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Äänestämisen
tärkeydestä
Arvoisa jäsenistö! On jälleen tullut
aika valita edustajat Liittokokoukseen.
Ammattiosastostamme on ehdolla 12
ehdokasta. Yhteistyön vaaliliitolla on
7 ehdokasta ja metallin vaikuttajilla 5
ehdokasta. On vanhoja konkareita ja
uusia yrittäjiä. Erittäin tärkeää on saada
äänestysprosentti nousemaan. Viimeisten liittokokousvaalien äänestysprosentit ovat menneet kerta toisensa jälkeen
vain alaspäin. On tärkeää käyttää äänioikeutta, oli ne sitten
mitkä vaalit vaan. Ja näissä liittokokousvaaleissa olisi hienoa,
jos saisimme äänimäärän nousemaan. Metallin liittokokousvaaleja seurataan myös työnantajan taholta ja meidän on
nyt näytettävä heille, että juuri nämä meidän vaalit ja äänestäminen niissä kiinnostaa meitä jokaista. Liittokokouksessa
linjataan liiton asiat taas neljäksi vuodeksi eteenpäin ja onhan se tärkeää päästä vaikuttamaan asioihin. Tänä vuonna
on äänestäminen tehty todella helpoksi. On postiäänestys,
sähköinen äänestys ja tavallinen ns. uurnaäänestys. Liitto lähettää postia jokaiselle jäsenelle, josta käy ilmi tarkemmat
ohjeet. Ole tarkkana ja seuraa postiasi.
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Olette varmaan seuranneet Suomen nykyisen hallituksen
touhuja ja uskon, että monelta teiltä on päässyt ärräpäitä
seuratessanne heidän puuhasteluaan. Näin on kansa äänestänyt, mutta toivottavasti suunta muuttuu ensi vaaleissa.
SSS- joukkue on saanut Suomen aivan sekaisin sillä soutamisella ja huopaamisella, mitä se on viime aikoina harrastanut.
Sipilän hallitus yrittää heikentää meidän työehtosopimuksia,
pudottaa palkkoja, eläkkeitä ja työttömyyskorvauksia. Uskon, että kovat ajat ovat vielä tulossa. Helpolla emme saa
antaa periksi. Taistelutahtoa kyllä löytyy, osoittihan viimesyksyinen mielenilmauspäivä Rautatientorilla sen, kun yli 30000
ihmistä kokoontui sinne. Torilla tavataan tarpeen vaatiessa.
Olen myös ehdokkaana liittokokousvaaleissa. Työskentelen
pienessä työpaikassa ja väärässä läänissä, joten minun kolme
työkaveriani eivät voi minua äänestää. Siksi pyytäisin teitä
muistamaan numeron 25, kun olette äänestysaikeissa. Naisenergiaa!
Hyvää äänestysintoa ja hyvää kevättä odotellessa,
Anitta Luoto

PÄÄTOIMITTAJA
Anitta Luoto
TAITTO
Savion Kirjapaino Oy
PAINOPAIKKA
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
puh. (09) 274 5210
Painos: 1500 kpl
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Ei käy, ei näin

On aika kertoa selkeä mielipide maan hallitukselle ja EK herroille. Siitä mitä mieltä
olemme heidän toimistaan ja mielipiteistään. Oiva tapa siihen on käyttää äänioikeutta metallin liittokokousvaaleissa ja vaikuttaa myös siihen kuka meidän asioita hoitaa
liiton hallinnossa. Kuten muistat niin liittokokous päättää myös liittomme suunnan
ja suurimmat tavoitteet seuraaville vuosille. Niiden yli 2000 liittokokous aloitteen
avulla, jotka ammattiosastot tekivät liittokokoukselle.
Äänestämällä on helppoa ja vaivatonta osoittaa että meille ei ole sama millä toimilla maatamme yritetään saada uuteen nousuun. Varsinkin nyt kun meillä on käytössä
sähköinen äänestys ensimmäistä kertaa. Pankkitunnuksilla tapahtuva äänestys on mahdollista missä vain kun sinulla on nettiyhteys laitteessasi. Toivottavasti mahdollisimman
monella työpaikalla varataan koneita tätä toimitusta varten ja rauhallinen paikka. Toki
kotonakin voit äänestää, pääasia että käytät valtaasi.
Äänestämättä jättäminen on hiljainen hyväksyntä nykyiselle menolle ja varmasti
huomioidaan niin maan hallituksessa kuin lehdistönkin suunnalla. Tätä viestiä käytettäisiin varmasti meitä vastaan, vetoamalla siihen ettei meitä kiinnosta ja nykyiset
toimenpiteet ovat oikeita. En usko meidän metallin jäsenen niin ajattelevan joten
kerrotaan se myös ja saadaan samalla äänestysprosentti nousuun.
Paljon olisi asioita joista voisi ja pitäisi kirjoittaa, mutta seuraavassa lehdessä sitten.
Nyt pidetään yhdessä huolta että vaalit saadaan käytyä hyvässä hengessä läpi ja
parhaat valitaan Tampereelle. Tästä lehdestä löydät meidän oman ammattiosaston
ehdokkaat, joten valitse yksi ja ei muuta kuin äänestämään.
Pasi Karttunen, liittokokousehdokas numero 22
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Ammattiosastojen esityksillä
vaikutetaan pitkälti metallin
2016 liittokokouksen päätöksiin
ja tulevaisuuden linjauksiin.
Metallin tammikuussa ilmestynyt uutiskirje peräsäsi ammattiosastoilta liittokokousesityksiä. Saatekirjeessä todettiin. Ammattiosastot ovat lähettäneet
kovin vähän esityksiä liittokokouksen
käsiteltäväksi. Liittokokousaloitteiden
sisältöä ja määrää seuraa myös työnantajapuoli, ja siksikin on tärkeää, että
aloitteita tehdään runsaasti.

mahdollisuutta päästä metallitöistä osa-aika eläkkeelle 58
vuotta täytettyään, niin että työnantaja maksaa 80 prosenttia osa-aika eläkkeellä olevan palkasta. Tämä helpottaisi
nuorten työllistymistä aiemmin työelämään ja mahdollistaisi
hiljaisen tiedonsiirron metallitöissä uusille ja nuoremmille
uraa aloittaville työntekijöille, samalla se tukisi työssä jaksamista ja kohotettujen eläkeikien saavuttamista työuran
loppuun asti.
Tulevaisuuteen vaikuttaa myös hallituksen esittämät pakkolait. Nämä asiat mietityttää työpaikoilla, mitä ne toteutuessaan tulevat vaikuttamaan meille. Pakkolaeilla leikataan
lomarahoista 30 prosenttia, ensimmäisestä sairauspäivästä
tulee palkaton, vuosiloma muuttuu korkeintaan kuuden
viikon mittaiseksi ja loppiainen sekä helatorstai muuttuvat
palkattomiksi vapaapäiviksi. Lisäksi on ennustettu että pätkätyöt saattavat lisääntyä tulevaisuudessa.

Myös äänestys käyttäytyminen metallin vaaleissa kiinnostaa
työnantajapuolta. Äänestys prosentti on vuosien mittaan
heikentynyt kyllä kaikissa vaaleissa eikä metallin vaalitkaan
poikkea tästä kehityksestä. V 2004 äänestys prosentti oli
55,1 vuoden 2008 48,9% ja edellisissä vuoden 2012 liittokokousvaaleissa 44,2%.
Heikoiten edellisissä metallin vaaleissa uurnilla kävivät nuoret alle 35 vuotiaat. Nuorten äänestys prosentti viime liittokokousvaaleissa oli vain 23.8%. Tämä nuorten passiivisuus
on huolestuttavaa kun heidän tulevaisuuden asioista pitkälti
ollaan kuitenkin tekemässä linjauksia.

Hallituksen touhuihin liittyen kuulin tässä Turuilla ja toreilla
kulkiessa tarinan valheen kelloista.
Rivikansalainen oli käymässä eduskunnassa ja kummasteli
kelloja joita oli ripustettu eteisaulan seinälle, hän kyseli vahtimestarilta kelloista mitäs nuo kellot ovat kun kaikki on eri
ajassa ja yksi ei käy ollenkaan. Vahtimestari valaisi kansalaista
kertomalla niiden olevan valheen kelloja.

Ammattiosastojen esitykset liittokokoukselle ovat yksi merkittävimmistä asioista kuinka yksilö tasolla voi vaikuttaa tulevan ja tulevien metallin työehtosopimuksien sisältöön ja sitä
kautta alan vetovoimaisuuteen ja palkkaukseen. Liittohallitus
käsittelee ammattiosastoilta tulleet aloitteet ja tekee niistä
yhteenvedon jotka kirjataan ylös.

Ensimmäinen kelloista joka eteni verkkaisesti oli Sipilän ,
toisen viisarit kulkivat 5 minuuttia eteenpäin ja seuraavassa hetkessä 8 minuuttia taakse se kuului Soinille. Kolmas
kelloista pysyi paikallaan. Tästä kansalainen kyseli mahtaako
kello olla rikki? Ei sanoi vahtimestari se kuului Äiti Teresalle hän ei valehtele. Äiti Teresan kellon vieressä näkyi tyhjä
naula sen vahtimestari ilmoitti olevan Stubbin kellon paikka.
Mutta miksi se ei ole paikalla onko se rikki ja viety huoltoon?
Ei sanoi vahtimestari, se toimii erinomaisesti. Otin kellon
omaan huoneeseeni tuulettimeksi!

Seuraava vaihe näille aloitteille on niiden esittäminen ja kannattaminen paikan päällä Liittokokouksessa. Tämän vuoksi
jäsenten onkin tärkeää käydä äänestämässä, jotta ehdokkaat saavat tarpeeksi ääniä pääsevät lävitse ja voivat liittokokouksessa viedä esityksiä eteenpäin.
Meidän ammattiosasto metalli 58 käsitteli ja hyväksyi yhteensä 23 aloitetta jotka lähetettiin liittohallitukselle. Esitykset koskivat lähinnä työtömuusturvaa ja työehtosopimus
toimintaa. Esitykset tulivat Koneen hissitehtaan työhuonekunnalta tästä aktiivisuudesta pitää olla ylpeä.

Eipä siitten muuta kuin muistakaa vaikuttaa omaan tulevaisuuteenne ja käykää äänestämässä.

Yksi näistä esityksistä oli seuraavanlainen.

Metallin vaalien äänestys aika alkaa 18.3 ja päättyy 1.4.2016
klo 12:00 Sähköinen äänestys päättyy 28.3. 2016 klo 23:00.

Metalli liiton on katsottava tulevaisuuteen jäsentensä edunvalvonnassa ja työssä jaksamisessa. Esitämme että Metallityöväenliitto alkaa neuvottelemaan ja ajamaan alakohtaista

Kari Purmonen
Pääluottamusmies
Kone Industrial Oy
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Pörssijohtajilta kadonnut
järki osinko-orgioissa
– sydäntä ei ole koskaan ollutkaan
Saamme jatkuvasti kuulla, kuinka taloudessa menee huonosti ja että palkansaajat tienaavat liikaa. Sama laulu on
jatkunut jo vuodesta 2008 alkaen. Palkkoja tulisi alentaa, jotta suomalaisten yritysten kilpailukyky paranisi. Etunenässä
tätä palkkojen alentamisvouhkaamista
on pitänyt joukko suomalaisten suurten
pörssiyhtiöiden johtajia.

työpanosta osattaisiin arvostaa, he kun tekevät irtisanottujenkin edestä hommia. Sen sijaan näiden yhtiöiden johtajat
vaativat jäljelle jääneille työntekijöilleen palkkojen alennusta.
Työntekijöitä irtisanotaan, johtajia palkitaan ja lopuille työntekijöille annetaan porkkanan sijasta keppiä! Siinä ohessa voidaan vielä puolustella veropakolaisiksi ryhtyviä entisiä johtajia.
Miljonäärien uusin suunnitelma on poistaa työttömyysturvasta kolmen kuukauden ammattisuoja ja sääntö, että töihin
ei tarvitse mennä työttömyyskorvausta pienemmällä palkalla. On vaikea nähdä, että hankkeella pyritään muuhun kuin
lyömään jo lyötyä.

Palkkoja ei ole korotettu juurikaan vuosikausiin. Eläkeuudistus
tehtiin, jolla saatiin aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Merkittävimpiä ”uudistuksia” työllisyyden lisäämiseksi olivat työnantajien KELA-maksun poisto ja yhteisöveron erittäin raju
alentaminen. Kaikki nämä ovat tuoneet meidät tilanteeseen,
jossa pörssiyhtiöiden suuromistajat käyvät osinko-orgioihin.

Toisaalta on hienoa, että meillä on näin ahneita yhtiöitä ja
johtajia, sekä Sipilän, Soinin ja Stubbin kaltaisia oikeistopoliitikoita. Ilman niitä, emme saisi aikaan kansanliikkeitä, jolla torpataan koko nykyinen kurjistava leikkauspolitiikka ja
hallituksen sekä työnantajien ajama talouskuripolitiikka.
Opitaan taas äänestämään oikeita työväenpuolueita.

Suomessa ollaan maksassa kaikkien aikojen ennätyspotti kevään osingonjaoissa.
Pörssiyhtiöiden arvioidaan maksavan kaikkiaan 12 miljardin
osingot. Kun joukkoon lisätään yhtiöt, jotka eivät ole pörssiin listautuneet, on arvioitu osinkomäärän kasvavan jopa
18 miljardiin euroon. Se on paljon se! Paljon yhtiöiltä, joiden
edustajien mielestä kilpailukyky on menetetty!

Toivottavasti voimistuvat kansanliikkeet tuovat ay-liikkeeseenkin tarvittavaa virtaa, jotta jatkuva palkanalennus ja etujen karsinta loppuisi ja saamme yhteiskuntaan aikaan sellaisen tilan, jossa yhtiöiden etu ei aja kansalaisten edun edelle.
Juhani Kouhia

Kun vielä muistetaan, että monet näistä yhtiöistä on irtisanonut tuhansia työntekijöitä. Luulisi että jäljelle jääneiden
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Parempia aikoja
odotellessa
Juha Sipilä Aleksander Stupp ja Timo
Soini päättivät uudistaa koko suomen.
Sipilä nosti sormen pystyyn ja sanoi ”
Ahaa, vatuloidaan, tehdään muutama
pakkolaki ja pannaan suomi polvilleen
meidän eteen. Työläisille ja eläkeläisille
pitää näyttää, mistä kana pissii.”Timon ja
Aleksanderin mielestä tämä oli erittäin hyvä ajatus ja kaikki
taputtivat käsiään. Sitten tehtiin nyrkkitervehdys yhdessä. Ja
kaikki nauroivat. Moni asia meni kyllä reisille ja minne lie loput.
Paljon ovat joutuneet perumaan omia päätöksiään. Pakkolait
ovat nyt pakastimessa. katsotaan, otetaanko ne esille ja kuinka
paljon tehdään uusia.

Taitettu indeksi rokottaa pitkään eläkkeellä olevia eläkeläisiä.
Eläkkeelle jäädessä eläke on 60 % palkasta. 20-30 vuotta
eläkkeellä olleilla on eläke verrattuna palkkaan tippunut
noin 30 %. Moni, jolla on ollut kohtuullinen eläke eläkkeen
alkaessa, joutuu sitten aikanaan sosiaalin asiakkaaksi ja leipäjonoon. Asia kuuluu kolmikannassa päätettäviin asioihin.
Metalliliiton tulee osaltaan antaa painetta SAK,n suuntaan.
Joulun alla olimme retkellä Pasilassa Uudisvuodon kuvauksessa. Matka oli tosi mukava. Kannattaa käydä muidenkin
edes kerran. Kuvaus kesti reilun 2 tuntia. Kävimme tulomatkalla syömässä jouluaterian Keimolan Nesteellä.
Kiitokset kaikille mukana olleille kivasta reissusta ja kiitokset
myös Metalli 58 lle, joka maksoi viulut.

Pakkolakien valmistumista ootellessa päättivät sitten pitää siirtää eläkeläisten Kela korvauksista ja lääkärimaksuista 30% valtion kassaan. Hyvinkäälläkin ruoska iski täysimääräisesti. Kiitos
hallitukselle. Mistä ne oikein ties, että eläkeläiset tarvii lääkäriä?

Kiitos
Eino Korhonen

Uudisvuodon kuvauksessa.
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Nuorten ääni
liittokokoukseen!
Tutkimustuloksia työntekijöiden halukkuudesta
työskennellä määräaikaisopimuksella
Määräaikaisten työsopimusten osuus alle-25 vuotiaiden
keskuudessa on tällä hetkellä noin 45% kaikista työaloista.
Määräaikaisista työntekijöistä työskenteli määräaikaisena
siksi, ettei vakituista työtä löytynyt 67,5 prosenttia lukuun sisältyy kaiken ikäiset työntekijät. Tilastokeskuksen teettämän
Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2014 (Lähde: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE TYÖSOPIMUSLAIN
MUUTTAMISESTA (LUONNOS 15.1.2016) Voimme todeta tutkimuksesta että suurin osa ei halua työskennellä
määräaikaisella sopimuksella. Tämä aiheuttaa nuorille myös
sen että tulevaisuuden suunnittelu vaikeutuu koska sitä ei
voi suunnitella pidemmälle kuin, seuraavan määräaikaisopimuksen loppuun. Jolloin nuorten on vaikea tehdä isoja hankintoja esim. Ostaa omaa asuntoa tai autoa, koska pankki ei
myönnä lainaa määräaikasopimuksella työskenteleville. Mikä
taas syö ostovoimaa.

Olen huolestunut nykyisistä työsopimuksista, joita nuoret saavat. Yleensä
vuokratyöyritysten kautta saatu nollatuntisopimus tai määräaikatyösopimus.
Tämä tosiasia ei ole parantumassa
tulevaisuudessa, jos nykyisen porvari
hallituksen haluamat työsopimuslain
muutokset menevät läpi. Lakiehdotus on seuraavanlainen.
Tavoitteita joita, hallitus pyrkii edistämään pidentämällä
koeaikaa, mahdollistamalla alle vuoden määräaikaisen työsuhteen ilman eri perustetta ja joustavoittamalla takaisinottovelvoitetta irtisanomistilanteessa. Näillä keinoilla pyritään
alentamaan kynnystä, joka erityisesti pienillä ja keskisuurilla
yrityksillä on uusien työntekijöiden palkkauksessa. Toimenpiteillä pyritään vähentämään uuden työntekijän palkkaamiseen liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia riskejä, millä
uskotaan olevan työllisyyttä parantavia vaikutuksia työllistämiskynnyksen madaltumisen kautta..(lähde HALLITUKSEN
ESITYS EDUSKUNNALLE TYÖSOPIMUSLAIN MUUTTAMISESTA (LUONNOS 15.1.2016) Eli oltaisiin mahdollistamassa tehdä alle-vuoden määräaikainen työsopimus ilman
siihen perusteltua syytä ja lyhentämässä työntekijän takaisinottovelvoitetta. Joka tarkoittaisi että, ollaan siirtämässä
yrittäjän riskit nuorten työntekijöiden harteille, jolloin nuorten on entistä vaikeampi saada vakituinen työsopimus.

Eläke uudistuksesta
Samaan aikaa vaaditaan että eläke rajaa on nostettava, jotta
saadaan korjattua kestävyysvaje mikä entisestään vaikeuttaa
nuorten asemaa työmarkkinoilla Koska, työpaikoille ei tule
henkilöstökiertoa. Nyt sinulla on mahdollisuus tukea ehdokasta joka aikoo käyttää puheenvuoronsa liittokokouksessa
nuorten työelämän parantamiseen äänestä numeroa 24.
Mikael Kölhi
Lähteet:
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE TYÖSOPIMUSLAIN
MUUTTAMISESTA (LUONNOS 15.1.2016)
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Vaaliajat ja vaalipaikat ammattiosasto 58 työpaikkakohtaisilla vaalitoimikunnilla 2016
Konecranes Finland Oy

Reka Kaapeli Oy
Paikka: Ruokala
Aika: ma 11.4.2016 klo 10.00–15.00

Paikka: Pommisuoja, L-rakennuksen alakerta.
Aika: ma 11.4.2016 klo 12.30–15.00
Paikka: Pommisuoja, L-rakennuksen alakerta.
Aika: ti 12.4.2016 klo 12.30–15.00

Ammattiosaston toimistolla
Sunnuntaina 10.4. klo 15.00 – 17.00
Maanantaina 11.4 klo 16.00 – 18.00
Tiistaina 12.4 klo 14.00 – 16.00

Tibnor
Paikka: Ruokalan neuvottelutila
Aika: ti 12.4.2016 klo 5.30–7.00 ja 12.00–16.00

Kiertävä vaalitoimikunta
Maanantaina 11.4.2016
Note Oy 		
klo 9.00–9.30 Ruokailuhuone
SKS Connecto Oy klo 10.00–10.30 Ruokailuhuone
Pivatic Oy
klo 12.00–12.30 Ruokailuhuone
Sihvo Oy		
klo 13.00–13.30 Ruokailutila

Kone Industrial Oy
Paikka: Hissitehdas
Aika: ma 11.4.2016 klo 11.00–12.00 ja 13.30–14.30

87

88

Kari Purmonen

Sini Salminen

Pääluottamusmies,
ammattiosaston sihteeri

I varavaltuutettu,
jälkikäsittelijä
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Liittokokousvaalit 2016
Tervehdys!
Tätä tekstiä kirjoittaessa voinee sanoa,
että kuluva talvi on ollut säineen yhtä
vaihteleva kuin hallituksen linja suhteessa työmarkkinajärjestöihin. Ensin
saatiin hyytävät pakkaset ja sen jälkeen
lunta perään maata valkaisemaan.Voitaneen sanoa,että vatuloitu on ihan
riittämiin...

5%.Pakettiin kuuluvana olennaisena osana yksityisen työnantajan sosiaalimaksuja alennetaan 1.72%.Tästä koitutuva
n.850 miljoonan euron julkisen talouden tulojen menetys
korvataan pääosin niin,että julkiselle sektorille tulee säästöjä
työehtojen heikennyksistä.
No mihin tämä kaikki pahimillaan johtaa on kysymys johon
kukaan ei varmaan suoralta kädeltä osaa vastata.Ei tarvitse kuitenkaan olla mikään suuri ennustaja sanoakseen,että
toteutuessaan nämä toimet voivat johtaa nykyisten työehtosopimusten päättyessä vaikeaan neuvottelutilanteeseen.
Toivoa sopii,että taas kertaalleen aloitetut neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta johtavatkin edes jotenkin meitä
duunareitakin tyydyttävään ratkaisuun.

Meille palkansaajille tosin ei säätä lainatakseni sitä kesää taida
hetkeen olla tulemassakaan.Viime keväisten eduskuntavaalien jälkeen muodostetun Sipilän SSS hallitus ja EK pitävät
siitä huolen.Kaikkein rankemmin meitä tullaan kurittamaan
jatkossa toteutuessaan pakkolaeilla.Miltä kuulostaa laki jossa
leikataan lomarahoista 30 prosenttia,ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi,vuosiloma enintään kuusi viikkoa ja
loppiainen sekä helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi.Kuulostaa ainakin minusta ”märältä” rätiltä päin naamaa.

Hyvät toverit!Liiton linja syntyy erilaisista näkemyksistä,ja
kokemuksista. Päätöksiä tehdessä on tärkeää,että kuuntelemme kaikkien jäsenten mielipiteitä.Pidetään yhdessä huolta,että sinun,minun ja meidän ääni kuuluu liitossamme!

Lakipakettia kutsutaan pakkolaiksi,koska hallitus asettaa
poikkeuksellisesti rajat työmarkkinajärjestöiden oikeudelle sopia työehdoista.Se mikä tässä on poikkeuksellista on
se,että poliitikot rajoittavat myös yksityisillä työnantajilla
työskentelevien työntekijöiden etuuksia.Tämän takia lakien perustuslaillisuus on mielestäni hyvin kyseenalainen.
Tällä lakipaketilla hallitus aikoo vaikuttaa yritysten kustannuskilpailukykyyn niin,että yksikkötyökustannukset alenevat

Hyvää vaikuttavaa kevään jatkoa kaikille!
Hyvinkäällä 25.2.2016
Pekka Haukka-aho
työsujeluvaltuutettu
metalli 58 toimikunnan jäsen
liittokokousehdokas 2016

Ammattiliitot ovat vahva osa yhteiskuntaa. Niiden tehtävänä on puolustaa ja parantaa työntekijöidensä työehtoja. Suomalaisista ammattiliittoihin
kuuluu yli 2 miljoonaa jäsentä.

Ammattiliitot tulisi vain saada päivitettyä nykyaikaan. Ei niin,
että muutama ”Lyly” tekee työnantajien kanssa kerran parissa vuodessa nollaa hipovan sopimuksen ja siinä se on.
Pitäisi näkyä enemmän työpaikoilla, siellähän ne jäsenet ja
jäsenten ongelmat ovat.
Sini Salminen
22 vuotta, jälkikäsittelijä
Lajupek Oy, Hyvinkää

Aktiiveista on pulaa eikä varsinkaan
nuoria kovasti kiinnosta ammattiyhdistysliike. Itse lähdin ehdokkaaksi siksi, koska nuorissa on
tulevaisuus ja uskon ay-liikkeen jäsenten yhteiseen voimaan.
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Ansiomerkkejä
ansioituneille jäsenille

Syksyn syyskokouksessa Metalli 58 jakoi SAK,n kultaiset ansiomerkit pitkään tehdystä työstä ammattiyhdistysliikkeen
ja jäsenistön hyväksi. Ansiomerkit jakoi Metalli 58 puheenjohtaja Pasi Karttunen. Ansiomerkin saajat keskeltä lähtien:
Kari Purmonen Voitto Heimonen ja Anitta Luoto. Kuten
Puheenjohtaja totesi, nämä ovat henkilöitä joille tämän kunnian suo ilomielin. He ovat olleet pitkään mukana tekemässä
työtä työntekijöiden parhaaksi. Kari Purmonen on nykyinen

sihteeri ammattiosastossa ja ollut mukana toimikuntatyössä
pitkään. Voitto Heimonen aloitti ammattiyhdistyshommat jo
70 luvulla ja oli pitkään mm. osaston liikunnasta vastaavana.
Hän työskenteli Reka Kaapelilla ja on nyt eläkkeellä. Anitta
Luoto samoin pitkään toiminut ammattiyhdistysliikkeessä
eri tehtävissä. Nykyisin hän on SAK Hyvinkään paikallisjärjestön puheenjohtaja, tiedotussihteeri ja Viiskasi lehden päätoimittaja. Onnea kaikille merkin saaneille.
Teksti ja kuva Eino Korhonen
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Äänestyspalkinnot!

Tuulipukuja esittelevät Laura ja Heikki Kölhi.

Ammattiosastomme arpoo viisi kappaletta ulkoilupakettia,
johon kuuluu ulkoilupuku ja kävelysauvat.
Lisäksi Metalliliitto arpoo kaikkien äänestäneiden kesken
viisi matkaa+ lippupaketti jääkiekon MM-kisoihin Venäjälle.
Äänestämällä olet automaattisesti mukana arvonnassa.
Onnea arvontaan!

