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Avaa ihmeessä 
jos et ole vielä 

avannut. 
Voi mennä voitot 

sivu suun. 
Käytä siis 

äänioikeuttasi.

Liittovaaliasiana 108
Uurnavaali 25. 3. 2012 Klo.15:00-17:00 Jatulin aulassa.

AO 289 arpoo liittokokousvaaleissa äänestäneiden 
jäsenten kesken 5 kpl 100 € rahapalkintoa.

AO 210 arpoo liittokokousvaaleissa äänestäneiden 
jäsenten kesken 5 kpl 200 € rahapalkintoa.

56, 72, 210 ja 222 yhteisen uurnavaalin äänestys-
paikka on Mäkelininkatu 31, 5 kerros ja äänestysajat 
ovat:

25. 3. 2012 klo 15.00 - 17.00
27. 3. 2012 klo 14.00 - 16.00

 AO 222 arpoo liittokokous-
 vaaleissa äänestäneiden 
 jäsenten kesken 2 kpl 50 € 
 rahapalkintoa.

 AO 72 arpoo liittokokous-
 vaaleissa äänestäneiden 
 kesken 3 kpl 300 € lahja-
 korttia Giganttiin.
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MetallisetMetalliset

Pääkirjoitus 23.02. 2012  Heli Greus

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

• 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 • 
     Ilkka Hyvärinen • 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: 6250 kpl
• Painopaikka: Ouluprint Oy

Perjantai iltapäivänä alkaa miettimään että 
siivoaisiko tänään vai jättäisikö huomiselle. 
Niin, on se niin iso homma että jätän 
huomiselle. Sitten lauantai aamuna väsyt-
tää ajatella että alkaisin touhuamaan, olisi 
pitänyt sittenkin siivota perjantai iltana.
Lehteen pitää kirjoittaa juttu. Pyydän kave-
rilta tekstiä. Kaverin kommentti, ”En minä 
osaa.” , vaikka kirjoitus on aiheesta mitä hän 
tekee joka päivä. Kaikkihan me osataan kir-
joittaa, kun vain aloitetaan.

Nuorella on autokoulu lopuillaan ja kokeet edessä. Hänestä tuntuu ettei saa testejä läpi 
vaikka on opetellut asioita pari kuukautta. Tekee vain niin kuin on opetettu.

Miksi me ihmiset teemme asioista isompia kuin ne ovat. Siivoaa silloin kun tuntuu sille, 
kirjoittamisen suurin työ on sen aloittaminen ja tenteissä tekee vain parhaansa. Painon pu-
dotuskin on vain elämäntapa korjausta, ei se ihmeiden tekemistä vaadi.

Ja jos tulee ryppy rakkauteen niin yleensähän siitä ei puhuta. Mitä kauemmin se on käsit-
telemättä sitä suurempi siitä tulee. Pitää vain lähteä purkamaan tilanne. Ennen kuin pienestä 
lumipallosta kasvaa lumijärkäle.

Maaliskuussa on liittokokousvaalit, laitetaan vain numero lappuun ja lappu postiin ei se sen 
kummempaa ole. Ja voipa sillä teolla vaikka voittaakin.

Opetellaan ottamaan asioista selvää ja otetaan ne sellaisina kuin ne ovat, eikä kasvateta 
niistä jättiläisiä eikä myöskään vähätellä niitä.

Oikein leppoisaa kevät talvea kaikille lukijoille.
     
          Heli

Tekemisen 
vaikeus

Kansikuva: Oulunsalo Wegera  Kuvaaja: Wegera Oy

Rajakylästä. Kuva: Katri Greus.
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Naisjaoston syntyvaiheita

2011 alussa seuturyhmään pe-
rustettiin naisjaosto. Tavoitteena 
on saada naisille tapaamismahdol-
lisuuksia, joiden puitteissa vaihdet-
taisiin kuulumisia, samalla voisi har-
rastaa jotakin mukavaa tekemistä. 

Naisethan kyllä tapaavat seuturyh-
män eri kokouksissa ja palavereissa, 
mutta nämä tilaisuudet ovat kovin 
tiiviitä ja asiapitoisia, niin että seu-
rustelulle ei juuri jää aikaa. Näiden 
tapaamisten ulkopuolelle jäävät 
vielä ne naiset jotka eivät kuulu 
seuturyhmän toimijoihin tai jaos-
toihin. Naisjaostoon halutaankin 
osallistujia kaikista ryhmistä, työssä 
olevista, työttömistä ja eläkeläisistä, 
kaiken ikäisistä. Näin toiminnasta 
saadaan monipuolista ja mahdol-
lisimman monille sopivaa.

 Toimintaa suunniteltaessa syntyi 
jo aika paljon ajatuksia. Ehdotuk-
sia tehtiin pitkä lista, esimerkiksi 
teatteria ja illallista, ostosmatkoja, 
retkiä, uimahallikäyntejä, pilkkireis-
suja, kuutamohiihtoa, leipomista, 

tuote esittelyjä, keilailua ym. Kaikki 
halukkaat voivat tulla mukaan ja 
tehdä omia ehdotuksiaan. Mahdol-
lisuuksien mukaan sitten tehdään 
sitä mitä haluttaa.

Aluksi yhteydenotto kaikkiin 
seuturyhmän naisiin osoittautui 
hankalaksi, miten saataisiin tietoa 
toiminnasta kaikille kiinnostuneille. 
Sanaa saatiin kuitenkin liikkeelle 
entisten verkostojen kautta, esi-

merkiksi tervasoutuun, lehtitiimiin 
ja seuturyhmän muihin tapahtumiin 
osallistuneille lähetettiin postia ja 
pyydettiin jakamaan tietoa eteen-
päin. Näin on saatu joka tapaamis-
een innokasta porukkaa koolle.

Alkuvuonna opimme leipomaan 
arkileipää Helin opastuksella ja sa-
mana iltana tutustuttiin vielä kynt-
tilöihin. Huhtikuulla alkupuolella 
kokoonnuttiin valmistamaan koruja, 
joihin materiaalia ja opastusta tarjosi 
Helena Junnonaho. Samassa kuussa 
tavattiin vielä Maija-Liisa Hiltusen 
emännöimässä meikki-illassa. Kesä 
ja syksy menivät niin että ei tavattu, 
mutta marraskuussa kokoonnut-
tiin jouluaskartelun merkeissä. 
Tuolloin pääsimme harjoittele-
maan havukranssin ja havupallojen 
tekemistä Tyyne Salmelan opas-
tuksella. Tätä juttua tehdessä, kun 
tammikuu on lopuillaan, tulevalle 
keväälle on suunniteltu ainakin 
yhteistä ulkoilupäivää…ja jotain 
kivaa Pääsiäiseksi. Miltä kuulostaisi 
vaikka suklaan maistelu ilta?

 Vastaisuudessa tapahtumista 
päätettiin ilmoittaa myös seutu-
ryhmän netti sivuilla, joten kaik-
ki seuraamaan niitä.  Vinkkejä 
toimintaan voi lähettää myös alle-
kirjoittaneelle, toimin tänä vuonna 
jaoston vetäjänä. Toiminta ta-
pahtuu kuitenkin yhdessä toimien ja 
päätöksiä tehden. Jos tiukka paikka 
tulee, niin vedetään sitten vaikka 
pitkää tikkua.

Helena Junnonaho osasto 222

• Korujen teko vaatii suunnittelua ja keskittymistä.

• Havukoristeet syntyivät nopeasti jouluisista materiaaleista.
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Kaikki varmaan tietävät, mitä öt-
timöntiset ovat. No, jos kuitenkin 
joukossa on sellaisia, joille sana on outo 
tai jopa tuiki tuntematon, niin kerrotta-
koon heille, mistä oikein on kysymys.

Öttimöntinen on tietenkin ötökkä, 
itikka tai jokin muu sellainen hyön-
teinen, jonka nähdessään, tekee mieli 
läimäyttää sitä kämmenellä. Rakas 
avopuolisoni viljelee kyseistä sanaa ja 
minusta se hyvin hauskasti kuvaa noita 
tuhannen mönkijöitä, joihin hirvikär-
pänenkin lukeutuu. Ja sitten asiaan...

Työskennellessäni Metalpowerilla 
pidimme ruoka/kahvitaukoja työpaikan 
ruokatilassa. Eräällä sellaisella tuli 
puheeksi hirvikärpäset. Pojat kilvan 
kauhistelivat kuinka vastenmielinen 
ötökkä oli kyseessä. Varsinkin Jussi 
ja Kimmo olivat äänessä ja kilvan he 
kertoivat kokemuksiaan kyseisestä öt-
timöntisestä. Minua heidän kiihkoilun-
sa huvitti suuresti, enkä voinut  olla 
kyseenalaistamatta heidän jutusteluaan. 
Lunki höysti pilke silmäkulmassaan 
keskustelua. Tumppi pysytteli hiljaa, 
seuraten kuitenkin mielenkiinnolla, 
mitä tuleman piti. Leo viereisessä pöy-

dässä mutusteli eväitään huvittunut 
ilme kasvoillaan. Meillä kolmella, 
minulla, Jussilla ja Kimmolla vauhti 
senkun kiihtyi.

Taisinpa siinä intoutua jopa mainit-
semaan, että käyn ostamassa pojille 
hamekankaan, kun ovat pahempia 
ruikuttamaan  kuin kylän ämmät. Hie-
man siinä Jussillakin alkoi partakarvat 
väpättää innostuksesta ja naamalle 
nousta lievää punotusta. Kimmolla 
näytti otsasuonet alkavan pullistella 
siihen malliin, jotta tajusin pikkuhiljaa 
lähestyväni sitä rajaa, jolloin intosta on 
tulossa ilmiriita. No, järkevänä miehenä 
tajusin kyllä myrskyn merkit ja pistin 
suuta hieman pienenmälle. Vilkaisu 
Kimmon vahvoihin käsivarsiin vahvisti 
päätökseni viisautta. Eikä Jussinkaan 
miehekkäissä raameissa ollut mitään, 
mikä olisi sotinut päätöstäni vastaan. 
Heidän käsissään olisin ollut kuin 
kukkakeppi. Venähti siinä tauko hie-
man överiksi, mutta se kai sallittaneen, 
sillä olihan kyseessä tärkeä palaveri vai 
mitenkäs sen nyt kukanenkin ottaa....

Kun etelänmies menee pohjoiseen, 
niin lapinmies sanoo hänelle: ”Mitä 
sie etelänmies oikein huidot, käytä oh-
via!” Kun muutin tänne eteläsuomeen 
Ylöjärvelle niin kyseinen telkkari-
mainos muistui mieleeni. Se kuluu 
täälläpäin vain hieman toisellatapaa. 
Kun pohjoisenmies tulee etelään, niin 
hänen huitoessaan etelänmies tuumaa: 
”Mitä sinä poromies oikein huidot? Eikö 
Offi  autakkaan?” Ja eihän se auta kun 
kyseessä on öttimöntinen, joka myös 
hirvikärpäsenä tunnetaan.

Naapurin Hannu ja Vuokko tulivat 
metsästä sienikorit pullollaan. Oli sup-
pilovahveroita ja kanttarelleja ihan 

kantaa asti. Haikeana katselin heidän 
peräänsä, heidän kävellessään kotiaan 
kohti. Minua harmitti, kun en oikein 
tohtinut mennä metsään hirvikärpästen 
pelossa. Pojat kun Metalpowerilla oli-
vat kilvan mua pelotelleet, kuin myös 
avopuolisoni Tuula. No mies ei oo mies 
eikä mikään, jos yhtä kärpästä pelkää, 
ajattelin ja kaivettuani sienikorin 
esiin, lähdin minäkin sienimetsälle. 
Pälyilin säikkynä ympärilleni metsässä, 
näkyisikö hirvikärpäsiä. Puolen tunnin 
kävelyn jälkeen palasin kotiin. Saaliina 
vain yksi ainoa orakas ja niska täynnä 
hirvikärpäsiä. Eteisessä vasta ne huoma-
sin riisuessani maastotakkia yltäni. Siitä 
alkoi taisteluni hirvikärpäsiä vastaan. 
Aina niitä vaan tuntui löytyvän lisää 
niskasta. Saunominenkaan ei auttanut 
niitä inhotuksia vastaan. Ei puhet-
takaan että olisi yöllä pystynyt nukku-
maan. Tuntui kuin niitä olisi ollut sänky 
täynnä vaikka tuskin niin kuitenkaan 
oli. Pari päivää niitä tuntui löytyvän. 
Kaupassa sain häädettyä viimeisen nis-
kasta. Kai ne muut asiakkaat hieman 
katseli kummissaan, kun huidoin lähes 
paniikissa ötökkää pois niskastani.

Täytyy myöntää, että asiaahan ne 
pojat silloin töissä puhui. Kai sitä itse 
on kuitenkin sen verran kiusanhen-
kinen, jottei malttanut olla hieman 
härnäämättä, kun siihen kerran niin 
oiva tilaisuus tarjoutui. Ei millään 
pahalla pojat! Hauskaahan se vain oli! 
Vai oliko?

Kevään tuloa odottaen terveiset 
täältä Ylöjärveltä!

  Kari Siliämaa

Jäsenyys 
kannattaa
työajan 

ulkopuolellakin!
Oulun OP:n 

omistajajäsenenä 
hyödyt asioinnistasi

eniten!

Ota yhteyttä palkansaaja-asiantuntija 
Katja Pirkolaan, puh. 010 2535 457, 

sähköposti: katja.pirkola@op.fi . 
Näin saat kuulla myös sinulle 

kuuluvista eduista!

Ö t t i m ö n t i s e t
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Aluetoimiston terveiset

Tervehdys täältä aluetoimistolta ja 
oikein hyvää alkanutta vuotta 2012.

Liittokokousvaalit ovat 
ovella

Kun kirjoittelen tätä juttua, Metallin 
liittokokousvaalit ovat käynnistymässä. 
Äänioikeuden käyttäminen on mie-
lestäni jäsenvelvollisuus, jokainen ääni 
on tärkeä. 

Myös työnantajapuolella seurataan 
Metallin vaaleja tarkasti. Mitä korkeam-
pi äänestysprosentti on, sitä paremman 
valtakirjan annamme johdollemme ajaa 
jäsentemme asioita. Samalla se kertoo 
myös siitä, että työpaikoilla ollaan tosis-
saan. Työnantajat saivat tosissaan olos-
tamme muistutuksen viime syksynä kun 
Metallissa mentiin lakkoon. Jatketaan 
samalla linjalla äänestämällä.

Metalliliiton liittokokousvaalien 
ennakkoäänestys, joka käydään postiää-
nestyksenä, on 2.-16. maaliskuuta. 
Uurnavaali käydään 25.–27. maalis-
kuuta. Liiton 21. liittokokous ja työt-
tömyyskassan edustajiston kokous 
järjestetään 27.–30. toukokuuta Tam-
pereella. Liittokokous tekee katsauksen 
menneeseen neljään vuoteen ja linjaa 
liiton toiminnan seuraavalle nelivuo-
tiskaudelle. Kokous tulee myös valit-
semaan liittomme johdon. MUISTA 
ÄÄNESTÄÄ!

Vuokratyöntekijöiden 
oikeuksiin parannusta

Alueemme työllisyystilanne näyttäisi 
tälle vuodelle - jos ei hyvältä - niin 
tyydyttävältä. Konepajoille on saatu 
kohtalaisesti uusia tilauksia, mutta elekt-
roniikkateollisuuden näkymät ovat 
vähän huonommat. Elektroniikasta on 
muutaman vuoden aikana hävinnyt 
tuhansia työpaikkoja. Tuotantoa on 
lopetettu tai siirretty halvemman kus-
tannustason maihin. Tämä on näkynyt 
voimakkaasti etenkin meidän toiminta-
alueella. Osa työttömiksi jääneistä on 
onneksi työllistynyt ”raskaan” metallin 
puolelle tai muille aloille. Jonkin verran 
elektroniikasta työttömäksi jääneitä on 
työllistynyt myös uudestaan vuokrafi r-
mojen kautta. Vuokratyöpaikoista 
voidaan olla montaa mieltä. Onneksi 
vuokratyöntekijöiden asemaan on kiin-
nitetty huomiota ja työsuhdeasioita on 

yritetty parantaa. Tuorein esimerkki 
tästä on korkeimman oikeuden päätös 
määräaikaisen työsopimuksen perusteis-
ta vuokratyössä. Tästä lisää Ahjossa nr 
2/2012 sivulla 6 (KKO:n päätös paran-
taa vuokratyöntekijöiden asemaa) sekä 
http://www.kko.fi /57401.htm 

Talvipäivät takaisin 
Vuokattiin

Tarkkasilmäisimmät ovat huoman-
neet, että Oulun piirijärjestö on siirty-

nyt historiaan muutama vuosi sitten. 
Olemme nykyisin Oulu-Lapin alue-
järjestö ry. Entinen Oulun läänin alue 
ja Lappi ovat yhdistetty yhteiseksi alue-
järjestöksi. Alueemme käsittää puoli 
suomea ja haastetta riittää esimerkiksi 
järjestää yhteisiä tilaisuuksia. Alueel-
lamme on kaksi aluetoimistoa, Oulussa 
ja Torniossa. Aluejärjestön ”hallitus”, 
aluetoimikunta, koostuu Oulun Lapin 
alueen kentän jäsenistä. 

Perinteinen alueemme perhetapah-
tuma talvipäivät on siirretty jälleen 
pidettäväksi Vuokatin urheiluopis-
tolle 31.3.2012. Olemme käyneet 
aluetoimikunnassa vuosia keskustelua 
siitä, että miksi tapahtumien pitopaik-
koja ei voitaisi vaihtaa. Viime vuon-
na kokeilimme järjestää talvipäivät 
Kuusamossa. Osallistujia kerääntyi 
vajaa 300, kun Vuokatissa on ollut kes-
kimäärin 700–800 jäsentä perheineen. 
Aluetoimikunnan kanssa päätimme 
siirtää talvipäivät takaisin Vuoka-
tin Urheiluopistolle. Aluetoimistolla 
toivomme tietysti, että mahdollisim-
man moni jäsen perheineen osallistuisi 
talvipäiville, siksi Vuokatti.

     Liisa Kirveskari, aluesihteeri

Ps. Tervetuloa tutustumaan uudis-
tuneeseen aluetoimistoon osoitteessa 
Mäkelininkatu 31.

Kiinteistö Oy Maakaapeli
Ruotukuja 4-6, 90630 Oulu

EDULLISIA VUOKRA-ASUNTOJA

Realia asuntovuokraus
Hallituskatu 12, 90100 Oulu

Tiedustelut: p. 010 228 2075

• Uudessa toimistossa viihtyy ja on 
mukava työskennellä.

Ao.210:n hiihtoreissu Rukalle 13.-15.4.2012
Hiihtoreissu Rukalle jäsenille perheineen. Yöpymiset Rantasipi 
Rukahovissa 2-hengen huoneissa.

Lisätietoja ja SITOVAT ilmoittautumiset arkisin klo 14.00 – 16.00 
ajalla 12.-23.3.2012 Tarjalle numeroon 040 717 0719.
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Merikoskenkatu 6, 90500 OULU.
Puh. (08) 344 341

Yli 60 v. alan 
palvelua
Tuirassa

Metallin aluetoimistolle uudet tilat

• Oikella Tuula Heikkinen-Jämsä osasto 72 onnittelemassa 
uusista tiloista Liisa Kirveskaria ja Jari Mehtälää.

• Odotusaula on avara ja toimistot sijoittuvat aulan ympä-
rille.

Putaan
Katsastus Oy
Konetie 11
Haukipudas
Puh. 08-340 700

Konetien
Katsastus Oy

Äimätien
Katsastus Oy

60€60€

33€ 30€

M
et

al
lis

et

Aluetoimitsija Jari Mehtälän miet- 
teitä uusien tilojen avajaisista 22. 
11. 2011.

Remontissa purettiin kaikki vanha 
pois ja lisätilaa ostettiin noin 50 neliötä, 
lisäksi käytävistä ja komeroista saatiin 
50 neliötä lisätilaa. Syynä remonttiin 
oli sokkeloisuus ja epäkäytännöllisyys, 
varsinaista jäsentilaa ei ollut lainkaan. 
Nyt jäsenet voivat käydä asioimassa uu-
sissa ja väljissä ja asianmukaisissa tiloissa 
ja yksityisyydensuoja on parantunut 
aiemmasta. Työntekijät ja jäsenet ovat 
tyytyväisiä uusiin tiloihin, ovat jopa 
sanoneet, että nythän tämä näyttää 
työpaikalta. Remontin myötä saatiin 
myös pieni, mutta tarpeellinen koko-
ustila ja henkilökunnalle pesutila.

Avajaispäivänä kävimme metallin 
eri osastojen aktiivit  onnittelukäyn-
nillä ja samalla tutustumassa tiloihin. 

Muutamat osastot toivat metallialan 
tuotteita esille aulatilassa olevaan vit-
riiniin asiakkaiden ihailtavaksi. Metalli 
jäsenet ovat tyytyväisiä myös siihen, 
että Oulun alueella on metallin alue-
toimisto, jolloin jäsenyys, päiväraha ja 
muut asiat voi hoitaa paikan päällä, eli 
ei tarvitse soitella Helsinkiin ja yrittää 

puhelimessa selittää asiaansa. Samaa 
mieltä ovat myös luottamusmiehet ja 
työsuojeluvaltuutetut, he ovat koke-
neet että tuttu ja asiantunteva henkilö 
lähellä on ehdoton edellytys hoitaa 
työpaikalla edunvalvontaa. 

  Eero Heikkinen
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Työntekijän ideasta valmiiksi 
tuotteeksi.  
Joskus kuulee puhuttavan, ettei 
työntekijällä ole sananvapautta ja 
oikeutta mielipiteisiin koskien yri-
tyksen asioita, saatikaan mahdolli-
suutta vaikuttaa. Toisin on ollut 
asiat Wegera Oy:ssä.  
     Oli vuosi 2007, kun ohjelmoija 
Petri Rimpeläinen turhautui yri-
tyksen konekantaan. Miksi mikros-
kooppisia osia pitää valmistaa suu-
rilla tilaa ja energiaa vievillä CNC-
koneilla? Miksei voimaa voisi 
kompensoida pieneen tilaan? 
     Hetken konetta vapaa-ajallaan 
piirreltyään ja vakuututtuaan idean 
toimivuudesta, hän asteli toimitus-
johtaja Veikko Pitkälän huonee-
seen tokaisten : ”Aletaanko Veikko 
valmistamaan pieniä moniakselisia 
CNC- jyrsinkoneita?”. Hetken mie-
tittyään Veikko totesi: ”Aletaan 
vaan!”.  
     Sinä aamuna, sinä kyseisenä 
hetkenä sai alkunsa Kolibri CNC- 
kone, josta on muodostunut muuta-
man vuoden tuotekehityksen tulok-
sena todellinen teollisuuden mo-
niottelija.  
 
Oulunsalossa koneistetaan CNC- 
koneita.  
Wegera Oy on alihankintakoneista-
mo, joka on tottunut suunnittele-
maan ja valmistamaan haastavam-
piakin teollisuuden kokonaisuuk-
sia. Koneen tuotekehityksen ja ko-
koonpanon säilyttäminen Wegera 
Oy:llä ei ollut näin ollen vaikea 
päätös, koska ammattitaitoinen 
henkilökunta löytyi  jo valmiiksi 
yrityksen sisältä. Toki hanke toi 
tullessaan taloon myös uusia työ- 

paikkoja, jolloin kokoon saatiin 
rohkea ja määrätietoinen tiimi. 
 
Kunnianosoitus Tasavallan pre-
sidentiltä. 
Kova ponnistelu alkoi vihdoin tuot-
taa tulosta syksyllä, kun Pohjois- 
Pohjanmaan INNOSUOMI- 2011- 
palkinnon kolmas sija lankesi We-
geran ylle. Onnen kyyneleiden 
pyyhkiminen ei kuitenkaan ollut 
vielä ohitse. Sillä lopulta marras-
kuussa Tasavallan presidentti Tarja 
Halonen myönsi Wegera Oy:lle 
valtakunnallisen INNOSUOMI 
2011- palkinnon, jonka tarkoituk-
sena  on ollut  rohkaista uusien 
keksintöjen tuotteistamiseen ja 
kaupallistamiseen, sekä kannustaa 
uuteen yritystoimintaan.  
     Palkinnot antoivat uutta voimaa 
ja vakuuttivat yrityksen siitä, että 
suunta on oikea. 
 
Pieneen tilaan mahtuva täsmä-
ase. 
Kolibrin suunnittelussa on haluttu 
korostaa korkeaa laatua, muunnel-
tavuutta, käyttäjäystävällisyyttä ja 
energiatehokkuutta.  Se on muokat-
tavissa 3-akselisesta 5-akseliseksi   
 
 
 
 
 

vain muutamissa minuuteissa. Pie-
nen kokonsa vuoksi se on myös 
helposti liikuteltavissa ja mahdollis-
taa säästöt niin tilakustannuksissa 
kuin myös energian kulutuksessa. 
 
Kolibrin nettisivuilta löydät lisätie-
toa koneesta niin videoiden kun 
kuvienkin muodossa. Tervetuloa 
tutustumaan!  
 

 
www.kolibri-cnc.fi 
www.wegera.com 

 
 
 
Tekstit:  
Minna Viitalähde 
Kuvat: 
Wegera Oy 
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Ollakantie 13 • 90440 Kempele
Puh. (08) 512 903 • Fax (08) 347 883

www.suvi-keittiot.com 

Millainen on käsityksemme lomasta? 
Onko se kesämökki järvenrannassa ve-
neineen, saunoineen ja poutakeleineen? 
Vai onko se pitkä hiekkaranta etelän 
massalomakohteessa hikisine ruskeine 
ihmisineen? Se voisi olla myös niin sa-
nottu kaupunkiloma rentoine päivineen 
pitkään nukuttuine aamuineen ja jos-
sakin kesätapahtumissa vierailuineen. 
Kaikissa näissä lomanviettotavoissa on 
puolensa, tässä on nyt kyseessä toisen-
lainen loma.

 Haukiputaan Heiton sporttiklubi 
oli päättänyt antaa jäsenilleen mahdol-
lisuuden lähteä tutustumaan Alppeihin 
jalkapatikassa. Matkaan lähti syyskuun 
alussa 2011 seitsemän sporttiklubilaista, 
kolme naista ja neljä miestä. Heidän 
joukossaan oli myös kolme metallilaista 
eri ammattiosastoista Oulun seudulta 
Tarja Huru, Yrjö Kääriä ja Jorma Taival-
oja. Ensimmäinen kohde oli Saksan 
München, mihin oli suora lento Hel-
singistä. Saksan puolelta he siirtyivät 
Itävaltaan Schladmingiin taksibussilla, 
mistä käsin he sitten tekivät useita 
päivän kestäviä patikkareissuja eri suun-
tiin jylhiä maisemia katselemaan. He 
olivat aikaisempina vuosina  käyneet 
useaan otteeseen Lapissa ja tutustuneet 
tuntureihin siellä, mutta alpit Itäval-
lassa oli suurempi elämys, joka  heidän 
mielestään on jokaisen koettava. Digi-
taalikamerat olivat räpsyneet, yhteensä 
500 kuvaa he olivat ottaneet. Kuitenkin 
joku heistä oli todennut, että vaikka 

sanotaan, että yksi kuva korvaa tuhat 
sanaa, niin kokonaiskokemusta reissusta 
ei voi korvata miljoonalla kuvalla.

 Tällaiselle reissulle kun lähtee, on 
syytä olla hyvässä fyysisessä kunnossa. 
Onneksi he olivat aktiivikuntoilijoita 
ja lenkillä kävijöitä, loma voi mennä 
pilalle jos paikat kipeytyy kesken kai-
ken.   Ilmat vaihtelivat loman aikana 
helteestä viileisiin keliin, vuoristossa 
voi tulla luntakin keskellä kesää. 
Ajankohta retkeen oli hyvin valittu, 
sielläpäin on elokuu varsinainen lo-
makuukausi ja syyskuussa oli jo sopivan 
väljää. Paikallisista ruokaherkuistakin 

he pääsivät nauttimaan gasthaus-
seissa ilman suurempia odotusaikoja. 
Retken naisosallistujat saivat monta 
hyvää ruokavinkkiä kotiin tuomisiksi.
 Matkasta tuli heille ikimuistettava, kun 
se oli tällainen aktiiviloma jossa joutui 
tai pikemminkin  pääsi kiipeilemään 
alpeilla ylös ja alas.  Henkeäsalpaavat 
maisemat jäivät heidän mieliinsä, 
retkestä tuli ikimuistettava. Joku heistä 
sanoi reissun jälkeen: Ei enää koskaan 
Kanarialle.

Reissuun osallistuneet Metallilaiset 
olivat:Yrjö Kääriä,Oulun Metalli 
Työväen Ao. 56. Jorma Taivaloja, 
Martinniemen Metallityöväen Ao.108.
Tarja Huru, Haukiputaan Metalli ja 
elektroniikka-alan työpaikkaosasto 
Ao. 289

 Olavi Kurttila osasto 108

Toisenlainen loma

• Päiväreissut olivat upeita  ja vaativia kokemuksia pojat.

• Kunnossapysyäkseen täytyy harrastaa koko ajan jotain.
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Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 30, 20 ja 10 euron rahapalkinnot. 
Palauta ratkaisu toukokuun loppuun 31. 5. mennessä osoitteeseen: Sinikka Nikkinen, Karhitie 3, 90530 Oulu.

Vastaajan nimi: Ao (jos Metallin jäsen):

Osoite: Puhelin:

Pankkitili:

URAT

x2 RUNOILIJA 
SUSILUOTO 

GRÖN 
+ 

KAIMAT 

IHMISEN KEHOA  
TUKEVAT 

KUKKOSEN 
KAIMAT 

MONI 

AATAMIN 
POIKA 

KAUPUNKI 
RANSKASSA 

ALUKSI 

PIIRAAT 

VOINNIT 

KIINAN- 
RUOHO 

HÖYSTÄÄ NIEMIMAA TÄHTI 

NOPEA 
PIIRROS 

UUSI 
TAITO- 

AJO 

RUOHOT VELOIT- 
TAA 

''IISAKKI'' 
             

PALKKA 

KYLÄ 
ROVA- 

NIEMELLÄ 
EHTA 

TAITEILIJA 
MÄKI 

TURKISSA 

a + a 

2x 

PAETA 

GORE Piitut 
TANSKA 
VIROKSI 

kirjo- 
ahven 
suku 

JUMALATAR 

- 

KAPEA 

PUDAS- 
JÄRVELLÄ 

TRUMP TAI HELSINKI 

""LAIHAT"  

OSAKE- JUHLIVAT 
13.11. 

LADA- 
MALLI 

VUOKRAA 
AUTOJA 

KIRKKAUS 

JOKI 
SAKSASSA 

Paul 

ottelu 

PITÄÄ 
KOKE- 

MASTAAN 
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Osastojen ilmoituksia

Ristikon voittaja: 
30 € Tuula Jokelainen ao289
20 € Tyyne Salmela ao210
10 € Irma Suomela ao72

( ) F SATO ZZ 

U S K O S A P E L I P A K U
P U U S A A V I I N N A N E N
O L K I 3. N A I N E N I T S E
T U O N N O I N K A K S I O T
A T T A SEKA-

SORROT A N A R K I A T I
Vuoristo 
Turkesta-  
nissa

T I I R A I L L A
P T I L

T A A P E R T A A
A PAUKKUA? J TTörni L A U R I
U P O T U S runossa? P

OUTINEN LL XL K O O T I R A K
K A U K O P U T K I I A
A R R A S H A S E K SSALO M I K A
L A S T A T A U Ä K Ä M Y S

VETÄISY I M A I S U N A V Y GGRÖN E I N O
E L L I A T O N T

V E L T T O E L I Ö RAHA L A T I
I K E A palo K U L O S A A L I S

LUND T A M A R A U R O S K E L A
O T U S S A T U URINAT Ä R I N Ä T

LAKATA

pukki
----

TAAN-
NOIN

2X
HIISKUA TUSKAT LENNÄTTÄÄ

SUOMEA

ZZ

"HUU
HAA"

MINÄ

2h+K X2

POLTTA-
MATON
KASKI

MORSIA-
MEN APU-
LAINEN

HINDU
JUMALA

TUTKII
TÄHTIÄ

KAUPUNKI
RANSKASSA

DOMINIK

""ROOKIE"

2X "TUITTUPÄÄ"

KKITARISTI
SSTEVE

-- -- -- --
SSEAL

AURINKO
JUMALA

--,,,-- HOKEMA

JOENSUUN    
TYTTÖ

ASP
+

KAIMA

SAAPAS-
JALKA-
KISSA

LORDIN
RUMPALI

SIELTÄ
SOHVA?

ENNEN
TOISIA

METALLIVIISKUUS JÄSENEDUT  2011-2012
Kylpyläsopimus Edenin kanssa, sisältäen kylpylän ja kuntosalin käytön sekä 
vapaan osallistumisen kylpylän viikko-ohjelman mukaisiin vesiliikuntaryh-
miin. Vastaanotossa kansio johon maksaessa kuittaat ja näytä jäsenkortti. 
Omavastuu 5 € jäsen/aikuinen, 3 € lapset, kaksi kertaa kuukaudessa. Lisä-
tietoja Sakari Rasila 040-520 0207 tai Eero Heikkinen 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. Lisätietoja Heikkinen.

Harrastuksena keilailu, osasto tarjoaa jäsenille mahdollisuuden harrastaa 
keilailua pari kertaa kuukaudessa edulliseen hintaan. Lisätietoja Jorma 
Soilanterä 040-7609265. 

Möljälle kesäteatteriin, lippuja esitykseen seuturyhmätoimistolta Tarja Syväys 
044-331 1005.

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

Veteraanit ovat aina toimineet ja liikkuneet. Veteraani toiminnan vastuullinen 
Yrjö Kääriä 041- 452 5520.
   
Naisten toiminnasta vastaa Paula Heikuran 040-567 1498.

Nuoret kun saataisiin Heiskarin Mikon mukaan, 0440-472 703.

                    Metalliviiskuus toimikunta

Ao 72 mökki Kipinässä 65 km Kuusa-
moon päin. 15 hengelle nukkumatilat, 
astiasto 12 hengelle, takka, astianpesu-
kone jääkaappi, telkkari cd-soitin yms.
Kalaa saa joesta, luvat voi ostaa Juus-
tolasta.

Kuusamossa Ihtingin lomaosake,6 
hengelle nukkumatilat+astiastot, 1 kpl 
hissilippuja Rukalle, vene+3 kpl verkko-
lupia. Rukalle matkaa noin 7 km, matkan 
varrella kauppa ja huoltoasema.
 
Ao 210 mökki Rukaköngäs. Nukkuma-
tilat 6 hengelle+ kaikki mukavuudet.

72 ja 210 mökin vuokraus Seuturyhmän 
toimistolla klo 9-15,00 Tarja Syväys puh: 
044 331 1005.
 
Ao 222 mökki Hirsiheikki. Isosyötteen 
vieressä, Pytkynhrju E. Majoitusmahdol-
lisuus 10 hengelle. Hyvät ulkoilumahdol-
lisuudet.

222:n mökin vuokraus Heli Greus, heli-
greus@gmail.com

Lomapaikkoihin ei saa viedä kotieläimiä. 
Vuokrataan jäsenille ja myös muillekin, 
soita ja kysy toimistolta.

Syksyn 2011 Seniorien yhteistapaaminen
Marraskuun alussa Oulun alueen seuturyhmän seniorit kokoontuivat jälleen 

Haukiputaan Samanttassa. Tapaaispäivän aluksi Yrjö Kääriä toivotti kaikki 45 
osallistujaa tervetulleeksi. Päivän teemana olleen ”Eläkeläistietoa 2”, veti Margit 
Lumijärvi Metalliliitosta.

Kiinnostuksen kohteena oli virikkeiden löytäminen ja yleensäkin jaksaminen 
seniori-iässä. Kuinka uskaltaa hakeutua senioriporukkaan ja löytää ne kohteet joista 
pitää. Kotiinhan ei eläkeläisille tule infoa toiminnasta, eikä tietoa tapaamispaikoista 
tai kerhoista ym. 

Eläkeläiskerhoja kyllä on paljon, mutta siinäpä se sitten onkin. Koska ne ovat 
pelkkiä kokoontumis- tapahtumia, niin monikaan ei tiedä voiko sinne mennä, vaan 
epäröi ja arkailee mukaan lähtemistä ja siihen se sitten useinkin jää. Joten tällaisia 
kokoontumis- tapahtumia tarvitaan.

Päivä oli hyvin antoisa ryhmätöiden merkeissä. Keskipäivällä otettiin liikunnan tär-
keys huomioon, joten osa porukkaa lähti uimaan ja vesijumpalle. Osa jäi sisäjumpalle Sa-
manttaan, jossa Ritva veti pienen venyttely ja hengitys harjoituksen. Ryhmätyöt olivat 
antoisia ja monella ryhmällä oli samoja asioita esillä. Tällaisia päiviä kaivataan jatkossakin. 
Marraskuulla vietimme myös yhteisen, kaksi päiväsen pikkujoulun Rokualla ja hauskaa 
oli. Onhan paikka lähellä Oulua ja kaikki palvelut saman katon alla. Harkinnassa on myös 
kevät-tapaaminen Rokualla. Asiasta tulee myöhemmin tietoa, mikäli tapaamispäivä 
saadaan järjestymään. Ilmoitus tulee Ahjoon ja asiasta voi kysellä myös ammatti osastoista.
Kiitos kaikille osallistujille ja vetäjille. 

           Ritva Laurila

Virkistystapahtuma 
työttömille

Oulun Metall in seuturyhmä 
järjestää 8. 6 2012 työttömille ja 
heidän perheilleen virkistystapah-
tuman Ytyällä Oulun Hietasaa-
ressa. Lapset myös mukaan.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
viimeistään 25. 5 2012 Olavi Kurt-
tilalle 044-540 0968. 

AO 289:n 
SENIORIT

Osastoomme on perustettu se-
niorijaosto.

Järjestetään kokoontuminen heti 
liittokokousvaalien jälkeen.

Ilmoitan ajankohdan Ahjossa.

            Maija Rahkola
            040-764 0109

O u l u n  S e u t u r y h m ä  t u l e e 
järjestämään Kevätriehan. Tarkkaa 
ajankohtaa ja paikkaa ei ole vielä 
päätetty, mutta seuraamalla ilmoi-
tustauluja ja Ahjoa et jää iloittelusta 
paitsi. Ole tarkkana.

Tervasoutu soudetaan jälleen 
kesäkuussa 15.-16.6. 2012. Jos 
haluat tunnelmaan mukaan ilmoit-
taudu Seuturyhmän toimistoon 
Tarja Syväykselle, joko sähkö-
postilla oulun.seuturyhma@gmail.
com  tai puh. 044 331 1005 
Kaikista seuturyhmän tapahtumista 
kerrotaan myös kotisivuilla :
www.oulunseuturyhma.net 

Seuturyhmän ilmoituksia
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MERI OULUN KESÄTEATTERI - WWW.MERIOULU.FI

Rooleissa mm.

Heikki Hela, esko roine, minka kuustonen, lari halme,
ritva jalonen, aARO wICHMANN

1

METALLIN Oulun alueen jäsenille
 LIPUT ERIKOISHINTAAN LA 28.7.2012 KLO 19 NÄYTÖKSEEN!!!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 20.4.2012 mennessä:
Oulun seuturyhmän toimisto / Tarja Syväys p.044 331 1005 ma-pe 8-16 tai oulun.seuturyhma@gmail.com

HEI.. TÄMÄ FIRMA
ON MYYTY KIINAAN!?!

hulvaton kesäkomedia meri oulun kesäteatterissahulvaton kesäkomedia meri oulun kesäteatterissa

Hauska tapahtumasarja saa alkunsa, kun työpaikka myydäänkin
yhtäkkiä kiinaan. Pähkähulluja hahmoja ja täpäriä tilanteita

sisältävä komedia on sukua musiikkihupailulle, sillä hulvatonta
tapahtumasarjaa rytmittävät ja tarinaa kuljettavat myös yllättävät

ja energiset musiikkinumerot.

Tyk-valmennuksessa tarkastellaan, mitä omassa työssä tapahtuu, kuinka se on muu�unut ja kuinka muutokset vaikut-
tavat jaksamiseen. Myös oman terveyden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen ovat osa kuntoutusta, jossa 
tavoi�eena on hyvinvointi niin työpaikalla kuin muillakin elämänalueilla. Verve toteu�aa Tyk-valmennuksen yhteis-
työssä Metallityöväen Lii�o ry:n ja Kelan kanssa. 

Kurssi alkaa lokakuussa 2012
1. jakso järjestetään 8.10. - 19.10.2012 Loput jaksot aikataulutetaan yhdessä ryhmän kanssa. Kurssi on 
suunna�u Metallityöväen Lii�o ry:n jäsenille.

Toimi nopeasti! 
Mukaan pääsee 8 osallistujaa. Kurssi järjestetään Vervessä Oulussa. Kuntoutukseen hae-
taan oman työterveyshuollon kau�a. Hakemuksen (KU102) lii�eeksi tarvitset työterveys-
lääkärin laatiman b-lausunnon terveydentilastasi sekä lomakkeet KU108 ja KU109. 
Toimita hakemus lii�eineen Kelan paikallistoimistoon viimeistään 20.8.2012. 
Kurssin ajaksi voit hakea Kelalta kuntoutusrahaa.

Ota yhtey�ä ja kysy lisätiedot: 
Metallityöväen Lii�o ry / Liisa Kirveskari, p. 0400 921 752,
liisa.kirveskari@metallilii�o.fi 
Verve / Leena Sankilampi, p. 020 757 4620, leena.sankilampi@verve.fi 
Katso myös www.verve.fi ja www.kela.fi

Haku käynnissä Tyk-valmennukseen
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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

KÄYTÄ
JÄSENETUSI
Tilaa uudistunut
KANSAN TAHTO
Metalliliitto maksaa Sinun

tilauslaskustasi 25 €
Oman osastosi maksu
päätöksensä mukaan,
esim. os. 56:  27 €

Kaikki muutkin saman talouden
jäsenten edut vähennetään

tilauslaskusta. Parhaassa tapauksessa
et itse maksa tilauksestasi mitään.

Kysy lisää:
(08) 537 1722

Tarkista etusi netissä:
www.kansantahto.fi/tilaa/tilausedut/

Tilaa netissä:
www.kansantahto.fi/tilaa/

www.kansantahto.f i

Resepti kaikille ♥
Ota oma itsesi.
Kuori itsekkyytesi ja itsesääli-
si.
Poista epäystävällisten aja-
tusten ja onnettomien tunteiden 
siemenet. 
Karsi kaikki ennakkoluulot ja 
murheet. 
Lisää tähän vankka usko, että 
elämä on elämisen arvoista. 
Sekoita joukkoon hyvin ajatus 
siitä, että olet joku. 
Korista huumorilla ja optimis-
milla ja makeuta rakkaudel-
la. 
Lisää lopuksi luja päätös elää 
täysillä päivän jokainen tunti, 
tulkoon mitä tahansa. 
Anna kiehua 365 päivää, ko-
ristele hymyllä ja ystävällisillä 
sanoilla. 
Tarjoile hyväntahtoisuuden ja 
rohkeuden kera. 
Pane merkille vaikutus. ♥
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M – Itella Oyj

www.turva.fi 

Olemme keskinäinen, asiakkaidemme omistama vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä 
erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 
ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Anna meidän 
juosta puolestasi
Pistetään vakuutusasiat kuntoon koti-
käynnillä, vaikka kahvikupin äärellä kes-
kustellen. Näin kaikki yksityiskohdat sekä 
tarpeet tulevat helpommin huomioiduk-
si. Vakuutusturva saadaan mitoitettua 
juuri eikä melkein sopivaksi. Ota yhteyttä 
alueesi edustajaan ja sovi kotikäynti:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Yhteyspäällikkö
Jussi Isojärvi 040 683 0045
jussi.isojarvi@turva.fi

Ota yhteyttä, 

hoidetaan

vakuutuksesi

kerralla
kuntoon.


