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RUKA 2.4.2011

Talvipäivä

Hiihtoa, laskettelua, makkaranpaistoa, 

pilkkikisat, lapsille Happy Family -touhutalo, 

keilausta, kylpylä, hyvää seuraa . . .

Talvipäivän hinta on 15 euroa/henkilö. 

Osa ammattiosastoista tukee osallistujia kustannuksissa.

Hintaan sisältyy aamupala ja lounas sekä kuljetukset 

paikan päällä pilkkimään ja kylpylään.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot omasta ammattiosastosta tai 

luottamusmieheltä. Kysy myös kuljetuksista.

Yksin, kaksin tai koko perhe Työkaverin tai 

koko työporukan 

kanssa

Oulun ja Lapin 

Metallin
 jäsenille

 

perheineen

Seuturyhmä järjestää yhteiskyydityksen Rukan talvipäiville. 
Kerro kyydin tarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Reitti 1: Haukipudas (SEO) - Oulu (linja-autoasema) - Ruka - Oulu (linja-
autoasema) - Haukipudas (SEO) 
Lähtöaika: klo 05:30 Haukiputaalta
Paluuaika: klo 16:00 paluulähtö Rukalta

Reitti 2: Tupos (ABC) - Oulu (linja-autoasema) - Ruka - Oulu (linja-
autoasema) - Tupos (ABC)
Lähtöaika: klo 05:30 Tupoksesta
Paluuaika: klo 16:00 paluulähtö Rukalta

Reitti 3: Oulu (linja-autoasema) - Ruka - Oulu (linja-autoasema)
Lähtöaika: klo 06:00 Oulusta
Paluuaika: klo 16:00 paluulähtö Rukalta  

Ilmoittaudu yhteyshenkilölle 16. 3. -11 mennessä:

Osastot 56, 72, 108, 118, 210, 219, 289, 418 ilmoittautuvat Tarja Vaikolle 
puh. 044 331 1005 ma-pe klo 9.00-15.00.

Osasto 222 ilmoittautuminen Sari Kamula puh. 041 505 4331.
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”Kyllä se tuo aika kulluu nykyään nopiammin 
kuin ennen.” Näinhän sitä sanotaan.

Ja kaikillahan on kiire. Nuorilla on kiire harras-
tuksiin, teineillä kiire kavereille, työikäisillä kiire 
töihin tai työkkäriin. Eläkeläisillä se vasta kiire 
onkin, ne ei vain aina tiedä mihin on kiire.

Olen liikkunut nyt tienpäällä ahkerasti ja 
ikäväkseni huomannut että sielläkin näkyy kiire. 

Ensinnäkin moottoritiellä ohitetaan edellä 
menevä auto ja palataan takaisin kaistalle välit-
tömästi. Tämä se ottaa pattiin varsinkin lumi- ja 
vesisateella Vasenta kaistaa pitkin voisi jatkaa 
muutaman metrin lisää ja palata sitten oikeanpuo-
leiselle kaistalle. 

Toiseksi, liikenneympyrään tultaessa, kurkataan vasemmalle nopeasti, jos sieltä tulee auto käännetään 
pää äkkiä menosuuntaan ja tullaan ympyrään. Vaikka ympyrässä olijalla pitäisi olla etuajo-oikeus, joutuu 
hän jarruttamaan että ystävä pääsee eteen.

Kolmanneksi,jos ajat nopeusrajoituksen mukaan, on puskurissa välittömästi ajoneuvo, joka kärkkyy 
edelle. Ja viimeistään kuudenkympin alueella pinkaistaan edelle ja katsotaan kummastellen hidastelevaa 
ajoneuvoa, vaikka sehän ajaa rajoituksen mukaan.

Näitä juttujahan on vaikka kuinka paljon, mutta jokainen meistä tietää milloin tekee turhan liik-
keen muka kiireen piikkiin.

Ja sitten tämä äänestäminen. ”Minä en ainaskaan äänestä niitä ääliöitä sinne eduskuntaan”, kuulin 
jonkun sanovan. Mutta sinne eduskuntaan valitaan ne 200 ääliötä vaikka et äänestäisikään. Kannat-
taisiko sittenkin vaikuttaa millaisia valitaan.

Oikein hyvää ja kiireetöntä kevään alkua.

Terveisin
Heli Greus ao222

MetallisetMetalliset

Pääkirjoitus

Valppaana 
liikenteessä

18.02. 2011  Heli Greus

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

Kansikuva: Konevasara pakkasessa 2011.  Kuvaaja: Heli Greus ao222.

• 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

Kuva: Katri Greus.
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Palkansaajayhteistyöllä pitkät 
perinteet Oulun seudulla

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!

Yhteistyö on voimavara, jossa yksit-
täiset toimijat yhdistävät osaamistaan. 
Yhteistyön tavoitteena on parantaa 
toimintaedellytyksiä ja samalla turvata 
koko yhteisön tulevaisuuden menestystä 
– eli onnistua yhdessä tekemällä.

Oulun OP:lle paikallinen yhteistyö 
ja vastuullisuus muodostavat luontevan 
tavan toimia. Perustehtävänämme on 
edistää omistajajäsentemme ja muiden 
asiakkaidemme sekä koko toimintaym-
päristömme taloudellista menestystä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia monin 
eri tavoin. Mikä on hyväksi paikkakun-
nalle ja sen ihmisille, on hyväksi myös 
pankille. 

Palkansaajayhteistyötä on tehty 
nykymuodossaan OP-Pohjola-ryhmässä 
vuodesta 1985. Oulun OP:n palkansaa-
jayhteistyöllä on puolestaan jo yli kol-
mekymmenvuotiset perinteet. Pankin 
palkansaajatoimikunta koostuu kah-
destatoista jäsenestä ja se toimii kentän 
ja pankin välisenä yhteistyöfoorumina. 
Toimikuntaa on myös kiittäminen 
kokopäivätoimisen palkansaaja-asian-
tuntijan palkkaamisesta: aikoinaan 
Levin reissulla toive pankille esitettiin 

ja sen seurauksena minut palkattiin 
Oulun OP:hen helmikuussa 2007. 

Tämän päivän yhteistyö on aitoa 
vaikuttamista. Yhdessä olemme onnis-
tuneet auttamaan viime vuosina monia 
työttömyyden tai lomautusten vuoksi 
ahdinkoon joutuneita asiakkaitamme 
tarjoamalla ammattiyhdistysten jäse-
nille erityisiä etuja. Työtaistelun piiriin 
kuuluva tai irtisanottu asiakkaamme voi 

esimerkiksi hakea palkankeskeytymis-
luottoa kolmen kuukauden nettopalkan 
verran helpottamaan arkea.

Vuosittain räätälöitävät jäsentar-
joukset puolestaan tuovat konkreettisia 
etuja yhdistysten ja osastojen jäsenille. 
Solmimme osastojen kanssa yhteistyö-
sopimuksia, joissa sitoudumme muun 
muassa tarjoamaan tilat kokouksille 
vähintään kerran vuodessa.  

Tämän kaltainen toiminta ei olisi 
mahdollista ilman ammattijärjestöjen ja 
pankin välistä mutkatonta ja toimivaa 
keskusteluyhteyttä. Kun pankissa tiede-
tään, mitä kentällä tapahtuu, meillä on 
mahdollisuus reagoida nopeasti asioihin 
asiakkaan parhaaksi. 

Takanani on neljä työntäyteistä, 
mutta antoisaa vuotta palkansaajay-
hteistyön parissa. Haluaisinkin kiittää 
kaikkia yhteistyökumppaneita ja ihania 
ihmisiä, joita olen saanut tavata eri 
palkansaajatilaisuuksissa. Onpa ollut 
mukava palata Ouluun ja tehdä tätä 
työtä kanssanne! 

  Yhteistyöterveisin
  Katja Pirkola

Kotisivusi:

RAKENNUSTEHO.FI

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

Merikoskenkatu 6, 90500 OULU.
Puh. (08) 344 341

Yli 60 v. alan 
palvelua
Tuirassa
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Tervetuloa Oulun seudun 
omaan pankkiin! 

010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 
0,1704 e/min (alv. 23 %)

Teemme yhdistyksesi kanssa yhteistyötä, joka näkyy sinulle pankki-
palve luista saatavina lisäetuina. Oulun OP:n omistajajäsenenä sinulla on 
mahdollisuus saada osasi pankin menestyksestä. OP-bonus on meidän 
tapamme jakaa tulostamme omistajajäsenillemme. Keskitä siis pankki-ja 
vakuutusasiasi Oulun OP:hen! 

Ota yhteyttä palkansaaja-asiantuntija Katja Pirkolaan, puh. 010 2535 457, 
sähköposti: katja.pirkola@op.fi . Näin saat kuulla sinulle kuuluvista eduista!

Hyödynnä jäsenetusi Oulun OP:ssa.

Metallin Oulun alueen seuturyhmän 
veteraanit kokoontuivat 2010 loka-
kuun 7 perinteiseen toiminta päivään 
Haukiputaan hotelli Samanttaan. 
Paikalle oli saapunut puolensataa in-
nokasta kuulijaa kymmenestä Metallin 
ammattiosastosta.

Päivän luento käsitteli ikäihmisten 
hyvinvointia. Asiaa selvitti Marjut 
Lumijärvi Metallityöväenliitosta. Poh-
dinnaksi muodostuivat yksinäisen 
henkilön ruokailutottumukset. Tehtiin 
porukalla ryhmätöitä ja vertailtiin omaa 
päivä rytmiä ruokailun sekä liikunnan 
osalta.

Iltapäivä oli varattu vesijumpalle. 
Väki suuntasi Haukiputaan uimahalli 
Jatuliin, jossa ohjauksesta vastasi Anne 
Utriainen. Osa porukasta kuntoili 
Haukiputaan keskustaan kävellen.

Kiitos vetäjille ja mukana olijoille 
antoisasta päivästä ja mukavasta yh-
dessä olosta.

        Teksti: Ritva
       Kuvat: Yrjö

VIRIILIT SENIORIT HAUKIPUTAALLA

• Oulun alueen veteraanit vesijumpalla Jatulissa Anne Utriaisen johdolla.

Metallin Oulun alueen seuturyhmän vete-
raanijaoston vetäjät tai yhdyshenkilö.
Metalli 56, Yrjö Kääriä, 
puh. 041–4525 520
Kaapeli 72, Ritva Laurila, 
puh.040–9608 867
Metalli 108, Suoma Latvalehto, 
puh. 040 563 8385

Auto os. 118, Tuure Karkulahti, 
puh. 041–507 2348
Metalli 210, Liisa Hirvasniemi, 
puh. 040 532 2667

Tervetuloa mukaan uudet ja entiset vete-
raanit! 

Ottakaa yhteyttä osastojen vetäjiin!
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Kylpylähotelli Holiday Club Oulun 
Eden on monen palvelun talo, joka 
sijaitsee Oulun Nallikarissa.

Edeniin voit tulla joko yksin tai 
suuremmallakin joukolla viihtymään, 
nauttimaan, virkistymään tai kokous-
tamaan. Esimerkiksi kokouspäivän 
ohjelmaan voi helposti varata myös 
virkistävän ryhmäliikunnan tai hoitoja 
koko porukalle. Miltä kuulostaisi esi-
merkiksi päivän päätteeksi syvävenyt-
tely?

Hyvinvointiosastomme palvelee 
teitä hotellin pohjakerroksessa. Sieltä 
voit varata ajan muun muassa hiero-
jalle, kosmetologille, fysioterapeutille 
ja avaamme kevään aikana osastollem-
me myös kampaamon. Palvelemme 
maanantaista lauantaihin klo 9-18. 
Henkilökuntamme on osaavaa ja iloista 
väkeä. Esittelemme tässä yhden heistä:

Katja Karppinen (kuva)
Katja on työskennellyt Edenissä hy-

vinvointiosastolla jo 8,5 vuotta. Hän on 
koulutukseltaan kuntoutuksen ohjaaja 
(AMK) sekä koulutettu hieroja.  Katjan 

työnkuva on hyvin monipuolinen, hän 
mm. toimii veteraanikuntoutusryhmien 
vastaavana, ohjaa kuntoremontti- sekä 
työhyvinvointiryhmiä, tekee kunto-
testauksia, palvelee asiakkaita hyvin-
vointiosaston vastaanotossa sekä tekee 

Hemmottelua miten haluat
myös vartalohoitoja ja virkistyshoitoja. 
Katjan voit myös bongata vetämässä al-
lasjumppaa tai vaikkapa zumbatuntia.

Kylpylämme on avoinna joka päivä 
klo 10–21. Kylpyläkäyntiin kuuluu aina 
kuntosalikäynti.

Kylpylässä on edullisemmat hinnat 
voimassa arkisin klo 10–15 välisenä 
aikana. Tuolloin aikuisten lippu mak-
saa10 € ja lapsen sekä eläkeläisen lippu 
maksaa 6 €. Normaalihinta on 15 € 
aikuiselta ja 9 € lapselta. 

Edullisempi arkihinta on voimassa 
muulloin kun arkipyhinä, koulujen 
loma-aikoina ja kesäaikana 1.6–31.8.

Kylpylälipun hintaan sisältyvät myös 
kylpylän vesijumpat, vesirentoutukset, 
sekä muut kylpylän viikko-ohjelmaan 
merkityt aktiviteetit. 

Hyvinvointiosastolta ostettaviin 50 
minuutin sekä 75 minuutin pituisiin 
klassisiin hierontoihin sisältyy aina 
kylpylälippu, jonka voi käyttää myös 
toisella käyntikerralla. Kannattaa myös 
seurata nettisivujamme, joista löytyy 
aina ajankohtaisimmat tarjoukset. 

Tervetuloa viihtymään ja rentoutu-
maan Edeniin! www.holidayclub.fi 
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Kiinteistö Oy Maakaapeli
Ruotukuja 4-6, 90630 Oulu

EDULLISIA VUOKRA-ASUNTOJA

Realia asuntovuokraus
Hallituskatu 12, 90100 Oulu

Tiedustelut: p. 010 228 2075

Tätä tekstiä kirjoittaessa aurinko 
paistaa keväisesti ja pakkasta on vain 
muutama aste. Ilmassa on selvästi 
kevään henkäystä vaikka olemme-
kin keskellä talvea.  Murikan tämän 
vuoden aloitimme kerää viisi leimaa 
kursseilta kampanjalla. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, että hankkimalla 
Murikan kursseilta viisi leimaa sinulla 
on mahdollisuus osallistua perhevii-
konloppuun kesällä 2012. Lisätietoa 
tästä saa Murikan kursseilta.

Toinen mukava kerrottava asia 
Metalliset lehden lukioille on, että 
Haukiputaalla järjestetään alueen 
oma Järjestötoiminnan kolmen päivän 
koulutus 6.-8.4.  Tämä on Murikan 
koulutusta ja kurssiajalta on mahdollista 
saada ansionmenetyksenä järjestötukea 
sekä matkat halvimman matkustus 
tavan mukaan.  Aiheina kurssilla 
ovat taloudenhoitoa, jäsenyyteen liit-
tyviä asioita, koulutusta, tiedottamista, 
toiminnan suunnittelua ja kokous-
toimintaa. Näitä taitoja tarvitaan joka 

Keväinen tervehdys Murikasta!

järjestössä.  Mikäli kiinnostuit, kysy 
lisää Aluetoimistosta tai Murikasta 
allekirjoittaneelta.

Kesän alussa ovat perinteiset muk-

sukurssiviikot Murikassa.  Mikäli koet, 
että sinun on hankalaa osallistua opiston 
tarjoamaan koulutukseen silloin lapset 
(3-13 vuotiaat) ovat koulussa.  Kesän 
alussa kursseille osallistuminen mah-
dollistuu kun voit ottaa lapset mukaan 
Murikkaan.  Lapsista pidetään hyvää 
huolta kurssipäivien ajan omissa ikäryh-
missään taitavien ohjaajien toimesta. 
Illat ovat lasten ja vanhempien omaa 
aikaa.

Murikan kurssitarjontaa on kai-
kille jäsenille, työttömille, nuorille, 
osastossa toimijoille ja työpaikkojen 
luottamushenkilöille. Parhaiten sinulle 
sopivat kurssit löydät osoitteesta  fi - tai 
metalliliiton opinto-oppaasta. WWW-
sivuilta saat myös vinkkejä milloin 
Murikassa on erilaisia tapahtumia 
kurssiviikkojen aikana.

Iloisiin tapaamisiin Murikassa!

 Teksti: Heli Hokkanen
 Kuva: Auli Hannula

• Murikan metsä on yllätyksiä täynnä.

• Lapset uimassa Murikan uimahallissa, Muksukurssilla.

Autionmutka 13,
90810 Kiviniemi, Kello

Puh. 0400 585 315
Tervetuloa!

Hieroja /
Jäsenkorjaaja

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

www.suvi-keittiot.com 

Junamatkat ovat siitä hauskoja että 
niiden aikana voi törmätä monenlaisiin 
mielenkiintoisiin ihmisiin. Näin kävi 
viimeksikin kun matkustimme Helin 
kanssa Naisten seminaariin Tam-
pereelle. Aikamme kuluksi päätimme 
käydä kahvilla ravintolavaunussa ja 
istahdimme tyylikkään herrasmiehen 
pöytään. 

Mies osoittautui kirjailija Eero Poke-
laksi. Kertomansa mukaan hän syntyi 
keskosena 1944 Sievissä, perunapel-
lolle. Pommikone jyrisi taivaalla ja 
samana päivänä liittoutuneet nousivat 
maihin Normandiassa. Lapsena hän oli 
heikko ”keskentekoinen” joka oman 
runonsa mukaan, ”-sotalapsena heik-
kona henkiin jäi, vaikka viisaammat 
ennusti muuta”. 

Kaikkea muuta kuin keskentekoinen 
on Pokelan elämä ollut. Hän on kirjoit-
tanut runoja, näytelmiä, lastenkirjoja ja 
romaaneja. Hän on muun muassa ollut 
lähetyssaarnaajana Espanjassa, kiertänyt 
ympäri maailmaa Rautaruukin palveluk-
sessa ja toiminut pappina lapissa. Hän 
on tehnyt myös musiikkisanoituksia, 
koonnut Rautaruukin Oulaisten tehtaan 
historiikin sekä perustanut ja päätoimit-
tanut useita teräsalan ammattilehtiä 
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja 
Saksassa. Myös Ahjoon hän kertoi kir-
joittaneensa mielipiteitä ja artikkeleita. 

J u n a t u t t a v u u k s i a

Nyt hän on jäänyt eläkkeelle, jotta 
voisi hoitaa kotona syöpää sairastavaa 
vaimoaan.

Eero Pokelalta on juuri ilmestynyt 
12. kirja ”Parin puusepän pojat” jonka 
julkistamistilaisuuteen hän oli tavates-
samme matkalla.  Siinä ravintolavau-
nussa saimme kuulla myös muutaman 
elävästi esitetyn runon. Kun kerroimme 
hänelle tästä Metalliset- lehdestä ja 

• Eero Pokela hämmästyttää Heliä tarinoillaan.

pyysimme metalli aiheista runoa julkais-
tavaksi, Pokela suostui heti ja saimme 
runon ”Teräksen tenava”. Lisäksi hän 
on muistellut ihan meitä varten miten 
Hämeenlinnan Rautaruukin metalliväki 
valitsi vuonna 1970 ensimmäistä luotta-
musmiestä, ja kuinkas siinä kävikään.

        Teksti ja kuva:
        Helena Junnonaho, ao222

Teräksen tenava
Kiirunavaarassa, Ruotsissa siellä,
mainari, kolmessasataa,
poraa ja reikiä lataa.
Räjäyttää kallion taidolla, hiellä. 

Malmien poikanen: Koneisiin totu,
jotta saa syötävää seppien rotu!
Innolla kirmaile jalostusrataa…

Sintraamo syöttelee masuunin mahaa,
malmien lapsonen muutut,
rautana rautoihin juutut.

Tienailet tukuttain ruukeille rahaa.
Terästä tarvitsee masinat, myllyt,
kuolet, jos luovuuden laineisiin kyllyt.
Soisiko sormitta Daavidin luutut..?

Teräksen tenava! Valssaushalliin,
aihionpötkynä sulit.
Ihan kuin Kiinassa kulit.

”Muutu tai kuole” – elämänmalliin!
Teräksen tyttönen läksynsä oppi,
määränään venttiilin vaativin soppi.
Hyödyksi! Ihmisen avuksi tulit…

Kiirunavaarasta pitkät on polut,
teräksen taitajain hoviin,
antamaan lämpöä poviin.

Sisälläs` valssarin syvimmät solut!
Laadusta laulele: ”Metallisuku”!
Teräksen tenava: Ilosta kuku!
Urissa uusissa lankeile loviin!

Joka ei kuoki ja kylvä, ei niitä!
Katkaise kiskosi! Ideaa siitä.

 

        Eero Pokela, Pateniemi
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Naisten seminaarin 2011 teema: 
”Minkälaista tulevaisuutta 

voimme rakentaa”
Murikkaan oli tällä kertaa kokoon-

tunut noin 70 naista ympäri Suomea. 
Kuten aina ennenkin Oulun seudulta 
oli edustajia mukana. Tälläkin kertaa 
syötiin ja saunottiin ja zumbattiin ja 
laulettiin illalla Mutterissa. Mutta 
seminaarin tarkoitushan on aina paneutua 
johonkin ajankohtaiseen ja tärkeään 
aiheeseen. Ei siis pelkkään hauskan-
pitoon, vaikka sekin kyllä kuuluu 
asiaan. 

Ohjelmassa oli esitelmiä Metallin 
tämänhetkisestä tilasta, Metallin jäsen-
ten tyytyväisyydestä, vakuutusasioista, 
eläketurvasta ja yhteiskuntavaikut-
tamisesta.

Tämän naisten seminaarin ryhmäteh-
tävät oli laatinut valtakunnallinen 
tasa-arvotoimikunta. Pohdinnan aiheet 
olivat seuraavanlaisia:

Minkälainen on metalliliiton       
julkisuuskuva / mielikuva?

Tähän tehtävään tuli seuraavanlai-
sia mietteitä; Metalliliitto on suurin 
ja kovin liitto, miehinen liitto, jonka 
jäsenet ovat vanhoja yrmyjä. Metalli 
on vain raskasta metallia. Nuorilla on 
sellainen kuva, että metalliliitto on 
vain politiikkaa. Joidenkin mielestä 
Metalliliitto on hätäinen päänavaaja 

palkkaneuvotteluissa ja sen voima 
heikentyy koko ajan.

Miten naiset saadaan 
kiinnostumaan 
metallialasta?

Parhaimpana houkuttimena nähtiin 
metallin naisten parempi palkka kuin 
esimerkiksi hoito- ja kaupanalalla. Kou-
lulaisia haluttiin tutustumaan metallin 
työpaikoille, jotta he näkisivät että metal-
lityö ei ole enää likaista ja raskasta. 
Harjoittelijat perehdytettäisiin oikeisiin 
töihin, ei pelkästään siivoukseen ja kah-
vinkeittoon, tietenkin työturvallisuus 
huomioon ottaen. Yleensäkin koulu-
tuksen arvostaminen ja koulutuksen 

lisääminen lisäisi naisten kiinnostusta 
metallialan töihin.

Onko jäsenyydellä 
tulevaisuutta – Onko 
liittymiselle esteitä?

Jäsenyyden tulevaisuus mietitytti 
ryhmätyöntekijöitä, koska nuorten mie-
lestä jäsenmaksu on liian kallis. Tämän 
arveltiin johtuvan siitä että nuorilta puut-
tuu tietoa esimerkiksi jäseneduista.  Joi-
denkin mielestä kyseessä on kuitenkin 
asennevamma, tätä perusteltiin sillä 
että nuoret tietävät saavansa samat 
palkkaedut ilman jäsenyyttäkin. Lisää 
koulutiedottajia, heidän tulisi olla it-
sekin nuoria ja puhua nuorten kielellä. 

• Naisenergiaa Helena J, Helena O, Heli G, Nasima ja Merja A.
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Esteeksi liittoon liittymiselle miellet-
tiin työnantajan negatiivinen suh-
tautuminen järjestäytymiseen ja myös 
se, että kaikilla pienillä työpaikoilla 
ei ole luottamusmiehiä. Jäsenmaksun 
pienentämiseksi taas voitaisiin käyttää 
porrastettua jäsenmaksua tai valikoituja 
jäsenetuja.

Minkälaisia jäsenetuja 
pitäisi olla?

Entisten jäsenetujen lisäksi kaivat-
tiin vielä alennuksia hierontalippuihin, 
junamatkoihin, oppikirjoihin, teatteri-, 
tanssi- ja huvipuistolippuihin. Ham-
maslääkärikuluihin ja VVOn asuntoihin 
haluttiin myös liiton neuvottelevan 
etuja.

Nasima Razmyar, vuoden pa-
kolaisnainen, osallistui Murikassa 
järjestetyn Naisten seminaarin panee-
likeskusteluun. Mielellään hän suos-
tui myös yhteiseen kuvaan paikalla 
olleiden Oulun tyttöjen kanssa.

Tällä hetkellä Nasima näkee 
pakolaisnaisen suurimmaksi ongel-
maksi tiedon puutteen. Naisen rooli 
pakolaisperheessä on lasten- ja kodin-
hoitaja. Naisilla ei juuri ole kodin 
ulkopuolisia kontakteja sillä mies 
hoitaa yleensä kaikki perheen juok-

• Metallin tasa-arvotoimikunta esittäytyy seminaarissa. Vas. Kirsti Anttila, Veli-Matti Markkinen, Mirjami Suikki, Heli Greus,  Juha 
Pakarinen ja Satu Nurminen-Hämäläinen. Kuvasta puuttuu Päivi Leppä, Kerttu Ojajärvi ja Juhani Jara.

Miten metalliliittoa tulisi 
kehittää?

Kehitysvinkkejä irtosi seminaari 
porukasta kiitettävästi: Liiton olisi tul-
tava lähemmäksi jäsenistöä, kuunnella 
ja ottaa heidät paremmin huomioon. 
Paikallista toimintaa kaivattiin enem-
män. Näkyvyyttä pitäisi lisätä ja esiintyä 

”mediaseksikkäästi”. Saavutetut edut 
tulee säilyttää ja lisätä yhteistyötä 
muiden maiden liittojen kanssa. Liiton 
tulee myös ottaa voimakkaampi kanta 
vuokratyövoimaan ja harmaaseen ta-
louteen.

     Kuva ja Teksti: 
     Helena Junnonaho

sevat asiat. Vaikka pakolaisnaiset ta-
paavat toisiaan, tieto ulkomaailmasta 
jää heille vähäiseksi, koska ulkopuo-
linen maailma tulee naisille tutuksi 
vain miehen ja lasten kautta.

Er i l a i se s ta  ku l t tuur i s ta  j a 
perinteistä johtuen mies on se joka 
määrää perheessä, eikä esimerkik-
si kielikoulutusta naisille katsota 
tarpeelliseksi. Tästä seuraa taas se, 
että kouluttautumiseen ja työharjoit-
teluun ei ilman suomenkielentaitoa 
ole mahdollisuutta. 

Kysymykseen – onko suomessa 
paljon kunniaan liittyvää väkivaltaa, 
Nasima vastaa painokkaasti 

– On, sitä piilotellaan, ja se on eh-
dottomasti väärin ja siihen pyritään 
puuttumaan. Esimerkiksi koulut ja 
poliisi koulutetaan huomaamaan se. 
Tilanne ei kuitenkaan hetkessä muu-
tu. Tässä tulee taas esille se tiedon 
puute, lakia ei tunneta eikä tiedetä 
että suomessa perheväkivaltaan ei 
tarvitse alistua. 

Nasima, naisten seminaarissa

Pakkahuoneenkatu 17, puh. 311 2817
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Pohjois-Suomen alueen metallityön-
tekijöille suunnattu Tyk-valmennus 
alkaa kesäkuussa Vervessä Oulussa. 
Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea 
jo pitkään työssä olleita työnteki-
jöitä, joilla on jo vaikeuksia selviytyä 
työelämässä ja joita voi uhata lähivuo-
sina työkyvyttömyys. 

Verven kehityspäällikkö Leena 
Sankilampi kehottaa harkitsemaan kun-
toutusta silloin, kun työ ei oikein suju ja 
omassa jaksamisessa on ongelmia. 

”Vervessä ajattelemme, että työssä 
jaksamiseen vaikuttaa ratkaisevasti 
se, mitä itse työpaikalla tapahtuu ja 
miten siellä töitä tehdään”, Sankilampi 
kertoo. 

Työelämä muuttuu ja kehittyy nope-
asti, jolloin työ ei enää välttämättä 
sujukaan suunnitellusti. Sen takia 
kuntoutuksessakin tarkastellaan omaa 
työtä. Yhden ihmisen on vaikea saada 
työpaikalla muutosta. Tilanne kuitenkin 
muuttuu, kun asioita mietitäänkin 
porukalla: mukaan otetaan esimies, 
työterveyshuolto ja työyhteisö. 

”Se mikä vaikuttaa yhden ihmisen 
jaksamiseen työpaikalla, vaikuttaa 
suurella todennäköisyydellä myös mui-
denkin työntekijöiden jaksamiseen”, 
Sankilampi toteaa.

Sankilammen mukaan työn lisäksi 
tarkastellaan toki myös kuntoutujan 
omaa tilannetta kokonaisvaltaisesti: 
millainen on oma terveydentila ja kunto 

Työhyvinvointia kuntoutuskurssilta

sekä tämänhetkinen elämäntilanne. 
Kun nämä asiat on kartoitettu, voidaan 
päättää, mitä kannattaisi tehdä oman 
jaksamisen parantamiseksi. Yleensä 
löytyy sekä niitä asioita, joihin voi 
vaikuttaa itse, että myös sellaisia kehit-
tämistarpeita, joiden toteuttamisessa 
tarvitaan esimiehen panosta. Esimies 

tuo näkökulmaa siihen, mihin suuntaan 
työssä ylipäänsä ollaan menossa. 

Haku kuntoutukseen 
parhaillaan käynnissä

Verven kuntoutusyksikkö sijaitsee 
Lasaretinsaaressa, Oulun ydinkeskustan 
tuntumassa. Kuntoutukseen haetaan 
oman työterveyshuollon kautta. Siellä 
arvioidaan, täyttyvätkö Kelan aset-
tamat hakukriteerit kuntoutukselle ja 
ohjataan hakemuksen tekemisessä.

Kuntoutus sisältää yhteensä enintään 
33 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan 
useassa jaksossa 1-2 vuoden aikana. 
Ensimmäisen jakson ajankohta on 
6.-17.6.2011. Muut jaksot sovitaan 
kuntoutujaryhmän kanssa yhdessä. 
Kuntoutuksen kustannuksista vastaa 
Kela, ja kuntoutuksen ajalta on mahdol-
lista saada myös kuntoutusrahaa.

Hakupaperit tulee lähettää vii-
meistään 29.4.2011 osoitteella Kela 
/ Marjut Hevosmaa, Sepänkatu 18, 
90100 Oulu.

Lisätietoja antavat: 
-Metallityöväen Liitto ry: 
  Liisa Kirveskari, p. 0400 921 752
-oma aluetoimisto
-Kela p. 020 692 0205, www.kela.fi 
-Verve p. 020 757 4620, 
  leena.sankilampi@verve.fi 
  www.verve.fi 

Teksti: viestintäpäällikkö 
         Virpi Elomaa, Verve
Kuva: Markku Karjalainen

• Uutta innostusta ja imua työn tekemiseen, kiteyttää Verven kehityspäällikkö Leena 
Sankilampi Tyk-valmennuksen tavoitteen.

Ihmisen puolella

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

Taukopaikka hiihtäjille Kuivasjärvellä. 
Kesäkaudella loistava paikka juhlien järjestelyyn. 

Lisätietoja: www.kuivasjarvenaura.fi 

AURANMAJAAURANMAJA
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• Seuturyhmän kurssi Levillä 6. – 8.9.2010. Kuvassa Liisa 
Kirveskari, Olavi Tuovinen (ao.56), Veijo Mikkola, Ari Aho 
(ao.72),  Veli-Matti Pietilä (takana), Liisa Hirvasniemi (ao.210), 
Eila Kemppainen, Tarja Vaikko (ao.210),Riitta Kyllönen, Pentti 
Nenonen, Heli Greus (ao.222), Seppo Pallari ja Terho Iljin.

Rauno Kemppainen on syntynyt Pu-
dasjärvellä vuonna 1931 ja viettänyt kesät 
Halosenniemessä, jonne hän oli kulkenut 
uittojen mukana. Myöhemmin hän muut-
ti Halosenniemeen pysyvästi ja perusti 
perheen.

1970- luvulla hän liittyi Martinniemen 
metallityöväen ammattiosasto 108:aan, kun 
meni Repolalle töihin ja on edelleen osaston 
vapaajäsen.

Eläkkeelläkin hän on jo ehtinyt olla 
noin 30 vuotta. Kun Raunolta on kysytty, 
että miten se aika on kulunut eläkkeellä, 
niin Raunolla on ollut asiaan hyvä sanonta: 
” Kyllähän sitä tekisi vaikka mitä, mutta 
ajatteleminenkin vie aikaa”.

Harrastuksina nykyään hänellä on peru-
nan viljely, maata noin 1,5 aaria, lisäksi on 
marjapensaita ja kasvimaa. Marjastus on 
myös lähellä sydäntä.

Rauno käy myös vesijumpassa Jatulissa 2 
kertaa viikossa ja on mukana tiistaisin Mar-
tinniemen eläkkeensaajien- kerhossa.

Rauno on ollut ja on edelleen kiin-
nostunut sääilmiöistä, kuun ja taivaan-
kappaleiden liikkeistä. Hän on ennustanut 

Rauno Kemppainen täytti 80- vuotta 2.2.2011 ja 
Ao108 halusi muistaa häntä osaston viirillä

säätä 1970- luvulla lehdissäkin. Nykyään 
tekee ennustuksia vain omaksi ilokseen, 
koska sään ennustaminen on tullut kokoajan 
vaikeammaksi. 

Hän myös seuraa lämpötiloja joka päivä 
omasta lämpömittarista ja tekstitv:n sivuilta 
noin klo 15.00 ja kirjaa ne ylös almanakkaan, 
jonka hän saa lahjaksi joka vuosi lapsiltaan. 
Lisäksi hänellä on mittatikku ulkona, josta 
hän seuraa lumensyvyyttä.

Tässä olisi muutamia Raunon kertomia 
vanhan kansan sanontoja, miten seurata sää 
ja muita merkkejä:

- ”Ensimmäisestä suvipäivästä, noin 200 
päivän kuluttua voidaan puida viljaa.”

- ” Jos Paavalin päivänä on kylmä, niin 
on hellettä heinäkuussa.”

- ”Jos on paljon pihlajanmarjoja syksyllä, 
niin tulee paljon lunta.”

Ammattiosasto 108 haluaa toivottaa 
Raunolle terveyttä ja pitkää ikää.

Haastattelu: Suoma Latvalehto
Kirjoitus/kuva: Saija Paavilainen

Oulun seuturyhmän tapahtumia 2010

• Vapaa-aika seminaarin karaokekilpailu Murikassa 16.–
17.10.2010. Kuvassa ao.210:n osallistuja Rauno Salmela. 
Kuvassa karaokekilpailun kaikki osallistujat.

• Kotisivukurssi 21. – 22.8.2010. Kuvassa Ilkka Hyvärinen 
(ao.108), Liisa Hirvasniemi ( ao.210 ) ja Helena Junnonaho 
(ao.222). Takana käsi pystyssä kurssin opettaja Eija Laakso 
Murikasta.

• Pikkujoulu Kuusisaaressa 27.11.2010. Kuvassa juhlan 
pääesiintyjä Marko Lämsä & Pallosalama
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Salakaato osa 2
Anselmi pyyhkäisi 

hikeä otsaltaan, oikais-
tessa itsensä pystyasen-
toon. Tyytyväisenä hän 
katseli ladon seinällä 
roikkuvia lihoja. Siinä 
olisi evästä pitkälle 
kevääseen. Taljan ja 
sarvet hän oli laittanut 
väliaikaisesti ladon lat-
tialle. Ehtisihän ne sii-
tä myöhemmin laittaa 
parempaan talteen ladon 
ylisille.

Lihaköntti kädessään 
hän lähti astelemaan 
navettapolkua pitkin 
talolle päin. Puolivälissä 
hän huomasi  tutun 
polkupyörän nojallaan 
talon seinustaa vasten. 
Se oli kylän pahimman 
juoruämmän Reetan menopeli, jolla 
hän kulki pitkin kyliä juoruja levit-
telemässä. Aikanaan kirkkaanpunainen 
runko oli nyt ajan haalistama ja ruosteen 
raiskaama. Ilmeisesti tietotoimistolla oli 
tärkeämpääkin tekemistä, kuin pyörästä 
huolehtiminen.

Anselmi tönäisi varovasti ulko-oven 
auki, jääden hetkeksi kynnykselle kuun-
telemaan sisältä kuuluvaa jutustelua. Tai 
tarkemmin sanottuna Reetan juoruilua.

”Et sinä Martta millään arvaa mitä 
minä sattumalta kuulin tänään, juuri kun 
olin matkalla tänne päin. No kuulin, että 
Suolahden Eetu oli ampua porskauttanut 
hirven keskelle pihaa ja pahaksi onneksi 
nimismies oli juuri silloin ajanut siitä ohi 
ja nähnyt tapauksen omin silmin. Siitä 
taitaa Eetulle tulla vallan linnareissu, 
vaikka olihan tuo hätäpäissään yrittänyt 
selittää nimismiehelle, että itsepuolus-
tukseksi oli joutunut ampumaan, kun 
hirvi oli yrittänyt hyökätä kimppuun. 
Ei taida se selitys päteä oikeudessa. 
Minähän olen kyllä aina sanonut, että sii-
nä miehessä on jotain kieroa. Nyt se tuli 
sitten todistettua. Voi, voi mitenkähän 
sen eukko ja kuusi tenavaa nyt tulevat 
pärjäämään kun jäävät ilman ukon 
tienestejä. Vaikka kyllähän minä sen 
sanon, että sitä saa mitä tilaa...”

   Reeta vaikeni Anselmin astuessa 
sisään pirttiin. Silmät ymmyrkäisinä 
hän katseli isännän kädessä roikottavaa 
lihakönttiä. Hänen suunsa avautui 
sanomaan jotakin, mutta Anselmi oli 
nopeampi. ”Tässäpä sulle Martta jytynen 
mullinlihaa, jonka juuri teurastin. Keit-
teleppäs siitä makoisa lihakeitto, kun ei 
olla saatu sellaista pitkään aikaan.” hän 
sanoi, ojentaen lihapalan vaimollensa. 
Samaan hengenvetoon hän jatkoi. ”Siellä 
tuntui Mansikilla olevan jotain hätänä, 
joten joutaisitko käväsemään kanssani 
navetalla katsomassa sitä. Jää sinä Reeta 
tänne juomaan toinen kupillinen kahvia. 
Emme me siellä pitkään viivy.”

   Hieman ihmeissään Martta seurasi 
miestänsä ulos, hänen lähtiessä riva-
kasti kävelemään polkua pitkin kohti 
navettaa.

   Karjakeittiössä Anselmi pysähtyi, 
jääden vakavana katsomaan vaimoaan, 
joka oli seisahtanut hänen viereensä. ”Älä 
nyt vaimo kulta ole noin säikähtäneen 
oloinen. Ei Mansikilla ole mitään hätää. 
Se oli vain sellainen hätävalhe, jotta saan 
sinut jouhevasti mukaankin, ilman että 
olisin herättänyt mitään epäilyjä. Katsos, 
kun se meidän Onni-sonni onkin vielä 
elossa. Se liha oli peräisin hirvestä jonka 
ammuin sillä luodilla, joka oli tarkoitettu 
sonnin otsaan.”

   ”Herra isä siunatkoon!” Martta 
parkaisi. ”Mitä sinä onneton olet men-
nyt tekemää!” Hän katsoi miestänsä 
kauhistuneena ja jatkoi itku kurkussa. 
”Kuinka meidän nyt käy, kun sinä joudut 
salakaadosta vankilaan?”

   ”Älä sinä vaimo yhtään hätäile. Ei 
tässä mihinkään vankilaan olla menos-
sa.” Anselmi lepytteli, saaden vaimonsa 
kyynelehtimään entistä enemmän. Kii-
reesti hän jatkoi vaimonsa rauhoittelua, 
saaden lopultakin hänet huomaamaan, 
kuinka onnekkaita he olivat ja kuinka 
he välttyisivät jäämästä kiinni.

   Martan lähdettyä vieraansa luo, 
Anselmi kävi hautaamassa taljan ja pään 
sarvineen paskatunkioon. Sieltä niitä 
ei kukaan älyäsi koskaan etsiä, mikäli 
mitään etsintää ylipäätään koskaan tu-
lisikaan. Toki hän tajusi pistää kyseiset 
tavarat puhtaisiin muovisäkkeihin ennen 
hautaamista, jotta ne olisivat sieltä otet-
tavissa sitten kun ns. vaara olisi ohi.

   Hirven ruhon Anselmi paloitteli 
niin pieniin paloihin, että siitä oli mah-
doton sanoa minkä elukan lihoista oli 
kysymys. Saatuaan työnsä tehtyä hän 
lähti talolle kuulemaan, millaisia muita 
juoruja Reetalla olisi tarjottavana päivän 
ratoksi. Hänen avatessa ulko-ovea ulos, 
pemahti Reeta kiireisen oloisena, ju-
pisten itseksensä ohi mennessään.

   Hieman kummastellen Anselmi 
jatkoi matkaansa pirtinpuolelle, sulkien 
oven napakasti takanaan.

  ”Mihin sillä nyt sellainen hoppu 
tuli, noin äkkiä?” Hän kysyi, kohdatessa 
vaimonsa kireän ilmeen.

  ”Taisinpa mainita hänelle hieman 
pisteliäästi, ettei hän tukkisi nokkaansa 

ihan jokaisen asioihin, niin 
kuin hänellä on tapana. 
Taisi siitä hieman närkästyä, 
kun ei muistanut edes kah-
vista kiitää ennen lähtöään. 
”Martta tiuskaisi äreällä 
äänellä. Turha Anselmin 
kuvitella, että hän olisi jo 
leppynyt. Saisi nyt ukkoraasu 
kerrankin kunnolla maistaa 
hänen kiukkuaan.

”Laitappas  runsaast i 
nauriita siihen lihakeiton 
sekaan, jotta siitä saadaan 
hieman riistan makua pois. 
Minulla on nimittäin sel-
lainen pieni ennakkoaavis-
tus, jotta se voisi olla viisasta 
tehdä.” Anselmi virkkoi, 
luoden vaimoonsa huvit-
tuneen ilmeen.

Kului kymmenisen mi-
nuuttia, eikä kumpainenkaan sano-
nut toisillensa mitään. Olivatpahan 
kumpainenkin tahoillaan aivan omissa 
ajatuksissaan.

Pihalta kuuluva auton ääni katkaisi 
hiljaisuuden ja Martan kurkistaessa keit-
tiön ikkunasta pihamaalle, hän saattoi 
todeta ”Anselmin ennakkoaavistuksen 
”kömpivän poliisiauton ratin takaa 
pihamaalle.

”Sieltä se sinun noutajasi jo saapuu-
kin.” Martta totesi miehelleen, eikä 
hänen äänessään ollut tippaakaan huvit-
tuneisuutta hänen katsoessaan hieman 
kalpeaksi valahtanutta miestään.

Anselmi ei ehtinyt kommentoida 
mitenkään, nimismiehen koputtaessa jo 
ulko-ovea.

”Päivää tupahan.” nimismies lausahti 
astuessaan pirttiin. Anselmi ja Martta kii-
rehtivä kumpikin toivottamaan vieraan 
tervetulleeksi heidän vaatimattomaan 
tupaansa.

Kului tunti ja kului kaksi. Vieras ja ta-
lonväki juttelivat keskenään kaikenlaista 
ja tulihan siinä puheeksi myös hirven 
salakaato, jolloin kaikki yhdessä päivit-
teli kuinka sellaista voi kukaan tehdä. 
Anselmikin ihmetteli silmät kirkkaina 
ihmisten ahneutta ja epärehellisyyttä.

Kun lihakeitto oli valmis, kehotti 
Martta vierastakin päivälliselle Anselmin 
vilkaistessa häntä hieman hätään-
tyneenä.

No, niinhän siinä kävi, että nimismies 
pisteli hyvällä ruokahalulla salakaadettua 
hirveä suuhunsa, kehuen mullin lihan 
mainiota makua, Anselmin yhtyessä 
kehuihin.

Aterian jälkeen nimismies suunnisti 
taipaleelle ja talonväki saattoi huokaista 
helpotuksesta. Mitä nyt Martta avasi 
sanaisen arkkunsa, nähtyään autonperän 
katoavan pihamaalta, mutta se kuuluukin 
jo sarjaan, mistä lienee viisainta vaieta.

           Hauskaa kevättä kaikille!

        Kari Siliämaa
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Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 30, 20 ja 10 euron rahapalkinnot. 
Palauta ratkaisu toukokuun loppuun mennessä osoitteeseen: Sinikka Nikkinen, Karhitie 3, 90530 Oulu.

Vastaajan nimi: Ao (jos Metallin jäsen):

Osoite: Puhelin:

Pankkitili:
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Osastojen ilmoituksia

Edellisen ristikon       
voittajat arvottu:
30 € Tuula Väliheikki
20 € Pasi Lasanen
10 € Taina Mäntykivi ao72

METALLIVIISKUUS JÄSENEDUT 2011
Kylpyläsopimus Edenin kanssa, sisältäen kylpylän ja kuntosalin käytön sekä vapaan osallistumisen kylpylän viikko-ohjelman 

mukaisiin vesiliikuntaryhmiin. Vastaanotossa kansio johon maksaessa kuittaat ja näytä jäsenkortti. Omavastuu 5 € jäsen/aikuinen, 
3 € lapset, kaksi kertaa kuukaudessa. Lisätietoja Rasila Sakari 040-520 0207 tai Heikkinen Eero 040-719 3250.

Teatterilippuja edulliseen hintaan kaupungin teatterin ja työväennäyttämön esityksiin. Omavastuu 7 € jäsen/puoliso, kaksi 
kertaa kevät kaksi kertaa syksy. Lisätietoja Rasila ja Heikkinen.

Vuokatinmaan majoitusta Vuokatissa 10 % halvemmalla , lisäksi osasto antaa jäsen alennusta 20 € kerran vuodessa. Lisä-
tietoja Heikkinen, Nikula Janne 040-591 5127.

Harrastuksena keilailu, osasto tarjoaa jäsenille mahdollisuuden harrastaa keilailua pari kertaa kuukaudessa edulliseen 
hintaan. Lisätietoja Soilanterä Jorma 040-760 9265. 

Möljälle teatteriin, osastot varanneet yhteisesti lippuja esitykseen ”Alivuokralainen” 30.7. Katso yhteinen ilmoitus. Osaston 
yhdyshenkilö Paula Heikura 040-567 1498.

Jäsenasiat kuntoon, osaston jäsenasiainhoitaja Heikkinen Eero 040-719 3250, Jukurintie 10 C, 91910 Tupos, 
sp. metalli.56@luukku.com.
                                                                                      Metalliviiskuus toimikunta

AO.222 järjestää jäsenille perheineen ulkoilu/laskettelupäivän Isosyötteelle lauan-
taina 19.3.2011.

Lähtö linja-autolla Zeppelinin Shelliltä klo: 07.00 ja takaisin Isosyötteeltä viim. 
klo: 17.00 (Linja-auto ottaa kyytiin myös matkanvarrelta, sovitaan lähtijöiden 
kanssa erikseen)

Retken hinta: alle 12v 5 €, aik.10 € ja ei jäsen 15 €/hlö.

Hintaan sisältyy: • Matka • Koillisportissa aamupala noutopöydästä • Retki-
makkarat/mehut • Lapsille yllätykset

Sitovat ilmoittautumiset 14.3. mennessä Kamulan Sarille 041-505 4331. 
50 nopeinta mahtuu mukaan. Kysytään ilmoittautuneilta ryhmälippu halukkuutta.

Voit tutustua Isosyötteen palveluihin/hintoihin: www.isosyote.fi    

Oulun seuturyhmän Toimintasuunnitelma 2011
Tiedustele tapahtumista osastosi luottamushenkilöiltä. 
   
Tapahtuma Aikataulu Kohderyhmä 

Työsuojelu/LM ajank. .....................16.3. .................................Edunvalvojat 
Veteraanitiedotus ...........................24.3. .................................Veteraanit 
Veteraanitieto .................................31.3 ..................................Veteraanit 
Hyvä käytös sallittu .......................26.3. .................................Luottamushenkilöt 
Keilailta ..........................................8.4. ...................................Nuoret 
Naisten korukurssi .........................16.-17.4. ...........................Jäsenet 
Vappumarssi ..................................1.5. ...................................Jäsenet 
Kesätapahtuma työttömille ...........26.5. .................................Jäsenet 
Tervasoutu .....................................17.-18.6. ...........................Jäsenet 
Qstock ...........................................Heinäkuu ..........................Nuoret 
Teatteritapahtuma ..........................Heinäkuu ..........................Jäsenet 
Ruskareissu  ..................................Syys-/Lokakuu .................Jäsenet 
Yhdenvertaisuus seminaari ...........1.-2.11 ..............................Jäsenet 
Pikkujoulu ......................................Marraskuu ........................Jäsenet 

AO.222:N ULKOILU/LASKETTELUPÄIVÄ 
ISOSYÖTTEELLE 19.3.2011

Seuturyhmän ilmoituksia

Aika:  Torstai 31.3.2011 klo 9.00 – 16.00 
Paikka:  Hotelli Samantta, Haukipudas 

Aiheina mm. eläkkeet ja eläkejärjestöjen toiminta.

Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

Sitovat ilmoittautumiset 25.3.2011 mennessä Yrjö Kääriälle numeroon 
041 452 5520.
      Tervetuloa!

Oulun seuturyhmän 
VETERAANITIETO -kurssi

Metallin nuoret 
kokoontuu   
Keilahallilla

Aika: Perjantai 8.4.2011 
klo 18.00 alkaen

Paikka: Oulun keilahalli

- Ilta alkaa parin tunnin koulu-
tuksella ja teitä kouluttaa Tommi 
Juvani.
- Ikäraja 18 – 35 vuotta.
- Sitovat ilmoittautumiset 27.3. 
mennessä Huovisen Saulille 
numeroon 040 746 6725 tai sauli.
huovinen(at)innokasmedical.fi   

Tervetuloa!
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MERI OULUN KESÄTEAMERI OULUN KESÄTEAMERI OULUN KESÄTEAMERI OULUN KESÄTEAMERI OULUN KESÄTEATTERI - TTERI - TTERI - TTERI - TTERI - WWWWWWWWWWWWWWW.MERIOULU.FI.MERIOULU.FI.MERIOULU.FI.MERIOULU.FI.MERIOULU.FI

Rooleissa mm.

 - Esko Roine - Mikko Kivinen - Tuija Ernamo - Tom Lindholm -
- LARI HALME - Mikko Rantaniva - Ritva jalonen -

Ohjaus/käsikirjoitus - Heikki Vihinen - Timo Kahilainen

 Seitsemän valtavan suosittua näytelmäkautta Tampereen teatterissa
 sekä loppuunmyydyt näytökset Rauman kesäteatterissa

takaavat hulvattoman iloisen illan Toppilan Möljällä KESÄLLÄ 2011.

ALIVUOKRALAINENALIVUOKRALAINENALIVUOKRALAINENALIVUOKRALAINENALIVUOKRALAINEN
JÄSENILLE

ERIKOISHINTAAN
LIPUT LA 30.7.2011

KLO 19
NÄYTÖKSEEN!!!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset

yhteyshenkilöille 19.4.2011 mennessä
56    Heikura Paula 040-5671498

72    Oikarinen Olavi 040-5547587

108  Kurttila Olavi 044-5400968

118  Karkulahti Tuure 041-5072348

210  Vaikko Tarja 040-7170719

219  Kuha Kalevi 0400-580354

222  Junnoaho Helena 0400-592916

288  Ravaska Reijo 0400-978583

289  Kusmin Sari 0400-192972

418  Laine Marja-Leena 040-7168102

LA 30.7.2011 KLO 19LA 30.7.2011 KLO 19LA 30.7.2011 KLO 19LA 30.7.2011 KLO 19LA 30.7.2011 KLO 19

hulvaton kesäkomedia meri oulun kesäteatterissahulvaton kesäkomedia meri oulun kesäteatterissa

Ilmoittautumiset Helenalle 13.5.2011 mennessä numeroon 
0400 592 916 tai helenajunn@netti.fi 

 Tutustu tapahtumaan www.tervasoutu.fi 

TULE SOUTAMAAN ! 

METALLISET –joukkue hakee soutajia ensi kesän 
Tervasoutuun 17. - 18.6.2011. 

Ke 16.3.2011 kello 18.00

AURAN MAJALLA
Osapin jäsenosastoilla 

mahdollisuus pitää osaston 
omat hiihdot!

Ennakko ilmoittautuminen 
14. 3. mennessä 

Auran maja 556 7395 
tai Olavi Tuovinen 

041-548 0235.

Sarjat, miehet, 
naiset ja lapset

Osanottomaksu: 
Jäsenosaston hiihtäjä 5 €. 

Muilta 10 €

Tilinnumero Nordea 
110730-415178

Sak:n Oulun Seudun 
paikallisjärjestö ry. 
Puh. 0207 740 342

OSAP
-HIIHDOT
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Puheenjohtaja: 
Riitta Matero

riitta.matero@dnainternet.net

Sihteeri: 
Tapio Lippo

talippo@gmail.com

Taloudenhoitaja:
Eero Heikkinen

metalli.56@luukku.com

Mäkelininkatu 31 5 krs.

90100 OULU
http://www.sak-paikalliset.fi /oulu/

Oulun Seudun
Paikallisjärjestö ry

JÄSENETU!
Metalliliiton

jäsen!
Liittosi maksaa Sinun Kansan

Tahdon tilauksestasi 24 €.

Osastosi maksaa päätöksensä
mukaan, esim. os.56 27 €.

Kaikki muutkin saman talouden
jäsenten edut vähennetään

tilauslaskustasi.

TILAA KANSAN TAHTO!
Parhaassa tapauksessa et
maksa itse tilauksestasi

mitään.
Kysy lisää (08) 537 1722

tai katso netistä
www.kansantahto.fi

Hyvää kevättä!

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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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


