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Pääkirjoitus Heli Greus

Metalliliiton liittokoko-
uksessa Tampereella tehtiin 
monia linjauksia, jotka liitty-
vät edunvalvontatehtävääm-
me. Tavoittelemme edelleen 
ensisijaisesti kattavia yleis-
korotuksia sopimuksiimme. 
Haluamme lisää vuosilomaa 
ja haluamme selkeää paran-
nusta vuokratyövoiman käy-
tön pelisääntöihin.

Jäsentemme toiveiden 
pohjalta muotoutuneisiin 
keskeisiin linjauksiin kuuluu 
myös eläkejärjestelmämme 
heikentämisyritysten torju-
minen. Niin ikään ajamme 
kanneoikeutta, joka mahdol-
listaisi nykyistä paremman 
puuttumisen epäkohtiin työ-
ehdoissa.

Alamme järjestäytymis-
prosentti on perinteises-
ti ollut korkea. Sitä se on 
edelleen, mutta on kuiten-
kin näkyvissä selviä vaaran 
merkkejä. Ammatillista jär-

jestäytymistä ei enää nähdä-
kään samanlaisena itsestään 
selvyytenä kuin aiemmin.

Tämä on iso ja monisyi-
nen asia. Päätimme liittoko-
kouksessa käynnistää järjes-
tämistyön, joka vastaa näihin 
haasteisiin. Järjestämistyön 
yksi puoli on se, että liiton 
henkilökunta tulee ja näkyy 
entistä enemmän työpaikoil-
la. Se on kuitenkin vain asi-
an toinen puoli. Olennaisin-
ta on saada toimintamme, 
toimintatapamme ja verkos-
tomme työpaikoilla kaikilta 
osin nykyajan vaatimalle ta-
solle.

Eli tämän toiminnan kes-
kiössä ovat kaikki Metal-
liliiton jäsenet. Erityisesti 
kohteenamme ovat pienet 
työpaikat, joissa nyt ei ole 
luottamusmiestä valittuna. 
Tiedän, että työsarkaa riittää, 
mutta lähtölaukaus on nyt 
ammuttu.

Täällä Oulun seudulla-
han jäsenmäärän tippumi-
seen on vaikuttanut ennen 
muuta elektroniikkateolli-
suuden alasajo. Siltä osin 
tilanne lienee nyt vakiintu-
massa. Irtisanomiset iskevät 
aina kovasti niiden kohteeksi 
joutuneisiin ja heidän per-
heisiinsä. Onneksi täälläkin 
sentään on kohtuullisesti 
pystytty työllistymään muil-
lekin aloille.

Toiseen suuntaan täällä 
taas vaikuttaa kaivospuolen 
kasvu. Pohjois-Suomen lu-
kuisat kaivoshankkeet nä-
kyvät myös liittomme jäsen-
määrässä.

Työnantajaliittomme päät-
ti herätellä meidät oikein 
kunnolla lomien jälkeen. 
Raamisopimusta piti ryhtyä 
repimään auki. Sitten puhut-
tiin siitä, että aloitetaan kes-
kustelut palkankorotuksista 
luopumisesta. Ja loppujen 

lopuksi TET oli valmis tote-
amaan yhdessä Metalliliiton 
ja Pron kanssa, että eihän 
tässä nyt ole mitään syytä ei-
kä perustetta avata alan työ-
ehtosopimuksia.

Näin hitaalle ihmiselle 
tuossa oli vähän perässä py-
syttelemistä! Ja taisi olla mo-
nelle muullekin!.

Mitä TET siis tavoitteli 
koheltamisellaan?

Eiköhän ihan raadollinen 
tavoite ollut luoda sellaista 
epävarmuuden ilmapiiriä, jo-
ka auttaisi murtamaan pal-
kankorotuksiimme liittyvän 
perälaudan työpaikoilla, kun 
niillä aloitetaan sopimuksen 
mukaiset palkankorotusneu-
vottelut.

Ollaan siis tarkkoina!

RiKu AAlTO
METAlliliiTOn 

puHEEnJOHTAJA

Järjestämistyötä ja kohellusta

Kunnallisvaalit 2012
Vuoden 2012 kunnallis-

vaalit järjestetään 28. loka-
kuuta 2012 kaikissa Suomen 
kunnissa Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Vaalien en-
nakkoäänestys järjestetään 
Suomessa 17.–23. lokakuuta 
ja ulkomailla 17.–20. loka-
kuuta.

Uusien valtuutettujen neli-
vuotinen kausi alkaa 1. tam-
mikuuta 2013.

Kunnallisvaaleissa 
on äänestäjillä mah-
dollisuus vaikut-
taa valitsemien-
sa   henkilöitten 
kautta päätöksiin 
mitä kunnissa 
tehdään.

Ehdokaslis-
toilla on myös 
monta Oulun 
s eutur y hmän 
Me t a l l i l a i s t a 
joihin voi ottaa 
yhteyttä, niin 
kuin muihinkin 
ehdokkaisiin, ja 
tentata heitä mihin 
he pyrkivät vaikutta-
maan, jos he tulevat valituik-
si.

Oulun seudulla on käynnis-
sä suuri kuntauudistus mis-
sä Ouluun liittyy Oulunsalo, 
Yli-Ii, Kiiminki ja Haukipu-
das. Suur-Oulu syntyy vuo-
den 2013 alussa jolloin sillä 

alueella on n. 185 000 asukas-
ta. Monet päivän polttamat 
asiat kuten terveydenhuolto, 
kouluasiat ja vanhuspalvelut 
joutuvat kuntaliitoksen syn-
nyttyä uuteen valoon, ja on 
hyvin tärkeää että äänestät.

Kuntaliitoksessa mukana ole-
vissa kunnissa vaaleissa vali-
tut henkilöt siirtyvät suoraan 

Oulun kaupungin valtuus-
toon.

Metallilainen käy äänes-
tämässä ja vaikuta päätök-
siin mitä valitsemasi henkilöt 
kuntatasolla tekevät.

TERvEisin Olli K AO108

Euro on tällä hetkellä pu-
heenaihe josta riittää juttua. 
Toiset haluavat markan ta-
kaisin ja toiset eivät luopui-
si eurosta mistään hinnasta. 
Suomi pienenä maana aut-
taa rahallisesti maita, joiden 
päättäjät eivät kykene hoita-
maan oman maansa talout-
ta. Onhan se kaunista, mut-
ta minun mielestä Suomen 
valtiolla olisi tekemistä täällä 
Suomessakin. 

Kuntavaalien lähestyessä 
alkaa jälleen tarinointi siitä 
mitä ehdokas tekee, jos tu-
lee valituksi. Ja jos valitaan, 
unohtuvatko lupaukset vai 
tuleeko esiin totuus ”yksin et 
voi mitään”.

Ihmisen joka tunnetaan ja 
on esillä, on helppo asettua 
ehdokkaaksi. Entäs hiljaisem-
pi, vasta muuttanut tai ulko-
maalainen? Miten mainostaa 

itseään ja tehdä ajatuksiaan 
tunnetuksi?

Nykyajan ihminen ei halua 
politiikkaa mihinkään ylei-
siin tapahtumiin, vaikka po-
litiikkaahan on joka paikassa. 
Mikään päätös ei synny il-
man politikointia. Puoluepo-
litiikka on se avainsana, mitä 
ei haluta, mutta siitä ollaan 
kuitenkin kiinnostuneita.

Eiköhän osallistuta vaalei-
hin ja äänestetä vaikka me-
talliliittolaista ehdokasta. 
Meitä on n. 6 000 metalli-
liittolaista Oulun alueelta, jo-
ten on hyvät mahdollisuudet 
saada meidän ehdokas läpi 
hoitamaan metalliliittolaisten 
etuja - lähellä meitä.

OiKEin Hyvää 
syKsyn JATKOA!

TERvEisin HEli

Päätöksiä

K
at

ri
 G

re
u

s

Oulun seudun
paikallisjärjestö ry

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
www.sak-paikalliset.fi/oulu

JUHLIISI!
Karaoke-, tanssi-, ja 

taustamusiikkia
Olli puh. 040 554 7587

olavi.oikarinen@pp2.inet.fi

Kerro mielipiteesi 
uudistuneesta lehdestä tai 

lähetä juttuvinkki osoitteeseen: 

Oulunseuturyhmä/metalliset, 
Mäkelininkatu 31 5 krs, 90100 Oulu tai 

sähköpostilla oulun.seuturyhma@gmail.com, 
aihe metalliset

Täällä Oulun 
seudullahan 

jäsenmäärän tippumi-
seen on vaikuttanut 
ennen muuta elektro-
niikkateollisuuden 
alasajo.
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Oulu-Lappi alueella toi-
mii oma nuorisotoimikunta, 
mihin on valittu jäsenet seu-
turyhmittäin. Oulun alueen 
edustajina nuorisotoimikun-
nassa ovat Sauli Huovinen ja 
Mikko Heiskari. He edustavat 
kaikkia Oulun seudun am-

mattiosastojen nuoria. Sauliin 
ja Mikkoon voitte olla yhte-
ydessä jos on toiveita alueen 
nuorten toimintaan liittyen. 
(Yhteystiedot löytyvät alue-
toimistolta.) 

Oulu-Lapin nuorisotoimi-

kunta järjestää vuosittain 
nuorten tapahtumia alueel-
la. Tapahtumissa on asiaa ja 
myös rennompaa yhdessä-
oloa. Oulussa järjestetään 
24.–25.11.2012 nuorille kou-
lutus- ja virkistäytymistilai-
suus. Päivä aloitetaan kou-

lutuksen merkeissä ja illalla 
menemme Kärpät- Pelicans 
jääkiekkomatsiin. 

Mukaan pääsee jos on al-
le 35-vuotias Metallin jäsen. 
Ota yhteyttä omaan ammat-
tiosastoosi.

Ensi vuoden tapahtumat 
löytyvät metallin kotisivuilta 
www.metalliliitto.fi / Alueelli-

set tapahtumat / Oulu-Lappi. 

Metalliliitolla on myös valta-
kunnallinen nuorisojaosto jo-
ka järjestää ja organisoi nuor-
ten tapaamisia ja koulutusta. 
Tietoa tapahtumista löydät 
www.metallinnuoret.fi 

liisA KiRvEsKARi
AluEsiHTEERi

Seuturyhmän 
veteraanien 
toimintaa
Kokoonnuttiinpa taas loppu-
keväästä Rokualle, olisikohan 
ollut kevätkauden lopettajai-
set vai kesän alkajaiset. Joka 
tapauksessa pidimme satei-
sen koulutus- ja ulkoilupäi-
vän.

Toukokuun 10 päivä 2012 
eläkeläiset antautuivat innok-
kaina kuuntelemaan päivän 
koulutusta. Mukana oli 35 
henkilöä. Luennoitsijana toi-
mi Markku Laine Metallityö-
väenliitosta.

Yrjö Kääriä toivotti kaikki 
tervetulleeksi kevään tapah-
tumaan. Tapahtuman aihee-
na oli ”Tuntemisarvoisesta 
elämästä nyky- yhteiskunnal-
liseen menoon ja yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen”.

Mielenkiintoinen aihe he-
rätteli muistinystyröitä, mo-
ni muisti lakon ajankohdat 
ja liittokokouspäätökset eri 
vuosina. Myös teollistumisen 
historiaa ja teollistumisen 
vaikutusta yhteiskuntaan kä-
siteltiin pieni muotoisesti.

Porukalla käsiteltiin myös 
näkökulmia omaan toimin-
taan ja keskusteltiin vaikutta-
misesta. Luentopäivä päätet-
tiin yhteenvedolla ja keskus-
telemalla päivän aiheista.

Seuturyhmän veteraanien 
syyskausi alkaa taas. Ensim-
mäinen kokoontuminen ja 
koulutustapahtuma on 6.10. 
2012 Pohjankievarissa. Päivä 
alkaa aamupalalla klo 9.00. 
Kouluttaja on jälleen Markku 
Laine ja aiheena mm. kun-
nallisvaalit.

sEuTuRyHMän puOlEsTA 
RiTvA

"Koulutuspäivät ovat mu-
kavaa yhdessäoloa. ", yr-
jö Kääriä kommentoi.

Metalliset soutivat 
tervaa jo viidettä kertaa. 
Tänä vuonna tapahtuma 
oli 15 – 16 kesäkuuta ja 
olimme mukana molem-
pina päivinä.  

Pitkään näytti että soutajia ei 
löydy tarpeeksi ja rahoitus-
kin oli aika takkusten taka-
na. Lopulta kuitenkin kaikki 
loksahti paikalleen. Soutaja 
vahvistusta saatiin seuturyh-
män senioreista. Sieltä löy-
tyikin innokasta porukkaa, 
joka lähti heti täysillä mu-
kaan. Rahoitustakin saatiin, 
vaikkakin vähemmän kuin 
aikaisemmin. Siitä ei kuiten-
kaan lannistuttu vaan pis-
tettiin pystyyn arpajaiset, 

joiden tuotolla hankimme 
kaiken tarpeellisen. Lahjoi-
tusrahoilla maksettiin vene-
vuokra joten osastojen piik-
kiin menivät vain osallistu-
mismaksut.  

Soutajia oli molempina päi-
vinä siten että yksi airopari 
puuttui, mutta se ei matkan-
tekoa hidastanut. Souturyt-
mi löytyi ilman vaikeuksia, 
vaikka harjoittelimme vain 
yhden kerran. Aamukahvit 
ja sämpylät tarjottiin molem-
pina aamuina. Huoltojoukot  
seurasivat mukana entiseen 
tapaan ja tarjosivat välillä 
energia vahvistusta ja rakko-
laastaria hiertymiin.

Yöpyminen Muhoksella oli 
jo tuttu juttu, Öhrnbergin 
pariskunta toivotti  meidät 
sydämellisesti tervetulleiksi. 
Sauna oli jo lämpiämässä ja 
halukkaat pääsivät heti löy-
lyttelemään. Illan kuluessa 

Makkarakaupan Tervapor-
vari makkarat upposivat pa-
rempiin suihin iltanuotiolla. 
Yö nukuttiin makeasti an-
tiikkisten huonekalujen ym-
päröiminä. Kaunis kiitos ma-
japaikan isäntäväelle.

Perämiestä ja -naista vaih-
dettiin aina välillä. Viimei-
selle pätkälle Turkansaaresta 
Ouluun kapteenin virkaan 
värvättiin pienellä painos-
tuksella huoltojoukoista Seija 
Keränen. Hän hoitikin hom-
man topakasti, vaikka sanoi 
olleensa veneessä viimeksi 
vuosikymmeniä sitten.

 
Tällä kertaa pääsimme ”kui-
vin jaloin” koko matkan, toi-
sin kuin viime vuonna. Sää 
oli mitä parhain ja jokainen 
tykkäsi matkanteosta. Välil-
lä kyllä tuntui, että veneessä 
oli useampikin kippari mutta 
kaikista tilanteista selvittiin 
kunnialla. Soudun aikana ju-

tut kulkivat laidasta laitaan. 
Kuultiin tarinaa pitkän mat-
kan hiihdoista ja vaelluksista 
ja tietenkin työjuttuja. Välillä 
veneessä hitsattiin niin että 
käry nousi ja hyvä ettei men-
nyt ylitöiksi.

Syksyn aikana aiotaan pitää 
muisteluiltamat, jolloin kaik-
ki soutajat, sekä tänä että 
edellisinä vuosina osallistu-
neet ovat tervetulleita. Näin 
uskotaan, että saadaan taas 
ensi kesänä soutuporukka 
kasaan. 

HElEnA JunnOnAHO 
AO. 222

Tervasoutua 2012
Soutaessa mieli nuortuu ja juttu lentää

Nuorisotoimintaa pähkinän kuoressa

Tällä kertaa 
pääsimme 

”kuivin jaloin” koko 
matkan

TÄLLÄ KUPONGILLA

Putaan Katsastus Oy
Konetie 11, Haukipudas

Puh. 08-340 700

Äimätien Katsastus Oy
Äimätie 5, Oulu (Äimärautio

Puh. 08-338 060

Lakeuden Katsastus Oy
Takatie 7, Kempele
Puh. 08-554 6707

Konetien Katsastus Oy
Konetie, Oulu (Rusko)

Puh. 08-311 7151

49€Määräaikaiskatsastus
(sisältää pakokaasutestin) Etusi jopa 30 €

Kuponki on voimassa vuoden loppuun 2012 
(koskee henkilö-ja pakettiautoja)

www.avainasemat.fi

Reissu on tehty

EDULLISIA VUOKRA-ASUNTOJA
Kiinteistö Oy Maakaapeli

Ruotukuja 4-6, 90630 Oulu

Realia asuntovuokraus
Hallituskatu 12, 90100 Oulu

Tiedustelut: p. 010 228 2075

Kerro mielipiteesi uudistuneesta lehdestä: Oulunseuturyh-
mä/metalliset, Mäkelininkatu 31 5 krs, 90100 Oulu tai 
sähköpostilla oulun.seuturyhma@gmail.com, aihe metalliset

Mielipide
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Tapasimme Esko Roi-
neen ja Minka Kuustosen 
Möljällä lehdistötilaisuudes-
sa 11. 7.  Ennen haastattelua 
saimme seurata näytelmän 
harjoituksia, jossa näyttelijät 
hioivat paria kohtausta usei-
ta kertoja, ennenkuin ohjaaja 
ja he itse olivat siihen tyy-
tyväisiä. Maallikon silmis-
sä ja korvissa eroa ei   huo-
mannut, mutta esimerkiksi 
eräs laulukohtaus toistettiin 
kapellimestari Eeva Kon-
nun vaatimuksesta ainakin 
seitsemän kertaa. Joku siellä 
lauloi hänen mukaansa vää-
rin. Kukaan ei  tunnustanut 
syyllisyyttään ja kohtaus otet-
tiin yhä uudelleen. Lopuksi 
Kontu antoi hyväksymisensä 
ja näyttelijät jatkoivat harjoi-
tuksiaan.

Esko kertoi että hänen en-
simmäinen yhden vuoden 
näyttelijä kiinnityksensä oli 
juuri Oulun kaupunginte-
atterissa vuonna 1966. Pesti 
jäi silloin vuoden mittaiseksi 
kun hän lähti Tampereelle.

Minka puolestaan valmis-
tui vasta viime keväänä teat-
terikoulusta. Hän nauttii siitä 
että saa kiertää eri kaupun-
keja. Minka asuu Helsingissä 
mutta on töissä Tampereella. 
Viime kesänä hän oli muka-
na Raumalla tässä samassa 
näytelmässä kuin nyt täällä 
Oulussa.

Aikaisemmin Minka on vain 
kerran käynyt Oulussa, parin 
päivän kuvauskeikalla. 

- Minulla on paljon kave-
reita, jotka ovat Oulusta ko-
toisin ja ovat opiskelleet tans-
sia. Oululaiset ovat tosi ren-
toa porukkaa. Minka pyöräi-
lee paljon ja ihastelee meren 
rannalla olevia tosi kauniita 
maisemia. 

- Oulussa on helppo pyö-
räillä, toisin kuin Helsingissä 
tai Tampereella, Eskokin to-

teaa.
Oulusta molemmilla on hyvä 
vaikutelma. Eskon mielestä 
täällä on erittäin elävä kes-
kusta näin heinäkuulla. - ja 
erittäin hyvä ravintola tarjon-
ta.  Eskoa pysäytellään kau-
pungilla ja kaupoissa ja ky-
sellään kuulumisia. 

- Ihmiset tunnistavat, ovat 
nähneet telkkarissa tai jossa-
kin, hän tuumaa pilke silmä-
kulmassa.

Kun kysyin onko Eskolla ol-
lut mitään roolia joka olisi 
ollut ylitse muiden, hän vas-
taa että ei ole. Monenlaisia 
rooleja on kyllä ollut. Hän 
ei myöskään ole ehtinyt lei-
pääntyä mihinkään rooliin, 
koska on saanut tehdä melko 
monipuolisesti erilaisia roo-
leja. 

-Sen verran näyttelijässä 
sirkushevosta on, että kun 
tulee ablodeja niin aina siitä 
innostuu, hän sanoo.

- Ja kun tietää että aina 
on uudet ihmiset katsomassa 
niin sitä jaksaa, yhtyy ajatuk-
seen Minka

- Olen ollut nyt eläkkeellä 
kohta viisi vuotta, eikä näin 
kiire ole ollut koskaan töissä 
ollessa. Syyskuussa 68v. täyt-
tävä Esko ei omien sanojensa 
mukaan osaa lopettaa. 

- Hyvin harvat näyttelijät 
lopettavat jäätyään eläkkeelle, 
työ on elämäntapa, hän sa-
noo ja nauraa.

Järjestäytyminen

Kun arvuuttelin mitä he tie-
tävät Metalliliitosta ja me-
tallin töistä ja -työntekijöistä 
niin Minka ei tiennyt paljoa-
kaan. Mutta aivan oikein hän 
arveli, että hänen ukkinsa, 
joka on ollut kaivostyöläinen 
on kuulunut Metalliliitton.  
Esko taas on ollut näytteli-
jäliiton varapuheenjohtaja ja 

hallituksessa vuosia, silloin 
hänellä tuli seurattua koko 
työmarkkinakenttää.

Edunvalvonta on näyttelijöil-
lekin tärkeä asia. 

- Järjestäytymisaste on ää-
rimmäisen suuri, kiinnityk-
sessä olevat näyttelijät alkavat 
olla sata prosenttisesti järjes-
täytyneitä, luulee Esko.

Näyttelijöiltä vain puuttu-
vat taisteluaseet, he joutuvat 
tyytymään siihen mitä kun-

tapuolella sovitaan. - Ja kun-
tapuoli ei ole kauhean vah-
vasti pystynyt  esiintymään, 
tasokorotukset ovat menneet 
yleisen  mukaan, kertoo Esko 
ja jatkaa, että tilanne on vil-
liintynyt, kun on niin paljon 
freelancereita, myös koulutta-
mattomia, jotka eivät oikes-
taan  edes tunne työehtoso-
pimuksia.

- Pienet tuotantoyhtiöt ei-
vät pyrikään noudattamaan 
tehtyjä sopimuksia. Silti aina 
joku menee alle ohjepalkko-
jen töihin, kun enenpää ei 
saa, sanoo Esko.

- Ja asiat eivät muutu jos 
aina joku menee, pahoittelee  
Minka

 
Vapaa-aika

Minka kertoo että Möljän 
esityksestä vastaa kuusi näyt-
telijää. 

- Kovasti on töitä tehty, et-
tä näytelmä on saatu sijoitet-
tua isolle näyttämölle. Uudet 
musiikkisovitukset on tehty 
tätä varten ja hieno bändi tu-
kee esitystä. 

Esko kertoo että vapaa- ai-
kaa ei täällä juuri ole jäänyt. 
Yleensäkään näyttelijöillä ei 
ole vapaa-aikaa. Näytösaika-
na päivät ovat kaksijakoisia ja 
etenkin naiset joutuvat tule-
maan työpaikalle huomatta-
vasti aikaisemmin, puvustuk-
sen ja maskeerauksen vuoksi. 

Yksi harrastus Minkalla kui-
tenkin on, hän kirjoittelee 
juttuja, omia juttuja. 

- Kirjoittaminen ollut 
mulle lapsesta asti oma tär-
keä juttu, tällä hetkellä kir-
joitan näytelmää, mutta kun 
töitä on paljon, aikaa ei tah-
do jäädä kirjoittelulle. Ja kai-
kesta kiireestä huolimatta it-
sestä pitää pitää huolta, että 
pysyy kunnossa.

 - Kun täytyy jaksaa tans-
sia ja laulaa ja tehdä niitä 
vielä  yhtäaikaa, niin kyllä 
kuule tarvii lenkillä käydä, 
huokaa Minka.

Seuturyhmän oma juttu

Seuturyhmän yhteinen teat-
teri- ilta oli 28.7. Mukana oli 
kolmisensataa metallilaista. 
Illan kunniaksi sään haltijat 
suosivat meitä ja ilta oli läm-
min ja aurinkoinen. Melkein 
kaikki katsomon 2600 istuma 
paikasta oli varattuna.

Esitys oli nauruhermo-
ja kutkuttavaa ja välillä ylei-
sö remahtikin nauramaan ja 
osoittamaan suosiota kesken 
kaiken. Näyttelijöiden taito 
viedä kohtauksia eteenpäin 
todistaa heidän haluaan ja 
taitoaan miellyttää yleisöä. 
Eskon mainitsema sirkushe-
vonen tuli suorituksissa hy-
vin esille ja sai haluamansa 
palkkion.

HElEnA JunnOnAHO
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Näyttelijän paras palkka on yleisön hyvä palaute

Näyttelijän elämää

Eskon mainit-
sema sirkus-

hevonen tuli suori-
tuksissa hyvin esille 
ja sai haluamansa 
palkkion.

"Mitäs me tytöt" (Eskon sanoin)

EHDOKASASETTELU- JA 
SYYSKOKOUKSET 2012
Ehdokkaiden asettelukokous

Ammattiosastojen sääntömääräisessä ehdokkaidenasetteluko-
kouksessa vahvistetaan toimikuntaan valittavien varsinaisten ja 
varajäsenten lukumäärä sekä asetetaan ehdokkaat syyskoko-
uksessa suoritettaviin vaaleihin. Kaikki jäsenet ovat tervetullei-
ta ehdokkaidenasettelukokoukseen.

Syyskokous

Ammattiosastojen sääntömääräisessä syyskokouksessa 
käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat ja am-
mattiosaston sääntömuutokset. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita 
syyskokoukseen..

Oulun metallityöväen ammattiosasto 56

Ehdokasasettelukokous
Aika:  torstai 1.11. 2012 klo 16.30
Paikka:  Mäkelininkatu 31, 5. kerros

Syyskokous
Aika: torstai 15.11. 2012 klo 17.00
Paikka: Ravintola Navetta Haukipudas ruokailu

Ehdokasasettelukokous
Aika: sunnuntai 28.10.2012 klo 18.00
Paikka: Ravintola Samantta, Haukipudas

Syyskokous
Aika: sunnuntai 11.11.2012 klo 18.00
Paikka: Ravintola Samantta, Haukipudas

Martinniemen Metallityö-väen 
ammattiosasto 108

Ehdokasasettelukokous
Aika: 24.10.12 klo 17.00 alkaen 
Paikka: Mäkelininkatu 31 V kerros

Syyskokous
Aika: 14.11.12 klo 17.00 alkaen
Paikka: Mäkelininkatu 31 V kerros

Oulun Autotyöväen ammattiosasto 118

Ehdokasasettelukokous
Aika: keskiviikko 10.10 2012 klo 18.15
Paikka: Koulukatu 18 B 90100 Oulu (osaston toimitila) 
 kahvitarjoilu

Syyskokous
Aika: keskiviikko 07.11 2012 klo 18.15
Paikka: Koulukatu 18 B 90100 Oulu (osaston toimitila) 
 kahvitarjoilu

Oulun seudun Metallityöväen 
ammattiosasto 210

Ehdokasasettelukokous
Aika: perjantai 9.11.2012 klo 16.10
Paikka: Ratamestarintie 2 b Relacomin kahvio

Syyskokous
Aika: lauantai 24.11.2012 klo 13.00
Paikka: Oskarinkellari, Uusikatu 26, 2 krs 
 kokouksen jälkeen ruokailu

Oulun Teletyöntekijäin ammattiosasto 219

Ehdokasasettelukokous
Aika: torstai 11.10 2012 klo 18.00
Paikka: Kempeleen asukastupa, Asemantie 1

Syyskokous
Aika: torstai 1.11 2012 klo 18.00
Paikka: Kempeleen asukastupa, Asemantie 1

Elektroniikka- ja metallialan 
työpaikkaosasto 222

Ehdokasasettelukokous
Aika: lauantai 27.10.2012 klo 17.00
Paikka: Jäppisen kabinetti

Syyskokous
Aika: lauantai 10.11.2012 klo 17.00
Paikka: Jäppisen kabinetti

Iijoen Metalli 288

Ehdokasasettelukokous
Aika: torstai 11.10.2012 klo 13.30
Paikka: Sanmina-SCI, nh Joutsen

Syyskokous
Aika: sunnuntai 28.10.2012 klo 17.00
Paikka: Ravintola Navetta, Haukipudas

Haukiputaan Metalli- ja 
elektroniikka-alan työpaikkaosasto 289
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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 omistajajäsenyyden 

hyödyistä sekä muista sinulle kuuluvista eduista!

Puhelut 010-numeroihin maksavat lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,0595 e/min ja matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,1704 e/min.

Nainen metsällä 
ei ole enää harvinaisuus

Metsästäjäliiton mukaan 
Suomessa on noin 300 000 
metsästäjää, eli metsästys-
kortin lunastanutta henki-
löä. Näistä naisia on jo yli 17 
500.  Metsästäjien määrä on 
edelleen kasvussa, erityises-
ti naismetsästäjien osuus on 
viime vuosina noussut.  Suo-
malainen metsästys on pää-
osin erilaisia ihmisiä yhdis-
tävää seuratoimintaa.   

Merja Ansamaa on yksi näis-
tä naisista. Hänen innostuk-
sensa metsästykseen alkoi 
noin kymmenen vuotta sit-
ten kun hän tapasi avomie-
hensä Matin, joka harrastaa 
eränkäyntiä. Metsästyskortin 
Merja hanki parin päivän 
kurssilta.

- Harrastan myös jonkin 
verran haulikkoammuntaa. 
Kiekkoja käyn ampumassa 
Hiukkavaarassa muutamia 
kertoja kesässä.    

Aina niin valitettavien 
ampumatapausten jälkeen 
esiin nouseva aselain muutos 
ei saa Merjan mielessä kan-
natusta.

- Mielestäni aselain uu-
distaminen ei poista kyseis-
tä ongelmaa, vaan vaikeuttaa 
metsästäjien ja urheiluampu-
jien toimintaa.

Merja ei ole vielä hirviporu-
kassa, mutta suunnitelmis-
sa on ampua hirvimerkki ja 
päästä sitä kautta hirvipo-
rukkaan. Nykyään hän on 
mukana ajomiehenä. 

- Meidän hirviporukassa 
on jo yksi nainen, ja mieles-
täni naismetsästäjiin suhtau-
dutaan ihan normaalisti. Yh-
tään kielteistä kommenttia 
en ole kuullut. 

Asetta Merja ei itse omista 
vaan käyttää Matin asetta. 

Heillä on mökki Otermalla, 
joten metsästys niissä maise-
missa on tuttua.

- Otermalla pyydystämme 
metsälintuja ja jäniksiä. Hir-
vijahdissa käymme Pudasjär-
vellä., hän sanoo. 

- Pudasjärvellä  siksi että 
kuulumme pieneen 12 hen-

gen porukkaan, joka koostuu 
etupäässä sieltä lähteneis-
tä jäsenistä. Porukka on ns. 
”suku porukkaa”. 

Ensi alkuun heillä oli Pudas-
järvellä Kouva joki varressa 
puolijoukkueteltta ja telt-
tasauna. Nykyään yöt siellä 
vietetään jalasmökissä, telt-
tasaunasta ei kuitenkaan ole 
luovuttu koska se on maail-
man paras sauna. 

Perheen 
yhteinen harrastus

Kyllä, metsästys on  perheen 
yhteinen harrastus. Myös 
Veikka poika on kiinnostu-
nut metsästyksestä. Pienem-
pänä hän oli paljon mukana 
metsästysreissuilla, hänellä-
kin on metsästyskortti. Per-
heessä on kaksi koiraa, joista 
Siiri on kuusi vuotias kar-
jalan karhukoira ja Sulo on 
puolitoista vuotias itäsiperi-
an laika. Sulo alkaa opettele-
maan hirvenmetsästystä tänä 
syksynä. 

Monet metsästäjät tekevät 
myös riistanhoitotyötä esi-

merkiksi ruokkimalla riista-
eläimiä ja parantamalla nii-
den elinympäristöjä. Merja 
vie miehensä kanssa joka ke-
sä nuolukivet metsästysalu-
eelle. Metsästysreissuilta poi-
mitaan mukaan myös marjat 
ja sienet.

- Parasta metsästyksessä 
on luonnossa liikkuminen, 
jännittävät tilanteet ja tietysti 

myös se mahdollinen saalis, 
kertoo Merja. Metsästysreis-
sut sisältävät myös paljon 
mukavia tapahtumia, joita 
voi muistella jälkeenkin päin.   

- Ensimmäisenä mieleen 
tulee, kun Siiri otti metson 
haukkuun. Matti ampumaan 
metsoa, eikä piipussa ollut-
kaan panosta. Metso karkasi 
ja Siiri mulkaisi isäntäänsä 

ja poistui paikalta. Ilme oli 
semmoinen, että hauku ite 
lintus.

Riistaruoka on herkkua

Lintujen perkaamisen Merja 
jättää suosiolla Matin huo-
leksi, mutta hirven paloitte-
lussa hän on  mukana.

Riistaruokaa he valmista-
vat  yhdessä. Hyviä riistare-
septejä on paljon. 

- Kaikki hyvä perustuu 
voihin ja kermaan. Riistaa 
ei pidä sotkea ylimääräisil-
lä mausteilla. Pippuri, suola 
ja yrtit riittää. Leirioloissa 
riistan valmistamisen pitää 
olla helppoa ja yksinkertais-
ta. Esimerkiksi lintu valmis-
tetaan siten, että ensin si-
tä keitetään sen verran että 
luut irtoavat. Sitten se pais-
tetaan voissa paistinpannul-
la. Mausteet ja yrtit sekaan, 
ropsaus sitä ja ripsaus tuo-
ta, ja sitten kypsennys. Äläkä 
unohda sitä kermaa! muis-
tuttaa Merja.

HElEnA JunnOnAHO 
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Merja Ansamaa, 
harrastuksena metsästys

Merja ja siiri tauolla

parasta met-
sästyksessä 

on luonnossa liikku-
minen, jännittävät 
tilanteet ja tietysti 
myös se mahdolli-
nen saalis

Kesäiset kesäpäivät vie-
tettiin tänä vuonna Kuopi-
ossa. Kylpylähotelli Rauha-
lahti tarjosi oivallisen paikan 
nuorille metallilaisille per-
heineen. Tänä vuonna alle-
kirjoittanut seurasi kesäpäi-
vien tapahtumia hieman eri 
kulmasta, ollen paikalla kut-
suvieraana. Edellä mainittu 
on seurausta, että saavutin 
35-vuoden rajapyykin, mikä 
on Metallissa nuoren toimi-
jan yläikäraja. Onneksi ikä 
on vain numeroita ja hauskaa 
saa, voi ja pitääkin pystyä pi-
tämään.

Monen muun tutun lisäksi 
yhytin paikalta pari oululais-
ta kesäpäiväosallistujaa. Ky-
seessä onkin kesäpäiväkon-
karit. Esitin Vuotin Terhille 
ja Mällisen Miralle muuta-
man kysymyksen kesäpäiviin 
liittyen.

Oletko ollut aikaisemmin 
kesäpäivillä?

Terhi: Olisikohan tämä 8, vai 
9:s kerta.
Mira: Muistaakseni tämä tai-
taa olla 6:s kerta

Miksi kesäpäivillä?

T: On ollut mukava lähteä 
kaveriporukalla reissuu. Pai-
kanpäällä näkee mysö paljon 
tuttuja, myös sellaisia, joita ei 
muulla juuri näe
M: Meillä on sellainen pe-
rinteeksi tullut tapa Terhin 
ja muutaman muun kanssa. 
Pääsee vähän muuallekin pi-
tämään hauskaa ja tapaa-
maan tuttuja ympäri Suo-
men. Kesä vähän niinkuin al-
kaa kesäpäivistä. Bonuksena 
toki se, että osallistuminen 
on edullista.

Sopiiko asiapitoinen(kin) 
keskustelu kesäpäiville?

T: Toki sopii ja sitä pitääkin 
olla. Mutta liikaa ei saa tu-
puttaa.
M: Minun mielestä jotain 
voi olla esimerkiksi osallistu-
miskirjeen mukana. Totuus 
kuitenkin lienee, että moni-
en mielestä kesäpäivät ovat 
enemmänkin juhlimista var-
ten.

Tuletko uudestaan?

T: Nämä taisivat olla viimei-
set kesäpäivät, mutta eihän 
sitä koskaan tiedä...
M: Jos ikä ei ole este, niin 
varmasti. Henkisesti toki 
olen alle 35-vuotias...

Terveisiä järjestäjille(Nuo
risotoimikunnalle)

T: Kesäpäivät voisivat use-
ammin olla täällä pohjoi-
semmassa. Samalla saataisiin 
myös enemmä osallistujia 
täältä päin. Järjestelyistä ei 
ole moittimista.
M: Kiitokset järjestäjille. Voi-
si ne kesäpäivät olla usem-
min täällä, lähempänä Ou-
lua…
Kaiken kaikkiaan kesäpäivät 
olivat jälleen loistavat. Oli 
kuitenkin mukava huomata, 
että mukana oli paljon uusia, 
myös monissa luottamusteh-
tävissä toimivia nuoria toimi-
joita. Nuorten kesäpäivät jär-
jestetään jälleen ensi kesänä. 
Kannattaa seurata ilmoittelua 
ja osallistua mukaan kesääi-
ville! 

villE RAnTAlA
plM AO289

Kesäpäivät, Kuopio 
16-17.6.2012

palkintoja antoivat: Osuuspankki, norin Kultaseppä, Eden, MeriOulun kulttuuriseura, Kui-
vaksen leipomo, JHl, Wetteri, Eeva Rytilahti

Arpajaiset pidettiin 14.6.2012 Oulun seuturyhmän toimistolla. Mukana olivat Eeva Rytilah-
ti, Olavi Tuovinen, yrjö Kääriä, sinikka pinola, Tarja syväys ja Helena Junnonaho.

Isoimmat palkinnot menivät seuraavasti:
Kaitaliina ja pannunalunen, Op nro. 53 Tarja vaikko
Juustoveitsisetti ja tarjotin, Op  39 Tiina Rakennuskoski
Korvakorut, norin kultas.  7 Jari Kaikkonen
Korvakorut, norin kultas.  74 Heikki laakko
Teatterilippu, Meri Oulu  25 sirpa pätsi
Teatterilippu, Meri Oulu  24 Marko Hiltula
Kylpylä perhelippu, Eden  37 Jorma Rautiainen
Kylpylälippu, Eden  16 Hilma sipilä
Kylpylälippu, Eden  55 pirjo lämsä
lahjakortti, prinsessakakku,     
Kuivaksen leipomo  36 Heimo Ahola
sadetakki, Wetteri  94 Erkki Manninen
 
lisäksi kauppakasseja, kyniä, kukkarorannekeita, heijastimia, huiveja, avaimenperiä, 
kauppakasseja, pikeepaita, T-paita, sadeviitta, shampoota, hoitoainetta, terästermos, 
lompakko, sadetakki ym.  voitot on toimitettu voittajille.

Tervasoutua sponsoroivat rahallisesti Metalliset -lehti, Turva ja Metallin Oulun aluetoimis-
to.

KiiTOKsET pAlKinTOJEn lAHJOiTTAJillE JA spOnsOREillE

Tervasoutuarpajaiset 2012
vapaa-ajan jaosto järjesti arpajaiset Tervasoutu tapahtuman varojen keräämiseksi
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Käytä jäsenetusi
Tilaa uudistunut
KANSAN TAHTO

Metalliliitto maksaa Sinun
tilauslaskustasi 25 €

Lisäksi oma osastosi maksaa
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/

w w w . k a n s a n t a h t o . f i

Oulun alueelta oli 43 
edustajaa

Riku Aalto jatkaa Metalli-
liiton puheenjohtajana. Sa-
moin Matti Mäkelä valittiin 
jatkamaan liittosihteerinä. 
Liittokokous päätti valinnois-
ta yksimielisesti Aalto korosti 
yhteistyön olevan tapa, jol-
la asioita viedään eteenpäin. 
Matti Mäkelä piti hyvänä, että 
työehtosopimustavoitteet ase-
tettiin kokouksessa yksituu-

maisesti.

Päälinjat päätettiin

Metalliliiton liittokokous 
päätti omana asiakohtanaan 
liiton toiminnan päälinja-
ukset tulevalle liittokokous-
kaudelle. Linjaukset tiivistä-
vät eri asiaryhmissä tehdyt 
päätökset ja määrittelevät 
toiminnan suuret painopis-
teet ja tavoitteet.

Päälinjaukset ovat:

Edunvalvonnassa
-neuvottelemiemme palk-

karatkaisujen yleiskorotus 
takaa yhtenäisen palkkakehi-
tyksen ja senttimääräiset pal-
kankorotukset parantavat re-
aaliansioita ja ostovoimaa.

-parannamme ja selkey-
tämme vuokratyövoiman 
käytön pelisääntöjä ja työsuh-
teiden ehtoja.

-vapaisiin ja vuosilomaan 
liittyvien sopimusmääräysten 
ja lainsäädännön parantami-
sessa tavoittelemme vuosilo-
man pidentämistä ansiotasoa 
laskematta.

-työntekijän ja hänen lap-
sensa lyhytaikaista sairaus-
poissaoloa koskevia määrä-
yksiä kehitämme niin, että 
niissä riittää työntekijän oma 
ilmoitus.

-ajamme kanneoikeut-
ta, jotta voimme paremmin 
puuttua työehtojen epäkoh-

tiin.
-vaadimme, että voima-

varoja suunnataan entistä 
enemmän työntekijöiden työ-
hyvinvoinnin ja työolosuhtei-
den parantamiseen.

-torjumme hyökkäykset 
työeläkejärjestelmää tai työt-
tömyyspäivien lisäpäiviä vas-
taan.

-torjumme joustavan eläk-
keellesiirtymisiän alarajan ko-
rottamisen.

Kiinnitämme entistä 
enemmän huomiota suoma-
laisten monikansallisten yri-
tysten toimintaan ulkomailla.

Metallityöväen liitossa
-aloitamme järjestämis-

työn, jolla vahvistamme toi-
mintaamme työpaikoilla ja 
laajennamme toimintaamme 
uusille työpaikoille.

-selvitämme ammattiosas-
tojemme järjestöllisen tilan 
ja teemme esitykset ammat-
tiosastorakenteen muuttami-
seksi, jotta ammattiosastot 
voivat toteuttaa perustehtä-
vänsä.

-jalkautamme liiton työn-
tekijät käymään kaikilla liiton 
sopimusalojen työpaikoilla.

-liiton koulutuksella tuem-
me jäsenkiinnittymistä, edun-
valvojien jaksamista ja työhy-
vinvointitavoitteita.

-turvaamme jäsenpalvelut 
ja kehitämme niitä suuntaa-
malla voimavaroja jäsenten 
tarpeiden mukaan.

-lisäämme helppokäyttöisiä 

sähköisiä jäsenpalveluja.
-maksamme työttömäksi 

joutuneelle päivärahan nope-
asti.

-käytämme nykyisiä ja uu-
sia viestintämuotoja moni-
puolisesti jäsenten tarpeisiin 
vastaten.
 
Yhteiskunnassa

-toimimme voimakkaasti 
harmaan talouden kitkemi-
seksi yhteistyössä viranomais-
ten ja muiden tahojen kanssa.

-vaikutamme siihen, että 
Suomessa on hyvät toimin-
taedellytykset teollisuudelle, 
joka turvaa hyvinvointiyhteis-
kunnan rahoituksen.

Jos haluat tarkemmin tu-
tustua päätöksiin: www.me-
talliliitto.fi/liittokokous.

21. liittokokous 
järjestettiin 27.-30.5.2012

Syksyllä Murikkaan! 

Hei! 

Olen Eija, opetan tietotekniikkaa Murikassa. Tiedäthän Murikka-
opiston Tampereen Teiskossa! Metalliliiton oma opisto, jossa voit Me-
tallin jäsenenä käydä kursseilla. Saat hyvää vastinetta jäsenmaksuillesi. 
Koulutusta niin työelämän taitoihin: tietotekniikka, viestintäaineet, 
ihmissuhdetaidot kuin luottamusmies/työsuojelu- ja järjestötehtäviin-
kin. Lisäksi täysihoidon maukkaine ruokineen ja hyvine majoituksineen 
sekä matkat korvaten on liitto tukenasi. Murikka on tarkoitettu kaikille 
jäsenille, ei vain ay-aktiiveille! 

Murikan kurssit ovat aikuisille sopivia, opetus ei herätä ikäviä muistoja 
kouluajoilta! Pitkästymisestä ei ole pelkoa, opiskelu voi olla kivaa! Ja 
mikä mukavinta viikon kurssilla tutustuu moniin uusiin ihmisiin eri 
puolelta Suomea, kun yhdessä vietetään iltaa monipuolisen liikunnan 
tai illanvieton merkeissä Mutteri-klubilla. Liikuntamahdollisuuksia on 
niin sisällä kuin ulkonakin.  

Syksyn pimetessä olisi mukava lähteä Murikkaan, eikö?! Työkaveriakin 
voisi pyytää mukaan! Järjestötuki kursseilla tarkoittaa, että mahdolli-
set ansionmenetykset liitto korvaa verottomalla kurssistipendillä ja -
päivärahalla. Lomautettuna/työttömänäkin voit osallistua järjestökurs-
seille. Olet tietysti töihin kutsuttavissa kurssin ajankin ja saat työttö-
myyskorvausta. Tällöin ei järjestökurssitukea makseta, mutta liitto 
kustantaa kurssimaksun, täysihoidon ja matkat. 

Laitan muutaman kurssin syksyltä tähän, joille voisit osallistumista 
harkita tai lähteä porukalla liikkeelle… 

Toiminta tutuksi – nuorisokurssi 15.–19.10. 
 nuoret tutustuvat Metallin toimintaan! 
Kirjoitan – siis ajattelen  12.–16.11. 
 kirjoittaminen voi joskus tuottaa tuskaa, mutta taitoa voi kehittää! 
Tietotekniikan peruskurssi  10.–14.12. 
Tietotekniikan jatkokurssi  8. - 12.10. tai 19.–23.11. 
Ihmissuhteet työpaikalla  10.–14.12. 
 elämänmakuinen kurssi työyhteisönsä hyvinvoinnista kiinnostuneille 
 
Murikka-opiston kotisivuilta www.murikka.fi löydät tietoa kursseista ja 
kurssituesta enemmänkin, käy klikkaamassa!  
 
Kysyä voit minultakin, kerron mielelläni Murikasta! 
Terveisin 

Eija Laakso 
Metallityöväen Murikka-opisto 
eija.laakso@metalliliitto.fi 

Kuvat: Auli Hannula 

Metalliliiton liittohal-
litukseen ja valtuus-
toon valittiin edusta-
jia Oulun alueelta:

Metallin liittovaltuus-
toon 2012-2016

Varsinainen jäsen
ville Rantala

Varajäsenet
Olavi Oikarinen
Helena Ollikainen

Auto- ja konealat 

Varsinainen jäsen
Matti Kuusirati

Tietoliikenneala 

Varajäsen
Ensio Moilanen

Liittohallitus 2012-
2016
Varajäseniksi valittiin 
Ari-pekka Kurikka
Eero Heikkinen 
Jari Ahokas

Työttömyyskassan 
hallitus 2012-2016

Varsinainen jäsen
Marianne Honkanen

Kokouksessa kohtaavat varttuneemmat ja nuoret, 
naiset ja miehet samojen asioiden äärellä tasavertai-
sina Asser ja Maija.

Metallin liittokokousvaaleissa 
äänestäneiden kesken
Ammattiosasto 210 arpoi 5 x 200€
Onnettaren suosikit olivat Oiva Keskikallio, Tuo-
vi Oinas, Ismo Särkelä, Maarit Taipaleenmäki ja 
Marko Piekkola.

Ammattiosasto 222 arpoi 2x50€:
Onnettaren suosikit olivat Tuula Hyrynkangas ja 
Helena Junnonaho

Ammattiosasto 289 arpoi 5 kpl 100€
Onnettaren suosikit olivat: Hurskainen Veijo, 
Karhu Jukka, Lämsa Lauri, Nieminen Matti ja 
Vittaniemi Pasi

Ammattiosasto 56 arpoi 1x150€: 
Onnettaren suosikki oli Martti Törttö

Oulunpiirin edustajat.
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Ratkaisu

Ristikon 1/12 voittajat:

30€ Silvo Kantojärvi ao56
20€ Pasi Lasanen  ao418
10€ Tyyne Salmela ao210

Ristikon oikein vastanneiden kesken arvomme 30, 20 ja 10 euron 
rahapalkinto. Palauta ratkaisu marraskuun loppuun 30.11. mennessä 
osoitteeseen Sinikka Nikkinen, Karhitie 3, 90530 Oulu

Vastaajan nimi:

Ao (jos metallin jäsen):

Osoite:

Puhelin:

Pankkitili:

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

Yli 60 v. 
alan palvelua Tuirassa

Ollakantie 13 • 90440 Kempele • Puh. (08) 512 903
Fax (08) 347 883 • www.suvi-keittiot.com

OULUN SEUTURYHMÄN 
PIKKUJOULU

Musiikkia, tanssia ja 
notkuva seisova pöytä joka makuun!
Seuraa ilmoittelua Ahjosta.

Aika:   1.12.2012 klo 19.00 lähtien
Paikka:   Holiday Inn

Veteraanien 
Pikkujoulu Rokualla!
Oulun alueen Seuturyhmän veteraanit järjes-
tävät pikkujoulun Rokualla 20-22. marraskuu-
ta 2012. Ilmoittautuminen Laurila Ritva 040-
9608867 tai Kääriä Yrjö 041-4525520. Ilmoit-
tautuminen marraskuun alkuun. Oma vastuu 
selviää osaston veteraani vastaavalta. Kyyti 
kimpassa.

Oulun alueen seuturyhmän seniorit.

Mielipide
Lehtemme on uudistunut ja kaipaamme kommentteja 
ja juttuvinkkejä lukijoilta.
Oulunseuturyhmä/metalliset, Mäkelininkatu 31 5 krs, 90100 Oulu 
tai sähköpostilla oulun.seuturyhma@gmail.com, aihe metalliset

Oulun METAlliTyÖväEn 
AMMATTiOsAsTO ry. 056

METALLI  56  
JÄSENEDUT  2012-2013
Kylpyläsopimus Edenin kanssa, sisältäen kyl-
pylän ja kuntosalin käytön sekä vapaan osal-
listumisen kylpylän viikko-ohjelman mukaisiin 
vesiliikuntaryhmiin. Vastaanotossa kansio johon 
maksaessa kuittaat ja näytä jäsenkortti. Oma-
vastuu 5 € jäsen/aikuinen, 3 € lapset, kaksi 
kertaa kuukaudessa. Lisätietoja Rasila Sakari 
040-5200207 tai Heikkinen Eero 040-7193250.

Teatterilippuja edulliseen hintaan kaupungin 
teatterin ja työväennäyttämön esityksiin. Oma-
vastuu 7€ jäsen/puoliso, kaksi kertaa kevät ja 
syyskaudella. Lisätietoja Rasila ja Heikkinen.

Vuokatinmaan majoitusta Vuokatissa 10 % hal-
vemmalla, lisäksi osasto antaa jäsen alennusta  
20 € kerran vuodessa. Lisätietoja Heikkinen.

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

Möljälle kesäteatteriin 2013!, osasto mukana 
taas ensikesänä ”Möljän iloisissa tapahtumis-
sa” osaston yhdyshenkilö Paula Heikura 040-
5671498. 

Jäsenasiat kuntoon, osaston jäsenasiainhoita-
ja Heikkinen Eero 040-7193250, Jukurintie 10 c 
91910 Tupos, sp. metalli.56@luukku.com.

Veteraanit jouluruokailu 11. 12. 2012 kello 17.00 
Oskarinkellari, Uusikatu 26 II-kerros.  Kaksi-
kymmentä (20) ensin ilmoittautunutta mukaan. 
Veteraanivetäjä Kääriä Yrjö 041- 4525520

Naisten toiminnasta vastaa 
Heikuran Paula 040-5671498

Nuoret kun saataisiin Heiskarin Mikon mukaan,
0440-472703

Ammattiosasto 56 
pikkujoulu Kajaanin teatterissa
Osaston jäsen puolisoineen teatteriin ja 
jouluruokailuun Kajaaniin 17.-18.11.2012.
Linja-auto kuljetus, teatteri, ruokailu ja 
majoitus 50 euroa omavastuu/henkilö.
Mukaan mahtuu 60 henkilöä.

Lähtö 17.11.2012 klo 09.00 Oulun linja-auto-
asema, Tupoksen ABC, Tyrnävä S market ja 
Muhoksen kautta Kajaaniin.
Omavastuu maksetaan osaston tilille: 
Fi8557408920031512

Ilmoittautuminen Sakari Rasilalle 24.10.2012 
mennessä puhelin iltaisin 040 5200207
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Täällä
varTioin
minä

Jokainen ihminen tarvitsee asunnon. Se, missä kukin tuntee olevansa 
kotonaan, onkin sitten jo toinen juttu. Koska koti on pikemminkin mie-
lentila, varmista, että voit asua turvallisin mielin. Pyytämällä meidät ko-
tikäynnille saat juuri oikein mitoitetut ja asiantuntevasti laaditut vakuu-
tukset. Tällöin et maksa turhasta. Lisäksi saat lukuisia etuja. Ota yhteyttä 
alueesi edustajaan ja sovi kotikäynti tai jätä yhteydenottopyyntö netissä. 

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti liittojen kanssa 
yhteistyötä tekevä vakuutusyhtiö. Palvelemme puhelimitse nu-
merossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Yhteyspäällikkö
Hannu Mylloja 016 770 6921
hannu.myllyoja@turva.fi

Vakuutusedustaja
Paula Karttunen 040 522 1062
paula.karttunen@turva.fi

Vakuutusedustaja
Pekka Vatjus-Anttila 0400 658 508
pekka.vatjus-anttila@turva.fi

Oulun palvelutoimisto
Hallituskatu 26
90100 OULU

Kotikäynti takaa oikein mitoitetun  vakuutusturvan.

Ole todellakin kuin kotonasi.

122x180_Metalliset_Myllyoja_082012.indd   1 24.8.2012   10:07:47

Metallityöväen Liitto ry
Oulun ja Lapin aluetoimistot

Mäkelininkatu 31, 4. krs, 90100 OULU
Länsiranta 7 B 13, 95400 TORNIO

Aluesihteeri
Liisa Kirveskari  020 77 41432  0400 921 752
Vastaava aluetoimitsija
Martti Rauhala (Tornio)  020 77 41440  040 723 5990
Aluetoimitsija
Tommi Juvani  020 77 41430  040 559 9052
Aluetoimitsija
Jari Mehtälä  020 77 41431  040 354 4711
Toimistonhoitajat
Päivi Kojonen-Salo  020 77 41433  040 351 8677
Pia Siilakka (Tornio)  020 77 41441  040 351 8645

Työttömyyskassan palvelunumero 020 690 455 
puhelinpäivystys ma-to klo 8.20 – 16.00, pe klo 8.20 – 15.00
Työttömyysturvakäsittelijät: Merja Turpeinen, Paula Kontio, Heidi Enqvist, Pia Lehto (Tornio)

Metallikero tarjoaa hyvät liikunnan harrastusmahdollisuudet ympäri vuoden. Vuodenajasta riippuen 
voit lasketella, hiihtää, osallistua kalastus-, kanootti- tai hiihtoretkiin tai vaellukselle.
Kansallispuistossa voi pitkospuita pitkin kulkea kurujen pohjia.
Kelohonkaisessa rakennuksessa yhteisiä tiloja ovat sauna TV/takkahuone ja pieni kuntosali.
Metalliliitto järjestää Metallikerossa tuettuja liikunta- ja virkistyslomia heinä-, elo- ja syyskuussa.

Ympäri vuoden

Varaukset Hotelli Pyhätunturi
Puh. 0400 101 695 • info@hotellipyhatunturi.fi

Lisätietoa: www.metalliliitto.fi > Jäsenyys > Jäsenedut > Metallikero


