muuttamista
Järjestämisen periaatteet
Suhteet
Suunnitelma
Liike
Hyvinkään Metallityöväen Ammattiosasto 58:n alueella saatiin järjestämiskampanjalla hyviä tuloksia aikaan, loimme uusia suhteita jäsenten ja työpaikkojen välille. Tästä on hyvä
lähteä rakentamaan parempaa edunvalvonta- organisaatiota Hyvinkään alueelle.

Järjestäminen ei yksinään riitä, meidän täytyy saada
luotua mukava ilmapiiri, jossa on innostavaa toimia ja
jokainen kokee osallistumisensa hyödylliseksi.
Heräsikö mielenkiintosi? Ota yhteyttä!
Mikael Kölhi
Varapuheenjohtaja ja nuorisojaoston vetäjä
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Kuvia vuoden varrelta

Liittokokouksessa äänestäneiden kesken arvoimme ammattiosaston
tuulipuvun ja kävelysauvat. Kuvassa toimistonhoitaja Seppo Pyykkö
luovuttaa palkinnon Timo Yrttiaholle.

Yksi voittajista oli Markku Seppä.

Syyskokouksessa puheenjohtaja Pasi Karttunen luovutti SAK:n kultaisen ansiomerkin Sinikka Niemiselle.

Uusi puheenjohtaja ojentaa viirin poistuvalle puheenjohtajalle.
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MITÄ TAHTOISIT
MUUTTAA AMMATTIOSASTOSSA?

Tahdotko olla mukana ammattiosaston toiminnassa? Vai onko
jotain, mitä muuttaisit, jos voisit, tai haluaisit.
Tervetuloa Hyvinkään Metallityöväen ammattiosasto 58 nuorten jäsenten Start-Up tilaisuuteen, jossa suunnittelemme, mitä sinun mielestäsi Metalli58 nuorten tulisi tehdä? Lopuksi käymme läpi miten Metallin Nuoret
toimii ja tekee.
Käymme myös syömässä ravintola Turkinpippurissa.

PAIKKA: Hyvinkään Metallityöväen ammattiosaston toimisto.
OSOITE: Uudenmaankatu 5-9 B 23, 05800 Hyvinkää
AIKA: 28.01.2017 Klo 13.00-15.00
Hyviä asioita alkaa tapahtua, kun riittävän moni ryhtyy toimeen.
Yhdessä voimme huolehtia, että jäseniä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja
edunvalvonta tällä alueella saadaan kuntoon.
Kaikki nuoret jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.
Tule ja pyydä työkaverisikin mukaan!
Ilmoittautumiset Mikael Kölhille 044 343 4360
Terveisin
Mikael Kölhi
PS. Jos tahdot kysyä jotain kokoukseen, tai sen aiheeseen liittyen jo etukäteen, soita 044 3434360
NUORELLA JÄSENELLÄ TARKOITETAAN ALLE-35 VUOTIASTA
JÄSENTÄ.
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