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               Oulun seudun Metallityöväen ao.210 

           LOMAOSAKE  RUKAKÖNGÄS 

 Vuokrausta hoidetaan arkisin klo 9.00  15.30  

             Oulun seuturyhmän toimistolla  

             Mäkelininkatu 31. 5krs. 90100 Oulu  

              Puhelin: 044 331 1005  
     

Valitse pankki, josta saat 
OP-bonusta ja muita etuja! 
Varaa aika numerosta 010 2535 014 ja tule käymään!
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Pääkirjoitus

Terapiaa
halauksesta

1.10. 2010  Heli Greus

• Päätoimittaja: Heli Greus
• Toimitussihteeri: Heli Greus
• Taloudenhoitaja / Ilmoitusmyynti: Olavi Tuovinen p. 041- 548 0235, 56.metalli@luukku.com
• Lehtitoimikunta: Eero Heikkinen • Jari Ahokas • Marianne Honkanen  • Olavi Kurttila •
     Saija Paavilainen • Tuure Karkulahti •  Kalevi Kuha • Helena Junnonaho • Marja-Leena Laine •
     Anne Kela • Sauli Huovinen • Tarja Vaikko • Sinikka Nikkinen • Ville Rantala •Reijo Ravaska
• Kustantaja: Metallin ammattiosastot n:o 56, 72, 108, 118, 210, 219, 222, 288, 289 ja 418
• Painosmäärä: 6500 kpl
• Painopaikka: Ouluprint Oy

Kiitokset kaikille, jotka ovat mahdollistaneet tämän lehden valmistumisen. Palautetta Metalliset-lehdestä voit lähettää osoit-
teeseen: heligreus@gmail.com

Kansikuva: Pyhäjoen motoristit vappuna 2010. Akantappo vehe ja Juuso.  Kuvaaja: Sirkka Kemppainen ao72.

Levin taikaa. Kuva: Tarja Vaikko.

Aivan mahtava kesä takana. Oli aurinkoisia päi-
viä, lämmintä ilmaa riitti ja uimavedet olivat huo-
mattavan lämpimiä. Itsekin kävin useana iltana työ-
päivän päätteeksi uimassa. Oli nautinto upottaa it-
sensä veteen, joka tuntui viileältä lämpimällä ihol-
la. Uiminen ei ollut pikainen pulahdus, vaan vedes-
sä jopa viihtyi. Yksi yö jäi kesästä mieleen erityises-
ti. Päivä oli ollut tosi lämmin ja illalla ilma ei jääh-
tynyt ollenkaan, vaan puolenyön maissa oli vielä 27
lämmintä. Uimarannalla oli väkeä kuin päivällä ja
ihmisiä liikkui muutenkin kun he eivät saaneet unta.
Aivan välimeren tunnelmaa, yö oli upea.

Kesä oli muutenkin miellyttävä. Näin paljon tut-
tuja kasvoja kulkiessani. Toiset olivat kouluajoilta
tuttuja ja toiset työelämästä. Kummallisinta oli kun
ei tuntenut kaikkia vaikka oli istuttu useampi vuosi
samassa luokassa. Outo tunne kun kaveri sanoo
”Onpa tutun näköiset kasvot.” eikä itsellä säteile ollenkaan, kuka minua vastapäätä on. Tietokone päässä
vain raksuttaa että mistä ihmeestä minä tunnen tämän kaverin.

Toisista ihmisistä tulee läheisempiä ystäviä. Heidän kanssaan tulee pidettyä yhteyttä säännöllisesti. Sit-
ten on hyviä ystäviä, joita näkee tosi harvoin ja he ovat aina niin kuin olisi vasta nähty. On paljon tuttuja
joita tervehtii muttei tiedä yhtään, miten he haluavat kahvinsa juoda. Ei siis ole juteltu syvällisemmin.
Usein lenkillä miettii ystäviä ja mitä heille kuuluu, mutta ei vaan saa soitettua tai käytyä. On mahtava olo
kun saa otettua yhteyttä ystävään, jota ei ole pitkään aikaan tavannut.

Olen luonteeltani ihminen joka viihtyy ihmisten parissa. Seurusteluaikana oli poikaystävälläni tapana
halata melkein kaikki tutut. Minähän olin sukkainen, varsinkin kun tuttu oli tyttö. Mutta kuinkas olla-
kaan, kun hänen ystävänsä tutustuivat minuun, he halasivat minutkin. Huomasin pian, että heillä oli
mukava tapa tervehtiä, ei sen kummempaa. Pian tapa tarttui minullekin ja mikäs sen mukavampaa, kuin
saada lämmin oikea hali tavatessa. Sehän on melkein terapiaa tämän päivän kiireiseen elämän rytmiin.
On ihmisiä jotka eivät perusta koskettelusta, mutta heidätkin voi joskus yllättää halauksella. Ei kuiten-
kaan väkisellä.

Harvoin on tullut eteeni tilanne, jossa on henkilö, jonka kanssa en tulisi toimeen. Poikkeus vahvistaa
säännön, yksi tapaus on.

Ilman ystäviä elämä olisi yksitoikkoista, he tuovat väriä päiviin. Nyt vain odottelemaan seuraavan
ystävän kohtaamista. Ja valmistautumaan tuleviin koitoksiin.

Hyvää syksyä kaikille, halien kera.

    Heli Greus ao222
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”Harva meistä on rautaa”
ASLAK = Ammatillisesti
syvennetty lääketieteellinen
kuntoutus

Aslak-kuntoutus on harkinnanva-
raista, mikä tarkoittaa sitä, että se on
määrärahasta riippuvaista. ASLAK on
Kelan kehittämä ja rahoittama varhais-
kuntoutuksen muoto.

Pohjois-Suomen vakuutusalueelle
myönnetyillä ASLAK- määrärahoilla
voidaan järjestää vain 2/3 kaikista vuo-
delle 2010 haetuista ASLAK – kursseis-
ta.

Aslak-kurssi on tarkoitettu TYKiä
varhaisempaan vaiheeseen silloin, kun
työkyvyn säilyminen on vasta ikään
kuin uhattuna.

Kuntoutus kohdistuu työssä olevaan
väestöön ja sitä toteutetaan työpaikan,
työterveyshuollon, kuntoutuspalvelujen
tuottajan ja Kelan välisenä yhteistyönä.

Kurssin tavoitteena on työkyvyn pit-
käaikainen parantaminen ja työssä jak-
saminen sekä asettaa niihin liittyvät
henkilökohtaiset tavoitteet.  ASLAK-
kurssi toteutetaan jaksoissa vuoden ai-
kana ja tavallisimmin kurssi jakaantuu
kolmeen osaan.

Prosessissa on myös yhteistyöpäivä,
johon kutsutaan työnantajan, työter-
veyshuollon ja työsuojeluorganisaation
edustajia.

Aslak-kuntoutukseen hakeudutaan
oman työterveyshuollon kautta, ja siel-
lä arvioidaan kuntoutustarve sekä oh-
jataan hakemuksen tekemisessä.  Kela
valitsee kuntoutujat ja kuntoutus oi-
keuttaa Kelan maksamaan kuntoutus-
päivärahaan.

Se voidaan järjestää joko avo- tai lai-
toskuntoutuksena.

TYK = Työkykyä ylläpitävä
ja parantava valmennus

TYK on Kelan rahoittamaa työkykyä

ylläpitävää toimintaa ja eroaa ASLAK-
kurssista siinä, että TYK on tarkoitettu
vaiheeseen, jossa henkilöllä on jo sel-
viä ongelmia selviytyä töissä ja häntä
uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina työ-
paikan ja työterveyshuollon toimenpi-
teistä huolimatta. Kela on kehittänyt
tämän kuntoutusmuodon nimenomaan
ikääntyville ja kuntoutuksen tarkoitus
on tukea jo pitkään työssä olleita työn-
tekijöitä.

Tavoitteena on löytää keinoja, joilla
työntekijä jaksaisi jatkaa omassa työs-
sään pitempään.

TYK on pitkäkestoinen kuntoutus-
prosessi, joka voi jatkua 1.5 vuotta. Val-
mennuksen kesto on enintään 33 vuo-
rokautta ja se on jaettu useampaan jak-
soon.

Työyhteisöpäivä kuuluu myös osana
tähän kuntoutukseen. Jos kuntoutus on
työpaikkakohtainen, siinä kuullaan toi-
veita ryhmäläisiltä ja keskustellaan
esim. siitä, mitä on kuntoutus ja kun-
toutuminen.

Mukana tässä niin kuin ASLAK
kuntoutuksessa on työterveyshuolto,
työnantaja ja työsuojeluorganisaatio.

Työpaikkakohtaiseen valmennusryh-
mään kootaan kahdeksan hengen ryh-
mä, tai se voi koostua ammattialoittain
eri ammattien edustajista joko alueelli-
sesti tai valtakunnallisesti.

TYK on kolmen osapuolen, työter-
veyshuollon, Kelan ja kuntoutuslaitok-
sen yhteistyötä ja työterveyshuolto lait-
taa asian liikkeelle.

Valmennukseen hakeudutaan oman
työterveyshuollon tai hoitavan lääkärin
kautta ja kuntoutus oikeuttaa kuntou-
tuspäivärahaan sekä on osallistujille
maksuton.

Kommentteja työntekijöiltä, jotka
ovat TYK- kuntoutuksessa, toukokuus-
sa oli ensimmäinen viikko ja elokuussa
oli toinen osio Rokualla. Alkutaipaleel-
la tämä vielä on, mutta kommentit ovat
hyviä ja porukka tukee toisiansa.

• Toinen viikko oli parempi kuin
tunsi talon ja ohjaajat

• Joustava käyntiin lähtö
• Antoisa viikko
• Henkilökohtaisesti juuri oikeaan

aikaan tuli tämä mahdollisuus
päästä mukaan.

Kysyin työterveysammattilaisen mie-
lipidettä siitä, että milloin on aika al-
kaa miettimään kuntoutusvaihtoehtoa?
Työterveyslääkäri Juha Kallio kommen-
toi kysymystäni seuraavasti:

Kuntoutusta voi alkaa miettiä omal-
la kohdallaan, kun on ollut jo pidem-
pään työelämässä ja kokee, että ajoit-
tain on haasteita jaksamisessa. Tai kun
tuntuu siltä, että voisi oman terveyden
ja hyvinvoinnin suhteen enemmänkin
tehdä.  Jos on sairauksia, jotka vaikut-
tavat jaksamiseen ja hyvinvointiin tai
sairaspoissaoloja on paljon, on kuntou-
tus usein aiheellista. Usein Kela toivoo,
että työterveyshuollollisia toimenpitei-
tä (esim. ergonomia/työnkevennys) tai
avofysioterapiaa on toteutettu. Yhteys
työterveyshuoltoon tarvittaessa, asiasta
keskustellaan terveystarkastusten yhte-
ydessä taikka sairasvastaanotolla. Oma
motivaatio kuntoutukseen on erittäin
tärkeää, jotta kuntoutuksesta hyötyisi.

Marianne Honkanen ao72
TSV
Nokia Siemens Networks
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Teräsmiehiä Kalajoella
Metallin nuorten kesäpäivät 2010

• “Kyllä nuorillekin pitää olla jotain ihan omaa.”

www.pohjolantyo.fi • Tilaukset p. 08 – 311 6688 • saila.paavola@pohjolantyo.fi

POHJOLAN TYÖ
Koko Pohjois-Suomen Sanomalehti

Muut tarjoukset: 3 kk 17 €
  6 kk 30 €
  Säästö/kesto 57 €/vuosi
  12 kk/määräaikainen 65 €/vuosi

Tilaa ilmainen näytejakso maksutta!

Nuorten (alle 35v) kesäpäivät pidet-
tiin tänä vuonna Kalajoella. Sateisesta
ja tuulisesta säästä huolimatta paikalle
oli saapunut reilut 200 metallilaista per-
heineen. Vaikka tapahtuma onkin nuor-
tentapahtuman nimellä, on se tarkoitet-
tu koko perheelle, jonka mukaan ohjel-
ma on suunniteltu, virallinen ja asiapi-
toinen ohjelma mukaan lukien. Tapah-
tumaa ja tekemistä riitti siis kaikille, aina
perheen pienimmistä alkaen.  Nuorten
tapahtumassa oli, hieman pitkästä mat-
kasta huolimatta reilut kymmenen hen-
kilöä Oulun alueelta.

Eri alueiden ja ammattiosastoiden
joukkueet kisailivat perinteisissä teräs-
mieskisoissa. Kisat käytiin hyvässä hen-
gessä, enemmän ja vähemmän tosissaan,
joskin paikallinen hiekkamyrsky Hiek-
kasärkkien rannalla sotki hieman jouk-
kueiden välisiä voimasuhteita. Tiukan
kisan jälkeen voittajaksi julistettiin jouk-
kue Akaan Toijalasta. Oulun joukkue

tuli hienosti kolmanneksi, puolustaen
edelliskesän ylivoimaista voittoa.

Samaan aikaan Kalajoella järjestettiin
myös X-Games tapahtuma, joita kesäpäi-
vien osallistujat myös pääsivät seuraa-
maan. Täytyy myöntää, että lumilauta-
hyppyjen seuraaminen hiekkadyynien
lomassa tuo kesätapahtumaan oman sä-
väyksensä, olihan järjestäjät tuoneet tal-
ven paikalle ja hypyt tehtiin oikealta lu-
melta!

Päivän kääntyessä iltaan ja nuorem-

pien jo mentyä nukkumaan, kokoontui
kesäpäivien varttuneempi väki läheiseen
yökerhoon viettämään iltaa. Illan päät-
teeksi kesäpäiväläisille ja täydelle yöker-
holle esiintyi Lord Est.

Kesäpäivät olivat jälleen järjestetty
loistavasti ja tekemistä riitti varmasti kai-
kille. Tästä suuret kiitokset ojennetaan
Metallin nuorisotoimikunnalle.

Ville Rantala ao289
Lakeuden Katsastus Oy

Kempele, puh. 08-554 6707

Konetien Katsastus Oy
Oulu Rusko, puh. 08-311 7151

Putaan Katsastus Oy
Haukipudas, puh. 08-340 700

Avoinna: Ma–Pe 9.00–17.00
www.avainasemat.fi

Äimätien Katsastus Oy
Oulu, puh. 08-338 060
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Kuka löytyy ystävällisen
hymyn ja äänen takaa?

Kuka olet?
- Päivi Kojonen–Salo

Oletko töissä, jos niin missä?
- Kyllä olen, Metallityöväen

liiton Oulun aluetoimistossa, toi-
mistonhoitajana. Aloitin viisi
vuotta sitten ja olen viihtynyt
työssäni todella hyvin. Työni on
erittäin monipuolista, aamulla ei
aina tiedä mitä päivä tuo tulles-
saan. Asiakaspalvelun lomassa
hoidan mm. toimiston juoksevat
asiat, toimitsijoiden kanssa
käymme läpi tulevia tapahtumia,
joihin varaan paikat ja lähetän kutsut.
Keskustoimisto muistaa myös työtehtä-
villä säännöllisesti. Päivät ovat työntäyt-
teisiä mutta mielenkiintoisia.

Nyt syksyn aikana ajatukset rientä-
vät jo ensi keväässä. Toimitsijoita täy-
tyy myös aika ajoin pitää ajan tasalla.

Kouluttaako työnantaja sinua?
- Työnantaja järjestää kyllä koulutuk-

sia heti, kun tarvetta on. Syyskuun alus-
sa siirryimme uuteen jäsenrekisteri oh-
jelmaan. Tietokone ohjelmia uusitaan
myös siihen tahtiin, että ei ehdi kyllästyä
ja rutinoitua liikaa.

Montako kertaa olet muuttanut elä-
mäsi aikana?

- Asuntoa useampaankin otteeseen,
mutta suurin muutto oli työn perässä
Ruotsiin ja sieltä takaisin 20 vuoden jäl-
keen.

Mitä teet mieluiten vapaa-aikana-
si?

- Muhoksella on mökki, jossa vietän

mielelläni vapaa-aikaa rentoutuen.
Asuntovaunun kanssa liikun loma-aika-
na.

Teetkö mielelläsi ruokaa vai menet-
kö mieluummin ulos syömään? Onko
sinulla lempiruokaa?

- En ole oikein keittiö ihminen. Mie-
luiten istun valmiiseen pöytään. Ja tois-
ten tekemä ruoka maistuu aina parem-
malta.

Varsinaista lempiruokaa minulla ei
ole. Olen kaikkiruokainen.

Onko tasa-arvo tärkeää sinulle, pi-
täisikö työtehtäviin valita vain kyky-
jen perusteella?

- Kyllä tasa-arvo pitää ehdottomasti
ottaa huomioon.

Seuraatko TV sarjoja? Mikä kana-
va on päällä useimmiten kun ehdit
TV:n ääreen?

- Talvella on enempi aikaa katsoa
TV:tä, viikonloppuisin elokuvia, arkisin
dokumentteja.

Joskus jään koukkuun jo-
honkin tosi-tv sarjaan, viimeksi
Amazing Race. Olen kanava
surffailija, useimmiten on pääl-
lä maikkari. Mutta kun ei kat-
so yksin tv:tä, pitää tehdä
kompromisseja.

Käytkö mielelläsi tapahtu-
missa vai samoiletko mie-
luummin luonnossa?

- Mielelläni olen mökillä,
poissa kaikesta vilinästä, luon-
non keskellä. Mutta välillä pi-
tää irrottautua teatteriin, mes-

suille ja konsertteihin.

Missä arvioit olevasi 10 v päästä ja
mitä on tapahtunut?

- Tällä hetkellä eletään muutosten ai-
kakautta. Kaikki muuttuu ja pitää ope-
tella koko ajan jotain uutta, jos haluaa
pysyä mukana. En uskalla edes arvat
mitä 10 v. päästä on, jännityksellä odo-
tan. Eläkkeestä en edes uskalla haaveil-
la, koska eläkeikää nostetaan. Eläkkeitä
pienennetään, tuskin eläkettä on enää
edes olemassa kun se aika tulee. Kuka
tietää?

Toivotan kaikille tunnelmallisia
syysiltoja!

•   •   •   •   •   •   •

Kiitos tästä pienestä hetkestä ja
ajatuksistasi. Toivotan sinulle muka-
vaa syksyä.

Rauhallisuutesi ja hyväntuulisuu-
tesi tarttuu.

Heli Greus ao222

www.rakennusteho.fi
Merikoskenkatu 6, 90500 OULU.

Puh. (08) 344 341

Yli 60 v. alan
palvelua
Tuirassa
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Opiskelijanuoren unelma,
kesätyöpaikka

Opiskelijanuoren unelma,
kesätyöpaikka

Yhteystietoja ja linkkejä:
Työmarkkinatiedottajat Eero

Heikkinen puh. 040 719 3250 , Ville
Rantala puh. 040 552 5209.

Oulu ja Lapin alueen nuorisojaok-
sen edustajat Sauli Huovinen puh.
040 746 6725, Mikko Heiskari puh.
0440–472 703

Ryhmän nimi facebookissa on Ou-
lun ja Lapin metallinuoret. Toimii me-
tallin nuorten kohtauspaikkana, jos-
sa välitetään tietoa metalli nuorten ta-
pahtumista Oulun ja Lapin läänissä.
Löytyypi osoitteesta:
http://www.facebook.com/

Tomi Hanhela, Oulusta, kuuli kevääl-
lä kaveriltaan mahdollisuudesta päästä ke-
sätöihin Tyrnävän Metalpowerille. Hänen
otettua yhteyttä, haastattelu järjestyikin
jo seuraavalle päivälle ja kesätöitä löytyi
elokuulle asti.

Tomilla oli takana lukio ja vuosi opis-
kelua ammattikoulussa kaukovainion yk-
sikössä, koneenasentaja linjalla. Lukio-
pohjaista luokkaa ei opettajien aikatau-
lusta johtuen saatu aikaiseksi, joten hä-
nellä on vapautus yleisistä aineista, eli
työntekoon on aikaa talvikautenakin. Op-
pilaiden ikä vaihtelee välillä 16–33 vuot-
ta, eli mukana on ammatinvaihtajia ja
uudelleenkoulutettavia. Tomi toimii ny-
kyään myös oppilastoimikunnan puheen-
johtajana.

Oppilasjäseneksi hän liittyi jo ensim-
mäisenä syksynä, kun koululla oli eri liit-
tojen edustajia esittelemässä toimintaan-
sa. Ilmainen jäsenyys opiskelun aikana
kiinnosti ja liiton edustajan kerrottua jä-
senyyden muut edut, ei asiaa tarvinnut
enempää harkita. Oppilasjäsen saa jäsen-
kortin, jolla saa mm. etuja Teboil huolto-
asemilta, matkavakuutuksen ja voi osal-
listua liiton ja osastojen järjestämiin kou-
lutuksiin ja vapaa-ajan tilaisuuksiin ym.

Tultaessa työpaikalle täytetään perin-
täsopimus, jolloin varsinainen jäsenyys
katsotaan alkaneeksi ja työssäoloehdon
laskeminen alkaa. Työssäoloehto otetaan
huomioon, jos joskus myöhemmin joutuu
työttömäksi.

Työpaikoilla on Metalliliiton osastojen
edustajia, työsuojelu- ja luottamusmies
hoitamassa edunvalvontaa, esim. työsopi-
muksen, työehtojen ja lakien noudatta-
mista. Oppilasjäsenen siirryttyä taas syk-
syllä opiskelemaan hän hakee osastolta le-
pääviä jäsenoikeuksia, jolloin ilmainen jä-

senyys jatkuu. Lepäävän jäsenoikeushake-
muksen voi myös luottamushenkilö teh-
dä.

Kysyessäni Tomilta mitä he haluaisi-
vat metallin osastojen edustajien järjes-
tävän heille, hän kertoi oppilaita kiinnos-
tavan mm. paintball, formula ja keilailu,
ensin mainittu ehkä kaikista eniten. Me-
talliliiton ja metallin Oulun seuturyhmän
kotisivuilta löytyy tulevia tapahtumia.
Oppilasjäsenet voivat osallistua tapahtu-
miin ja ottaa yhteyttä kaikissa asioissa lii-
ton ja osastojen edustajiin.

• Mika Hanhela tutustuu cnc-sorvin käyttöön.

Teksti ja kuvat:
Eero Heikkinen ao56

• Monitaitoinen oppilasjäsen Mika Hanhela hitsaa Metalpowerilla.

•Sauli
   Huovinen.

• Mikko
    Heiskari.
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Seuturyhmän osalta tämän vuoden
tervasoudun valmistelut alkoivat jo
maaliskuussa. Aikaisemmin oli tehty jo
päätös että nyt ollaan mukana molem-
pina päivinä 18.-19. kesäkuuta. Soutu-
tapahtuma järjestetään aina viikkoa
ennen juhannusta.

Tänä vuonna mukana oli 16 vene-
kuntaa. Oulun kaupungin Teketapit
(tekninen keskus) saivat kunnian tuo-
da tervatynnyrin Ouluun ”lommatta-
vaksi” (käännös Oulun kielestä: tervan
maistamisen ja arvioinnin jälkeen tyn-
nyrin kylkeen lyödään leima myyntikel-
poisuuden osoittamiseksi).

Alkuvalmisteluja

Ilmoittauduimme hyvissä ajoin jär-
jestävän seuran edustajalle Mannisen
Erkille ja aloimme suunnitella mitä
kaikkea järjestelyissä tulisi ottaa huomi-
oon. Vene varattiin, soutupaidat tilat-
tiin. Yöpymistä Muhoksella, huoltojut-
tuja sekä ruokailuja ja kuljetuksia Vaa-
laan suunniteltiin. Tekemistä riitti ja
sähköpostit vilistivät järjestäjien välil-
lä.

Soutajia alkoi pikkuhiljaa ilmoittau-
tua. Kaikkiaan innokkaita löytyi 24.
Muutama joutui perumaan, mutta silti
kaikkiin airopareihin saatiin koko mat-
kalle soutajat. Osa soutajista oli muka-
na vain lauantaina, joten perjantain
soutajat saivat tehdä hommia koko päi-
vän ilman varamiehiä. Hyvin kuitenkin
selvittiin ja soutu sujui mallikkaasti alus-
ta alkaen. Airojen käyttöä olimme ker-
ranneet jo kaksi kertaa kevään aikana.

Soutu vaati kestävät
istumalihakset

Soutumatkat, jotka ovat n. 8-15 km,

eivät tuottaneet vaikeuksia. Utasen ja
Pällin voimalaitosten välinen pidempi
välimatka n. 20 km, otti kyllä istumali-
haksiin kenellä enempi ja kenellä vä-
hempi. Taukopaikat sekä veneiden siir-

rot olivat jo tuttuja juttuja huollolle sekä
useimmille soutajille. Ilmakin oli suo-
tuisa ja matkan teko leppoisaa. Terva-
soudun isäntien (Oulun Kilpaveljet)
järjestämät keitot ja kahvit maistuivat

Ollakantie 13 • 90440 Kempele
Puh. (08) 512 903 • Fax (08) 347 883

www.suvi-keittiot.com

Kiinteistö Oy Maakaapeli
Ruotukuja 4-6, 90630 Oulu

EDULLISIA VUOKRA-ASUNTOJA

Realia asuntovuokraus
Hallituskatu 12, 90100 Oulu

Tiedustelut: p. 010 228 2075

VETOOO...!

• Alkutaipaleesta oli soutajilla hymy herkässä.

• Luontokin ihmetteli reipasta menoa joen varressa.

VETOOO...!
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soutajille. Myös oma huoltojoukkomme
seurasi menoamme ja tarjosi taukopai-
koilla virvokkeita ja pientä purtavaa.

Soutajat arvoisessaan
majapaikassa

Muhoksella majoituimme Öhrnber-
gien omistamassa vanhassa talossa. Talo
on omistajillaan kesäkäytössä ja se on
suojeltu kohde. Talo on sisustettu van-
hoilla komeilla huonekaluilla, siten ta-
lossa henkii arvokas vanha aika. Liene-
vätkö entisaikojen tervasoutajat saaneet
nukkua yhtä hienossa ympäristössä?
Talossa saimme lämpimän vastaanoton
ja lupauksen saapua seuraavanakin ke-
sänä yöpymään Tervasoudun merkeis-
sä. Ilta kului leppoisasti isäntäväen seu-
rassa, saunoen ja makkaraa paistellen.

Myötätuulessa perille

Virkeä myötätuuli siivitti matkaam-
me ja niin saavuimme perille hyvissä
ajoin Tuiran uimarantaan. Torin ranta
oli osoittautunut isoille veneille liian
ahtaaksi ja turvallisuussyistä järjestäjät
olivat muuttaneet rantautumispaikkaa.
Yleisöä tieto ei kuitenkaan ollut vielä
saavuttanut osittain lehdissä julkaistu-
jen väärien päivämäärien takia, joten
vastaanottojoukkojen määrä Tuirassa oli
vähäisempää kuin aikaisemmin Kaup-
patorin rannassa. Kuohuviinit kuiten-
kin kilistettiin ja osa porukasta jatkoi
Koulukadulle saunomaan ja syömään.

Tarvitsemme reippaita soutajia jäl-
leen ensivuonna. Seuraa ilmoittelua.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppa-
neita jotka mahdollistivat Metalliset
joukkueen osallistumisen tervasoutuun
2010.

...ja sitten LEPOOO... vuodeksi.

Teksti ja kuvat:
Helena Junnonaho ao222
Tarja Vaikko ao210

• Me teimme sen tänä vuonna, oletko sinä mukana ensi vuonna?

• Tilanne päällä.

• Välillä piti myös levätä, Turkansaaren tauko.

PALVELEVA
KIRJAPAINO

PL 448, 90101 OULU, Paulaharjuntie 22
Puh. 08-5522 958, fax 08-5522 903

E-mail: kirjapaino@ouluprint.fi
www.ouluprint.fi

PALVELEVA
KIRJAPAINO
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Pilottihanke, tarvitaanko siihen
lentolupakirja?

Ihmeteltiin kun alettiin puhua pilot-
tihankkeesta. Senhän on pakko liittyä
lentokonehommiin, aivan selvästi.
Mutta eihän se ollut sinnepäinkään kun
aloimme ottamaan asiasta selvää.

Elikkä Oulun alueella on kymmenen
Metallin ammattiosastoa, joihin me jä-
senet liitymme kun aloitamme työelä-
män. Osastojen numeroita ovat 56, 72,
108, 118, 210, 219, 222, 288, 289, 418.

Muutama vuosi sitten osastojen pu-
heenjohtajat istuivat ratkaisemaan seu-
raavanlaista ongelmaa. Kun osastossa
järjestettiin koulutusta tai hupitapahtu-
maa, ei niihin välttämättä löytynytkään
tarpeeksi osallistujia. Tapahtumia perut-
tiin. Samaa tapahtui kaikissa osastois-
sa, niin isoissa kuin pienissäkin. Vähi-
tellen toimijat turhautuivat ja tunsivat
taistelevansa tuulimyllyjä vastaan.

Seuturyhmätoiminta

Yhteistuumin päätettiin kokeilla use-
amman osaston yhteisiä tapahtumia,
jotta osallistujia alkaisi riittää. Esimer-
kiksi ruskaretkiä ja koulutustapahtumia
(mm. luottamusmies-, eläketietous- ja
esiintymiskoulutusta ja ohjeita raittiu-
teen). Toimittiin ikään kuin isona am-
mattiosastona ja siten saimme toimin-
nalle huomattavasti enemmän sisältöä.

Ratkaisu oli toimiva ja havaittiin
hyväksi. Sama toiminta nimettiin myö-
hemmin Metalliliiton toimesta seutu-
ryhmätoiminnaksi. Elikkä kaikkien
osastojen jäsenet saivat osallistua seu-
turyhmän järjestämiin tapahtumiin ja
koulutuksiin. Poliittisuus ei ollut enää
ongelma toiminnalle. Osastot eivät
enää kilpailleet paremmuudesta, oli syn-
tynyt yhteinen tekeminen.

Osastoissa ei niitä aktiivisia tou-
huajia ole koskaan liikaa. Seuturyhmä-
toiminnassa hyödynnetään mukana ole-
via aktiiveja, jotka puhaltavat yhteen
hiileen.

Pilottihanke

Kun saatiin seuturyhmätoiminta pyö-
rimään, alkoivat osastot miettiä, että
olisi hyvä, jos olisi yksi ihminen joka
tietäisi asioista ja jakaisi tietoa osastoil-
le tasapuolisesti.

Kun sitten Metalliliitto haki seutu-
ryhmiltä ympäri Suomen pilottihanke-
ehdotuksia, jotka edistäisivät edunval-
vontaa. Oulun seuturyhmän ehdotus
oli, että palkkaisimme henkilön pyörit-
tämään osastojen yhteisiä asioita. Yksi

Metalliliiton valinnoista pilottihank-
keiksi oli valita ja rahoittaa Oulun seu-
turyhmän ehdotusta. Kokeiluaika oli
yksi vuosi. Oulun seuturyhmä polkaisi
homman käyntiin.

TE-keskukselta saatiin lisärahoitus-
ta henkilön palkkaamiseen ja osastot
lupautuivat maksamaan oman osansa.
Valittiin yksi ammattiosasto työnanta-
jaksi, ettei homma leviäisi käsiin. Osas-
toksi valittiin 72. Muut osastot voivat
pyytää apua tehtäviinsä pilottityönteki-
jältä osasto72:n kautta. Keväällä 2010
tehtävään valittiin Tarja Vaikko. Tarja
oli pitkäaikaistyötön, pitkän linjan ak-
tiivi omassa osastossa, tiesi Metalliliiton
asioista paljon ja oli toiminut toimisto-
työntekijänä ennenkin.  Plussana oli
myös, että hän tunsi muiden osastojen
toimijoita. Ehtona toiminnalle oli, että
tehtävä tuottaisi lisähyötyä toiminnal-
le.

Tarjan tehtäviin kuuluu mm.välittää
tietoa tapahtumista mahdollisimman
laajalle toimijakunnalle, järjestää ja
koordinoida erilaisia koulutuksia ja ta-
pahtumia, hoitaa kahden osaston vapaa-
ajanasuntojen vuokrausta sekä myös
osallistua monenlaisiin tapahtumiin.
Ohjata ja auttaa ammattiosastojen jä-
seniä jos he eivät tiedä mistä apua ay-
ongelmiin. Tarjaa voi käydä Metallin

• Tarja ja hänen lähin esimies Jari Ahokas toimistolla.
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Mäkelininkavulta

jäsenet moikkaamassa milloin vain ja
vaikka kertoa toivomuksiaan tulevaan
toimintaan.

Oulun alueen seuturyhmä, Mäkeli-
ninkatu 31.5krs.,90100 Oulu. Puh. 044
331 1005

Kokemuksia jäseniltä tähän
mennessä:

– päivystys oli hankalaa. Piti olla tiet-

tynä aikana, tietyssä paikassa. Nyt voi
poiketa milloin vain virka-aikana.

– 72:n ja 210:n mökkivuokraus hel-
pompaa, avaimet voi hakea ja palaut-
taa asioilla käydessä.

– aktiiveille ja jäsenille tulee nope-
asti ajanmukaista tietoa tapahtumista

teksti ja kuva:
Tarja Vaikko ja Heli Greus

Nouseekohan palkka?

Syksy on tullut ja sen mukana
Teknologiateollisuuden työehto-
sopimuksen mukainen palkanko-
rotus, kustannusvaikutukseltaan
1,5 prosenttia, jos mistään muus-
ta ei sovita. Voidaan sopia, ettei
koroteta lainkaan tai korotetaan
esim. 10 %.

Palkkarakenteen ollessa käy-
tössä jaetaan korotus 1,1 – 1,9 %
suuruisina, palkkaerot kasvavat
jälleen kerran. Liittokokouksen
päätöksen mukaan tavoitteena
ovat senttimääräiset korotukset,
tavoitteisiin ei näin ollen päästy.
Senttikorotuksilla pienempipalk-
kainen saisi suhteellisesti suurem-
man palkankorotuksen, kuin
isompipalkkainen. Työnantaja

yleensä huolehtii niistä jo isom-
pipalkkaisten palkkakehitykses-

tä, mutta kuka huolehtii alimpi-
en kehityksestä? Itse pyytämällä
lisääkö, en oikein usko tähän kaa-
vaan.

Syksyn valintoja

Syksyllä käydään monenlaisia
eri vaaleja ja usein pelkkiä valin-
toja, kun ehdokkaita ei riitä vaa-
leihin saakka. Tänä syksynä on
vuorossa luottamusmiesvaalit ja
normaaliin tapaan ammattiosas-
tojen toimikuntien vaalit, seutu-
ryhmien/jaostojen edustus ym.
Useimmille jäsenille nämä ei
sano mitään. Metalliliiton koti-
sivuilta pääsee tutkimaan koh-
dasta Säännöt mitä edellä mai-
nitut asiat suunnilleen tarkoitta-
vat. Yleisiin kokouksiin saavat
osallistua kaikki Ammattiosasto-
jen jäsenet. Ota kaveri mukaan
ja osallistu!

Äänestäminen on OIKEUS,
käytetään vaikutusvaltaa, kun se
on annettu meille.

Hyvää Syksyä !

Jari Mehtälä

• Jari koulutus ja työelämä messuilla Ouluhallissa syyskuussa 2010.
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Olen Mallu Hiltunen, Zünd-operaat-
tori ja työsuojeluvaltuutettu.

Työskentelen Kempeleessä, Tekniseri
Oy:llä. Aloitin seripainajana 1995. Ny-
kyiseen tehtävääni siirryin n. 8 vuotta
sitten.

Tekniseri on vuonna 1986 perustet-
tu elektroniikkateollisuuden sopimus-
paino. Se on osa Tekniseri Group kon-
sernia, johon kuuluvat myös PS-Print
Oy, Tarraserif Oy ja Tekniseri Suzhou
Kiinassa. Tehtaita on Helsingistä Ke-
miin. Kempeleessä on pääkonttori.
Konsernissa on henkilöstöä yli 80 ja lii-
kevaihtoa n. 10 meur. Toimitusjohtaja-
na vuoden alusta alkaen on toiminut
Veli Torvinen. Olemme toimineet rei-
lut kaksi vuotta uusissa ja nykyaikaisis-
sa tiloissa moottoritien varrella Kempe-
leessä

Erikoisosaaminen keskittyy seripai-
noon ja muotoleikkuuseen. Nettisivuilla
on kuvia tuotteista, joita teemme, käy
tutustumassa, www.tekniseri.fi. Käytös-
sä on automaatioasteeltaan erilaisia pai-
nolinjoja, joilla tehdään pintakalvoja ja
tarroja. Pintakalvoja käytetään tyypil-
lisesti erilaisten laitteiden käyttöliitty-
missä. Tuotteet leikataan muotoon

Usko suomalaiseen
osaamiseen on vahva

CNC-leikkureilla tai automaattisella
stanssausyksiköllä. Itse toimin CNC-
leikkureiden pääkäyttäjänä. Suuri osa
tuotteista lähtee ulkomaille, esim. Kii-
naan ja Intiaan.

Painossa värit ja kemikaalit ovat liu-
otinpohjaisia, joten ilmastointiin on
kiinnitetty erityistä huomiota

Töitä tehdään joustavassa päivävuo-

rossa 6-18 välillä. Iltatöihin on tarvit-
taessa palkattu vuokratyövoimaa. Taan-
tuma ei ole vaikuttanut töihimme, sitä
vastoin uutta väkeä on palkattu 2 lisää.

Usko kotimaiseen osaamiseen ja
omaan ammattitaitoon on kaikilla vah-
va.

Teksti ja kuva:
Mallu Hiltunen ao210

• Oulun seudun metallin jäseniä seuralaisineen kerääntyi hurjat 350 nauttimaan
Muutaman huijarin tähden esityksestä 30.7.2010.

Keinot on
monet

Seuraavassa lehdessä on
nurkka, johon haetaan
hauskoja ja käyttökelpoi-
sia ideoita.

Jos sinulla on hyvä idea
esim. sukkahousuille jatko
käyttö tai jokin muu kons-
ti millä pääsee elämässä
eteenpäin.

Lähetä se sähköpostiin:
m e t a l l i s e t . o u l u ( a t )
gmail.com

Esim. Tuulettajan rem-
mi jos katkeaa metsätaipa-
leella ja ei ole vararemmiä,
käy sukkahousut tilalle.
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Ohjelmaa sydämeen asti, Murikassa

Murikassa elokuinen aamu alkoi
auringonpaisteella. Oli alkamassa vii-
den päivän eläkelläistoiminnan kurs-
si. Tutustumistuokion jälkeen (Oulun
seudulta oli mukana 6 Metallin am-
mattiosaston jäsentä) alkoi Hokkasen
Helin ja Lehtosen Jorman laatima ”lu-
kujärjestys”, jonka mukaan toimim-
me.

Aamut alkoivat uinnilla tai voimis-
telulla. Auditoriossa oli alustuksia
mm. Murikan rehtorin Aki Ojakan-
kaan historiikki Tampereen tehtaista
1900-luvun alkupuolella. Fysiotera-
peuttien aiheena oli ”miten muistan”
ja työeläkelaitoksen Heikki Raittilan
tietoisku oli meille ihan paikallaan.

Tutustuimme ”punaiseen” Tampe-
reeseen hautausmaan kierroksineen ja
ruokailuineen. Takaisin palasimme
laivalla Näsijärveä pitkin kohti Mu-
rikan rantaa.

Palloiluhallissa kävimme leikki-
mielistä kisailua joukkueittain ja luon-
topolkuja samoilimme visaisine kysy-
myksineen esim. Kuinka pitkä on ve-
näjän syli? Parhaat joukkueet palkit-
tiin.

Vietimme kurssilaisten järjestämän

illanvieton, johon huvitoimikunnal-
la oli vuorokausi aikaa suunnitella oh-
jelmat. Esityksistä kehkeytyi moni-
puolisia ja hauskoja, oli lausuntaa,
näytelmää ja laulua, jotka koskettivat
sydämeen asti.

Uuden aamun alkaessa jumpan ja

uinnin jälkeen annettiin meille mah-
dollisuus tutustua internetin saloihin
tai helmien punontaan. Minä tein
helmet ja niistä tuli aivan ihanat.

Rantasauna lämmitettiin meille
kahteen kertaan, josta nautimme täy-
sin rinnoin uinnin kera. Kerrassaan
mahtavat löylyt Murikan rantasaunas-
sa.

Kurssi alkoi olla lopuillaan ja oli
päätösillanvieton aika. Ah, sitä iha-
naa menua pitkän kaavan mukaan.
Ruoka oli koko kurssin ajan mitä
maukkainta, parempaa kuin ”meidän
äitien tekemä yhteensä”. Helin ”huu-
li” olikin, että syökää, niin lihotte
2,5kg tämän viikon aikana. Ilta päät-
tyi tanssiaisiin elävän musiikin kera.

Viimeinen aamu ja aurinko paistoi.
Aamutoimien jälkeen oli vielä kier-
rettävänä kuntopolku uusine kysy-
myksineen, jonka suoritimme ryhmis-
sä.

Lopussa oli yhteenvedon aika kurs-
sista. Parhaat palkittiin. Kiittelimme
viikosta, hyvän syksyn toivotusten
kera. Meille luovutettiin kurssista dip-
lomi. Täysin vatsoin diplomi mukana
alkoi kotimatka.

Kiitos Murikalle tästä viikosta.
Muistan sen ikäni.

Mukana ollut vapaajäsen
Eeva-Liisa Ojaniemi ao72

Pakkahuoneenkatu 17, puh. 311 2817

Ihmisen puolella

SAK:n Pohjois-Suomen toiminta-alue
www.sak.fi
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Irti arjen murheista...

Tukka hulmuten kohti uusia seikkailuja
Olin 2009 alkuvuodesta Murikas-

sa, Metallityöväenliiton opistossa
työnsuojelun jatko kursseilla. Kurssin
opettaja kiinnostui minun moottori-
pyöräilyharrastuksesta ja kertoi että
heillä on täällä semmoinen kerho
kuin Metal Riders Finland. Hän (Stig
Sarlin) toimii kerhon varapuheenjoh-
tajana. Innostuin asiasta ja liityin ker-
hoon.

Keväällä 2009 toukokuussa oli mi-
nun eka kokoontuminen (kevätkok-
karit) Murikassa. Ajoin itsekseni Ou-
lusta Murikkaan, kelin ollessa suotui-
sa.

Pikkujoulut vietettiin myös samas-
sa paikassa saunoen, juhlien, yöpyen
ja hauskaa oli. Tällä kerralla oli myös
vaimoni mukana, hänkin liittyi kan-
natusjäseneksi kerhoon.

Tänä keväänä 2010 olin myös ke-
vätkokkareissa mukana, pyysin mu-
kaan kaverini Oulusta, ettei tarvinnut
yksin ajaa. Kaverini kuuluu samaan
Oululaiseen kerhoon kuin minäkin
(Intruder Club Finland Oulu). Meil-
lä on täällä Jäälissä 10 henkinen oma
kerho ja tilat pyörille. Savusauna oli
Murikassa lämpimänä ja makkaraa
paistettiin ja uitiin järvessä.

Tässä kyseisessä Metalliliittolaisten
omassa kerhossa, voi kuulua myös
muihinkin kerhoihin. Pääasia on että
pidetään hauskaa ja ajellaan sekä ta-
paillaan miittinkien merkeissä.

Siksi tässä kuuluttaisinkin hyvä
metalliliiton jäsen sekä samaan per-
heeseen kuuluva, jos sinulla on har-
rastuksena sama kuin minulla, niin
tuu pois sieltä soffalta ja ajele mun

kans Murikkaan, niin ei tartte yksin
tota väliä ajaa. Vaikkakin reitti on
upee, noitten puukkokylien läpi ajaa.

Googlesta saa tietoa kerhosta ni-
mellä Metal Riders Finland ja tulevai-
suuden ajoista, tapaamisista jne. Yh-
dessä suunnitellaan kauden ajotapah-
tumat, yleensä kevätmiittingeissä.

Raimo Kankaala ao210
Puh. 050-3356976
ABB Oy Service, Oulu
Sähkökone-asentaja
Työsuojeluvaltuutettu

• Minä ihan ite.

• Pyöriä Murikan pihassa kevät tapaamisessa 2010.

• Mun kamu Jyrki ja meijän pyörät,mun oikeanpuoleinen.
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Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 30, 20 ja 10 euron rahapalkinnot.
Palauta ratkaisu joulukuun loppuun mennessä osoitteeseen: Sinikka Nikkinen, Karhitie 3, 90530 Oulu.

Vastaajan nimi: Ao (jos Metallin jäsen):

Osoite: Puhelin:

Pankkitili:

Edellisen ristikon
voittajat arvottu:
30 € Kalevi Jaakola ao118

20 € Ulla Timonen ao72

10 € Tuula Jokelainen ao289

KIELTO AHVONEN MOI- SUR VOS
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METALLIVIISKUUS JÄSENEDUT 2010
Kylpyläsopimus Edenin kanssa omavastuu 5,5 € / kerta, 2 kertaa kuukaudessa. Vastaanotossa kansio,
johon maksettaessa kuitataan ja näytetään jäsenkortti. Sisältää kuntosalin käytön.

Teatterilippuja edulliseen hintaan kaupungin teatterin ja työväennäyttämön esityksiin. Omavastuu
7 € / kerta, jäsen/puoliso 2 kertaa kevät- 2 kertaa syksy. Lisätietoja antaa Rasila 040–520 0207 tai Tuovinen
041–548 0235 ja Heikkinen 040–719 3250.

Vuokatissa, Vuokatinmaan majoitusta 10 % halvemmalla, lisäksi osasto antaa jäsen alennusta 20 € / ker-
ran vuodessa. Lisätietoja Heikkinen ja Tuovinen.

Harrastuksena keilailu! Osastot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden harrastaa keilailua pari kertaa kuukau-
dessa edulliseen hintaan. Osaston yhteyshenkilö on Soilanterä Jorma 040–7609265. Hinnat ja muut asiaan
liittyvät löytyvät osastojen yhteisilmoituksesta.

Jäsenasiat kuntoon! Osaston jäsenasiainhoitaja Heikkinen Eero 040–719 3250, Jukurintie 10 C, 91910
Tupos, sp. metalli.56@luukku.com

Metalli 56 toimikunta 2010

Seuturyhmän ilmoituksia

Osastojen ilmoituksia

Harrastatko
valokuvausta?

Viime lehdessä pyydettiin valo-
kuvausharrastajia ottamaan kuvia
kilpailuun, jonka aiheena oli metal-
li. Kuvia saapui vähän. Mutta raati
teki päätöksen.

Palkinto jaetaan kahden kilpai-
lijan kesken.

Palkinnon saajat ovat Sirkka
Kemppainen ao. 72 ja Tarja Vaik-
ko 210.

Onnea ja kuvauksellisia hetkiä
jatkossakin!

Metallin
seuturyhmän
etuja Oulun

alueella:
-metallin jäsenkortti edut
mm.Teboil, vakuutus, Viking
Line(www.metalliliitto.fi/ja-
senyys/jasenedut)
-Heinäpään keilahallilta
alennusta
- Haapalehdon Shelliltä
alennusta koodilla 720,
-Vuokatinmaa 10% alen-
nusta.
-plus osastojen omia etu-
ja.

Kysy osastostasi!

UUSI JÄSENETU:
LOMA-OSAKKEET

Metalliliitto on hankkinut jäsentensä vuokrattaviksi runsaat 400
viikko-osaketta lomakohteissa ympäri Suomea.

Viikko-osakkeiden käyttövuoroja haetaan. Lisätietoa lomakohteista
ja varaamisesta saat http://www.metalliliitto.fi jasenyys/jasenedut/

Oulun seuturyhmän järjestämillä Kotisivukursseilla 21.-22.8.
2010 seuturyhmän toimistonhoitaja Vaikon Tarja ja Murikasta tie-
totekniikan opettaja Laakson Eija.

Kurssin tuloksena syntyi seuraavanlaiset kotisivut Oulun seu-
turyhmälle: oulunseuturyhma.fi <http://oulunseuturyhma.fi>

 KÄYPÄS vilkaisemassa!
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Salakaato
Anselmi seisoi tah-

kon vieressä, katsellen
tuikeana kädessään ole-
vaa puukkoa. Hän oli
juuri saanut sen teroitet-
tua. Ei hän normaalisti
ollut kiukkuinen luon-
teeltaan, vaan ihan lauh-
kea, lupsakka mies.

Syy Anselmin kiuk-
kuun oli se, että hän oli
menossa teurastamaan
heidän ainokaista sonni-
aan, Onnia. Kesällä ni-
mittäin heille sattui paha
onnettomuus, kun kolme
hiehoa kuoli ihan omia
aikojaan. Hiehot olivat
kuollessaan läheisessä
metsässä olevassa haassa.
Ilmeisesti jokin tauti tap-
poi ne. Se oli kova kolaus
heidän perheelleen, kun
he eivät muutenkaan ko-
vin leveästi elelleet. Suo-
raan sanottuna, he olivat
melkoisen köyhää sakkia, joten isku tun-
tui perin ankaralta. Ei ollut enää mitä pot-
tukeiton sekaan olisi nakannut lihaksi.
Kaiken kukkuraksi heidän juottoporsaansa
karkasi teurastusta edeltävänä yönä. Lie-
kö aavistanut jotakin. Sanotaan, että kyl-
lä se routa porsaan kotiin tuo. Voi olla,
mutta poikkeus vahvistaa säännön. Sika
oli ja pysyi poissa, laajoista etsinnöistä
huolimatta. Tai ehkäpä juuri siksi. Eräänä
päivänä Anselmi sattumalta löysi sikansa
maalliset jäännökset. Ei ollut siasta pal-
jon jäljellä. Muutama puhtaaksi kaluttu
luu ja hieman karvoja. Ilmeisesti susilau-
ma oli pistellyt porsaan parempiin suihin-
sa, tai sitten asialla oli ollut lähistöllä kul-
jeskellut karhu. Sepä jäi ikuiseksi arvoi-
tukseksi.

Nyt ymmärtänette kai, miksi Anselmi
oli perin kiukkuinen ja allapäin. Murheis-
saan hän pisti puukon tuppeensa. Hän
heitti karjakeittiön seinustalla olevan ki-
väärin olallensa, suunnaten kulkunsa na-
vettaan ja siellä olevaa (ei kai voida sa-
noa odottavaa, sillä kukapa odottaa tule-
vansa teurastetuksi) Onni-sonnia kohti.

Onni katseli hänen tuloaan, pää hie-
man kallellaan. Huomatessaan isäntänsä
vakavan ilmeen, siltä pääsi pieni hätään-
tynyt mylväisy. Eipä niin, että se olisi älyn-
nyt, mitä tuleman pitäisi. Taikka, mistäpä
sen koskaan tietää. Saattoihan se vaistol-
laan aavistaakin vaaran.

Anselmi taputteli rauhoittavasti On-
nin kylkeä, saavuttuaan sen luokse. Hän
tunsi itsensä sudeksi lampaiden vaatteis-
sa, jutellessaan hiljaa sonnille rauhoitta-
via sanoja. Ja niin oli hän puheissaan sut-
ki mies, että sonnihan siitä pikkuhiljaa
rauhoittuikin.

Hän siirtyi jutellessaan vaivihkaa son-
nin etupuolelle, irrottaakseen eläimen ket-

tingistä, jolla se oli kiinnitetty parteensa.
Juuri kun hän kumartui, irrottamaan ket-
tinkiä, kuului heinäladosta epämääräistä
kolinaa. Uteliaana hän keskeytti tehtävän-
sä, suunnaten kulkunsa kohti ladon ovea,
tarkoituksenaan tarkistaa kolinan syyn.

Hirvi heilutti valtavia sarviaan, jotka
olivat heiniä täynnä. Se oli iskenyt sar-
vensa ladossa olevaan heinärintuukseen
ja voimainsa tunnossa se pemisteli kahi-
sevia heiniä, sarvien kolahdellessa aina
välillä ladon pystyparruun.

Siinä Anselmi kohtasi hirven ja hirvi
Anselmin. Seuraavaksi tulevat tapahtu-
mat olivat vain silmänräpäys, mutta sinä
aikana ehti sattua kaikenlaista.

Hirvi vaistosi, että sitä tarkkaillaan ja
samassa se lopetti heinien kanssa peuhaa-
misensa. Se jäi hiljaisena tuijottamaan
ladon ovella seisovaa miestä. Vaisto ke-
hotti sitä pakenemaan. Sen silmiin tuli
vangitun villieläimen tuskainen katse, sil-
lä se tiesi tulleensa matkansa päähän. Se
tiesi ja alistui kohtaloonsa, kun ei muuta-
kaan voinut. Laukaus kajahti ja päätti sen
maallisen vaelluksen.

Kun Anselmi näki hirven, niin hän
lähes vaistomaisesti tempaisi aseen olal-
tansa ja lähetti luodin matkaan, kohti hir-
ven otsaa. Luoti joka alun perin oli tar-
koitettu Onni-paran päähän, tunkeutui
nyt hirven aivoihin. Loppu tuli nopeasti
ja tuskattomasti.

Ennen laukaustaan, niinä parina se-
kuntina Anselmi ehti punnita eri vaihto-
ehtoja. Vaikka aikaa kuluikin vain parin
sekunnin verran ehti hän miettiä seuraa-
vanlaisia asioita. Hän näki perheensä kyl-
läisenä pitkän aikaa, koskapa lihaa olisi
ihan syödä asti. Hän näki myös itsensä pu-
naraitaisessa puvussa, jos jäisi kiinni hir-
ven salakaadosta. Päätös ampumisesta tuli

kuitenkin suhteellisen helpos-
ti, sillä edut painoivat vaaka-
kupissa enemmän kuin kiinni-
jäämisen pelko. Sitä paitsi hän
oli lopen kyllästynyt särkien ja
haukien jatkuvaan syömiseen,
jota oli nykyään joutunut har-
rastamaan lähes enemmän
kuin laki sallii. Ehtipä hän
sinä lyhyenä aikana kiitää
myös Herraansa, hänen lähe-
tettyään tällaisen lahjan, koe-
teltuaan häntä ensin mitä an-
karimmalla kädellä. Kävi hä-
nen mielessään myös se, että
hän syyllistyy varkauteen. Sen
äänen hänen omatuntonsa
kylläkin tukahdutti hyvin äk-
kiä. Hän nimittäin oli sitä
mieltä, että metsän vilja oli
kaikkien yhteistä omaisuutta.
Eikä vain herrojen, jotka ah-
neuksissaan olivat säätäneet
sellaiset lait, jossa saivat suu-
riman osan vain itsellensä.
Köyhien saadessa vain muru-

set. Sitä paitsi lupien hinnat olivat aivan
liian suuri rasitus hänen laihalle kukka-
rolleen. Oli hän toki joskus luvankin
hankkinut, mutta herrat olivat osoittaneet
hänelle metsästysmaiksi sellaiset alueet,
jossa hirviä ei oltu nähty miesmuistiin. Nyt
joku vannoutunut metsämies voi ehkä olla
hieman nyreissään Anselmin mielipiteis-
tä, mutta sallittakoon se tunne heille.
Kaikkiahan ei voi aina miellyttää, eikä ole
tarkoituskaan.

Vilahtipa hänen mielensä pohjalla
myös se, miten hänen rakas vaimonsa
Martta sanoisi kuultuaan miehensä sala-
kaadosta. Hiukan häntä pelotti vaimonsa
reaktiot kyseisen asian tiimoilta, mutta ei
tarpeeksi, jotta olisi sen tähden jättänyt
ampumatta. Hän kyllä uskoi lepyttävänsä
vaimonsa, vaikka siihen jonkin verran ai-
kaa voisi kuluakkin. No se olisi sen ajan
murheita se.

Hirvi kaatui kyljellensä, ääntäkään
päästämättä. Anselmi riensi kärppänä pai-
kalle ja pisti puukolla eläimen kaulavalti-
moon. Veri pulppusi haavasta, valuen la-
don lattianrakosista kuuraiseen maahan.
Iloisesti hyräillen Anselmi aloitti suolis-
tamisen. Pian hän lauloi jo ääneen Pasi
Kauniston Holvikirkkoa, joka oli hänen
suosikkilaulunsa. ”Taas sunnuntaina saa
isä kanttorivuoron...”

On aika laittaa piste tälle tarinalle täs-
sä vaiheessa, mutta jos lukijoita kiinnos-
taa kuinka sitten kävikään, niin kirjoitan
tarinalle jatko-osan, sillä ei tämä ihan tä-
hän päättynyt.

Hauskaa syksyä kaikille!

Ystävällisin terveisin
Kari Siliämaa



19

ONNEA MURIKKAONNEA MURIKKAONNEA MURIKKAONNEA MURIKKAONNEA MURIKKA

Vuosia taas tänään täytätVuosia taas tänään täytätVuosia taas tänään täytätVuosia taas tänään täytätVuosia taas tänään täytät
vielä nuorekkaalta näytätvielä nuorekkaalta näytätvielä nuorekkaalta näytätvielä nuorekkaalta näytätvielä nuorekkaalta näytät
ihmisillä usein itseäsi täytätihmisillä usein itseäsi täytätihmisillä usein itseäsi täytätihmisillä usein itseäsi täytätihmisillä usein itseäsi täytät

opin ahjon nimeä kun kannatopin ahjon nimeä kun kannatopin ahjon nimeä kun kannatopin ahjon nimeä kun kannatopin ahjon nimeä kun kannat
suojan, rauhan oppijoille annatsuojan, rauhan oppijoille annatsuojan, rauhan oppijoille annatsuojan, rauhan oppijoille annatsuojan, rauhan oppijoille annat

hyvät olet saanut tänne opet.hyvät olet saanut tänne opet.hyvät olet saanut tänne opet.hyvät olet saanut tänne opet.hyvät olet saanut tänne opet.
mainiot on myös köökin puolenmainiot on myös köökin puolenmainiot on myös köökin puolenmainiot on myös köökin puolenmainiot on myös köökin puolen
kokit ”koko henkilöstö on sunkokit ”koko henkilöstö on sunkokit ”koko henkilöstö on sunkokit ”koko henkilöstö on sunkokit ”koko henkilöstö on sun

henki, sen aistii jäsen sekähenki, sen aistii jäsen sekähenki, sen aistii jäsen sekähenki, sen aistii jäsen sekähenki, sen aistii jäsen sekä
palkkarenki.”palkkarenki.”palkkarenki.”palkkarenki.”palkkarenki.”

33 vuotta tänään täyteen tulee33 vuotta tänään täyteen tulee33 vuotta tänään täyteen tulee33 vuotta tänään täyteen tulee33 vuotta tänään täyteen tulee
toivomme vielä pitkään tehtäväsitoivomme vielä pitkään tehtäväsitoivomme vielä pitkään tehtäväsitoivomme vielä pitkään tehtäväsitoivomme vielä pitkään tehtäväsi
täytättäytättäytättäytättäytät

nyt onnea sulle saa toivottaanyt onnea sulle saa toivottaanyt onnea sulle saa toivottaanyt onnea sulle saa toivottaanyt onnea sulle saa toivottaa
opintosihteerien mainio joukkoopintosihteerien mainio joukkoopintosihteerien mainio joukkoopintosihteerien mainio joukkoopintosihteerien mainio joukko

Jouni Manninen
Pudasjärven ao280

Puheenjohtaja:
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Oulun Seudun
Paikallisjärjestö ry

• Oulun seudun edustajia 5.-6.9 opintosihteerien neuvottelupäivillä.
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M – Itella Oyj

2 h + k, 50,5 m2

Elämä voi tuoda ihmisen eteen pieniä, suuria tai
keskikokoisia asioita. Yhtä kaikki, kun vakuutus on
oikean kokoinen, sitä tietää olevansa Turvassa.

Kysy lisää Turvan Oulun palvelutoimistosta:
Isokatu 54, 90100 OULU
puh. (08) 5715 200 tai
yhteyspäällikkö Mikko Pälvilältä
puh. (08) 5715 220 tai 0400 895 295

www.turva.fi

Vakuutuksia mittojen mukaan.0203 23400 valtakunnallinen palvelunumero


