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RIKU AALTO
Teollisuusliiton puheenjohtaja

”

Me päätämme

Jos me emme ole
mukana, silloin
päättäjinä toimivat
jotkut muut.

Minulta kysytään aina silloin tällöin, miksi ay-liikkeessä
toimivien pitäisi olla kiinnostuneita politiikasta. Vaikkapa kuntapolitiikasta. ”Sehän on vain sitä politiikkaa!”
Kyllä muuten kannattaa. Joku näistä asioista aina
päättää. Jos me emme ole mukana, silloin päättäjinä toimivat jotkut muut. Niin tämä kansanvalta toimii.

”

Meitä tietysti kiinnostavat työpaikkoihimme liittyvät asiat, kaavoitus ja elinkeinopolitiikka. Mutta tämä on vain osa totuutta. Ajatellaan nyt
vaikka koulutusta, päivähoitoa, vanhustenhoitoa, liikenneratkaisuja tai vapaa-ajan toimintoja. Eikö meidän pitäisi päästä päättämään, miten ne hoidetaan?

Edellinen hallituskausi kertoo siitä, mitä tapahtuu, jos
päättäjiltä puuttuu taju esimerkiksi työelämän asioista. Kuntapolitiikassa on aivan sama tilanne. Tarvitaan
päättäjiä, ja ennen sitä ehdokkaita, jotka ymmärtävät
asioita laajasti tavallisen työntekijän näkökulmasta.

Joten ei muuta kuin innolla vaikuttamaan joko ehdokkaana tai tukiryhmässä, vähintäänkin äänestäjänä.
Sinä päätät, me päätämme ja olemme rakentamassa
parempaa huomista.

Kunnissa nimittäin päätetään meidän jokaisen arkeen hyvin konkreettisesti vaikuttavista asioista.

AIKATAULUT VUODEN 2021 KUNTAVAALEISSA
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja
muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä
( missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
• ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
• ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
• ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
• ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
• vaalipäivä: 18.4.2021
• tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
• valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021
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JANNE VAINIO
Teollisuusliiton valtuuston jäsen ja
teknologiasektorijohtokunnan puheenjohtaja
Teollisuusliittojen yhdysmies OL3-projekti

Kriisi ja sen syyt
On ollut jopa surkuhupaisaa seurata Kokoomuksen
puheenjohtaja Orpon ulostuloja, kun hän on vaatinut
Suomen hallitukselta lisää toimia talouden elvyttämiseen ja melkein samaan hengenvetoon kauhistellut
velanottoa talouden elvyttämiseksi kriisitilanteessa.
Tietysti voi olla, että elvytysrahoja ei ole Orpon mielestä valunut riittävästi yksittäisten kokoomuslaisten taskuihin. Myös EK:n Jyri Häkämies ja Suomen Yrittäjien
Mikael Pentikäinen ovat tehneet parhaansa luomalla kuvaa yritysten kriisistä, jonka suurin aiheuttaja on palkansaajien palkkakustannukset työnantajamaksuineen. Itse en talouselämää tarkasti
seuraavana usko, että siinä laajuudessa, mitä he
yritysten ahdingosta viestittävät, olisi yritysten vakavaraisuus tai velkaantuminen niin huonossa tilassa.

saada omia tavoitteitaan kriisin varjolla läpi. Näihin
pyrkimyksiin hallituksen on sanottava jyrkästi ei.
Työelämän heikennykset eivät ole ratkaisu nyt, eivätkä tulevaisuudessa. Tämä kriisi ei johdu meidän
työmarkkinoiden rakenteesta tai kilpailukyvystä.
On muistettava, että vientiteollisuus elää ja kuolee
kansainvälisen kysynnän mukana, joten osaltaan
kriisin ratkaiseminen ei ole hallituksen käsissä. Tästä huolimatta, sosialidemokraattisen hallituksen on
pidettävä kirkkaasti mielessä se tosiasia, että vientiteollisuuden elinvoiman ylläpitäminen on aivan olennainen tekijä siinä, että Suomi säilyy hyvinvointivaltiona myös kriisin jälkeen.

Työehtojen polkeminen, työmarkkinoiden rakenteiden purkaminen ja työnantajien vallan lisääminen
ovat reseptejä, joita oikeisto ja työnantajien etujärjestöt ovat tyrkyttämässä hallitukselle talouden uudelleenkäynnistämiseksi. Tässä ei ole kyse Suomen
pelastamisesta, vaan etujärjestöjen pyrkimyksestä

MARI RAIKISTO
Teollisuusliiton valtuuston jäsen
ammattiosaston varapuheenjohtaja
varastotyöntekijä, varapääluottamusmies, Polartherm Oy

VPK on harrastus vauvasta vaariin
Olen ollut mukana Noormarkun VPK:n toiminnassa kuutisen vuotta. Lähdimme puolisoni kanssa
yhdessä mukaan ja meidät toivotettiin lämpimästi
tervetulleeksi. Noormarkun VPK:ssa toimii hälytysosasto, jossa meitä on 27 henkilöä. Lisäksi meillä
toimii naisosasto, varhaisnuoriso-osasto, nuoriso-osasto ja veteraaniosasto. Meillä on reilut 100

jäsentä kokonaisuudessaan. Tekemistä löytyy kaikille, ihan sen mukaan, mitä kukakin haluaa. Itse
toimin hälytysosastossa ja naisosastossa. Tittelini hälytysosastossa on nuorempi sammutusmies.
Noormarkun paloasemalla toimii vain sopimuspalokunta, eli me, vastaamme yli kahteensataan hälytyksen vuosittain aina ensivastehälytyksistä isoihin
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tulipaloihin. Asemalla meillä on kalustona mm. kaksi
sammutusautoa, säiliöauto, miehistöauto, mönkijä ja
vene. Olimme mukana muun muassa Keskuskartanon
palossa aamuyön tunneille saakka ja naisosastomme
huolehti tuona yönä yli 100 hengen muonituksesta.

pitää huomioida, että estetään tulipaloja. Naisosasto
huolehtii muonituksesta ja muusta tukitoiminnasta,
tottakai pidämme myös huolta omista ensiapu- ja
alkusammustustaidoista, olen siinä osaston vastaava. Naisosastomme kokoontuu kevät- ja syyskausittain, joka toinen torstai. Siihen saavat kuulua
miehetkin, tekemistä löytyy kaikille. Ja tämä on hyvä
ja edullinen harrastus aina vauvasta vaariin saakka.

Hälytysosastolla on kerran viikossa harjoitukset, jossa
harjoittelemme kaikkia niitä osa-alueita, joita voi tulla
vastaan. Harjoittelemme esimerkiksi perusselvityksiä
maatasossa sekä tikkailla, ensiapua, liikenneonnettomuuksia, pintapelastusta ja savusukelluksia. Osa näistä harjoituksista on ns. pakollisia, jotta voi osallistua
hälytykseen. Ennen hälytystoimintaan osallistumista
käydään sammutustyökurssi ja savusukellukseen on
kurssin lisäksi myös fyysiset testit, sinne eivät kaikki
pääse. Ensivasteeseen on myös oma koulutus. Nuoret opettelevat näitä samoja taitoja. Teemme myös
valitustyötä, käymme kouluilla ja työpaikoilla opettamassa alkusammutusta, ensiaputaitoja, kaikkea, mitä

Noormarkun VPK täytti tänä vuonna 95 vuotta ja
naisosasto 60 vuotta. Se on pitkä historia ja siinä on
hienoa olla mukana omalta osaltaan. Olen mukana
ammattiyhdistystoiminnassa ja liiton toiminnassa.
Tämä on hengeltään vastaava harrastus. Tätä tehdään muiden puolesta, joku muu on se kohde, johon
omaa aikaansa antaa.

JYRKI LEVONEN
Teollisuusliiton valtuuston 2. varapuheenjohtaja
pääluottamusmies, Luvata Pori Oy

Paikallista sopimista
koronan varjolla
Seuraan mielenkiinnolla paikallisen sopimisen edistämistä valtakunnallisesti. Se on tärkeä osa työnkuvaani pääluottamusmiehenä. Paikallinen sopiminen
on nostettu tikun nokkaan koronakriisin varjolla. Kuin
taikaiskusta Suomen kilpailukyky on jälleen rapautunut. Koronan varjolla Elinkeinoelämän keskusliitto,
Suomen Yrittäjät ja porvaripuolueet hokevat, miten
merkittävää kilpailuykyvyn kannalta olisi paikallisen
sopimisen lisääminen, se kuulemma toisi työpaikkoja lisää ja olisi työntekijällekin hyväksi. Tämä sama
virsi on jatkunut vuosia ja sama valitus voimistuu
aina työehtosopimusneuvotteluiden lähestyessä.
Tosiasiassa ei ole näyttöä, että paikallisella sopimisella on työllistäviä vaikutuksia. Sen sijaan vaarana
on työntekijän aseman merkittävä heikentyminen.

tamusmiesjärjestelmän. Työnantajapuolen toiminta
ja täydellinen kompromissihaluttomuus on tarkoitushakuista. Tavoitteena heillä on työehtojen heikentäminen ja työntekijöiden yhteisvoiman murentaminen.
Syksyn budjettiriihessä hallitus päätti, että paikallisen sopimisen kolmikantainen työryhmä jatkaa
työtään. Työryhmän lopputulemat on sovittu esiteltävän 1.3.2021 mennessä. Pidän paikallista sopimista tärkeänä ja hyvänä asiana työpaikkojen
kehittämisessä, kunhan neuvotteluasetelmat ovat
tasapuoliset.
Meillä Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa, on ollut jo vuosien ajan mahdollisuus sopia paikallisesti lähes mistä vaan, jos
on halua ja kykyä siihen. Tessissä on perälaudat,
jotka suojaavat työntekijöitä työnantajan mielivallalta ja sanelupolitiikalta. Näistä on pidettävä kiinni.

Maan hallitus linjasi jo hallitusohjelmassa, että paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusten
kautta ja nimesi kolmikantaisen työryhmän pohtimaan
asiaa. Työryhmä jäi erimieliseksi syksyn budjettiriihen
alla. Erimielisyys juontaa EK:n ja SY:n neliraajajarrutuksesta. Heidän tavoitteenaan on edistää paikallista
sopimista lakiteitse - ohi työehtosopimusten ja luot-

Kysymys kuuluukin miksi EK, SY ja kumppanit eivät
sano konkreettisesti mitä paikallisen sopimisen lisäämisellä haetaan. Minä sanon: sillä haetaan olotilaa,
jossa muun muassa voi sanelemalla määrätä huonommista työajoista ja palkoista.
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VESA VUORENMAA
Teollisuusliiton valtuuston jäsen
työttömyyskassan hallituksen 2. varajäsen
koneasentaja, RAHH Oy

Pääluoton työ vaihtui
komennustöihin
Olin 18 vuotta Kankaanpää Worksillä töissä, kunnes
sitten tammikuun toinen päivä vuonna 2019 koitti se
viimeinen työpäivä. Juristit marssivat taloon, yritys oli
mennyt konkurssiin. Vaikeudet olivat kyllä tiedossa,
minulla pääluottamusmiehenä erityisen hyvin. Meillä
oli jatkuvat yt:t, lomautuksia, irtisanomisia, silti konkurssi tuli yllätyksenä. Hiljaista porukkaa siinä oli kun
kuunneltiin. Sama kokemus minulla oli vuonna 1986,
kun olin töissä Nakkilassa Reposen konepajalla. Sen
oli sentään ehtinyt aamulla lehdestä lukea, tätä ei.
Tämä konkurssi oli yhden aikakauden päätös, jota ei
olisi osattu uskoa, olihan yritys ollut siinä vuosikymmeniä. Osa porukasta jäi konkurssipesän lukuun töihin ja hoiti keskeneräiset työt pois, minun ja työsuojeluvaltuutetun työt loppuivat siihen, jostain syystä.
Yritys oli kaupan ja onneksi löytyi ostaja, Aurea Steel.

Oy:llä ja kierrän Suomea ja vähän naapurimaissakin. Me teemme voimalaitoksilla ja paperitehtailla seisokkihuoltoja ja asennuksia. Kuljen komennustöissä, seuraava työputki kestää 10 päivää.
Täytän seuraavaksi 59 vuotta. Aika huonoa olisi tällä
luottamusmiestaustalla, jos pitäisi hakea pystymettästä töitä. Kun siinä työnantaja ja henkilöstöpäällikkö
haastattelisivat, voi olla, että ei tärppäisi. Puhutaan
mitä puhutaan, eläkeputkeen ei saisi kajota, miten tässä itsekään näillä kolhuilla kuuteenseitsemään jatkaisi.
Kannattaa muistaa, että isossa työpaikassa on jotkut
asiat hyvin ja pienessä työpaikassa ovat jotkut toiset
asiat hyvin. Olen sitä mieltä, että missään työpaikassa
ei kannata polttaa siltoja taakseen. Vaikka olisi kuinka
huono työnantaja, ei kannata lähteä ovet paukkuen.
Aina joskus voi tarvita jotain. Pidä yhteyttä vanhoihin
työkavereihin ja muihin. Hienosti sanottuna pidä verkostojasi yllä. Aina niitä töitä ammattimiehelle jossain
on.

Kun tieto konkurssista tuli, soitti vanha hollmingilainen tuttu, nykyinen työantajani ja pyysi töihin.
Lupasin, mutta menin ensin liiton järjestäjäkurssille kolmeksi kuukaudeksi. Nyt olen töissä RAHH

SAMI PAAVILAINEN
Teollisuusliiton valtuuston 2. varajäsen
ammattiosaston puheenjohtaja
kunnossapitoasentaja, varapääluottamusmies,
Caverion Industria Oy

Kevätkokous syyskuussa erikoinen vuosi osaston historiassa
Olen ollut Euran Teollisuustyöntekijät ry ao 381:sen puheenjohtaja viisi vuotta. En olisi uskonut, että tällainenkin
vuosi koittaa. Meidän piti järjestää huhtikuussa Naantalin kylpylässä koulutusviikonloppu, jossa olisi ollut myös
vapaa-ajan virkistystoimintaa. Ei järjestetty. Heinä-elokuussa jäsenistön seuralaisineen oli tarkoitus lähteä Pietariin vapaa-ajanretkelle. Ei lähdetty. Perhepäivä Särkänniemessä jäi toteuttamatta niin kuin hallituksen kokouksetkin yhtä kesäkuun kokousta lukuun ottamatta. Sovellamme ensi vuoden toimintasuunnitelmaa todennäköisesti
tämän vuoden suunnitelmien mukaisesti. Tämän vuoden toimintakertomukseen kun ei paljon kirjoitettavaa ole.
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Tarkoitus oli, jos koronavirus rauhoittuu ja rajoitteet antavat myöden, että menemme pikkujouluihin Tallinnaan. Koko kymmenen hengen hallituksemme oli kuitenkin yksimielisesti sitä mieltä,
että matkaa ei järjestetä. Ihan jo senkin vuoksi,
että matka voi vaikuttaa jäsenten työpaikoillakin, jos joku joutuu kahden viikon karanteeniin.

lyhennettyä työviikkoa ja valitettavasti irtisanomisiakin, onneksi ei kuitenkaan isommassa määrin.
Työpaikkani on Caverion Industria Oy, jossa työskentelen kunnossapitoasentajana komennustöissä
teollisuuden kohteissa ympäri Suomea. Olen myös
yrityksen teknologiateollisuuden varapääluottamusmies ja Länsi-Suomen yksikön alueellinen luottamusmies. Perheeseeni kuuluvat avovaimo Riikka ja pojat
Oskari 14 v ja Kasperi 12 v. Harrastan polkupyöräilyä
ja veneilyä ja talvisin moottorikelkkailua. Se tosin on
harvinaista herkkua. Täytyy vain toivoa koronan väistymisen lisäksi sitä, että lumiset talvet vielä palaavat.

Kevätkokouksen pidimme poikkeuksellisesti vasta
syyskuun alussa. Samassa yhteydessä järjestettiin
myös saunailta hyvän ruuan ja virkistysjuomien parissa Pyhäjärven rannalla. Oli mukava tavata ihmisiä
pitkästä aikaa. Paljon keskusteltiin siitä, miten korona on vaikuttanut työpaikoilla. Meillä on osastossa
365 henkilöä, jotka työskentelevät yli 40 eri yrityksessä. Koronan vuoksi on tullut lomautuksia, tehdään

ESA LEHTILÄ
kunnossapitoasentaja,
varapääluottamusmies,
Sampo Rosenlew Oy

”

Vaikka
lähteminen
on välillä vaikeaa,
on se enemmän
asennekysymys.

”

Liikunta virkistää ja auttaa
jaksamaan
Olen harrastanut työmatkapyöräilyä pitkään. Päivittäinen ulkoilu tulee hoidettua, kun pyöräilen tai
juoksen kotoa töihin Sampo Rosenlewille yhdeksän
kilometriä suuntaansa. Pyörällä aikaa menee parikymmentä minuuttia, juosten tuplaten. Kelillä ei ole
väliä, talvella nastarenkaat tai nastalenkkarit alle ja
asiaankuuluvat muut välineet, valot, kypärä ja kunnon
vaatteet. Vaikka lähteminen on välillä vaikeaa, on se
enemmän asennekysymys. Kun töihin on joka tapauksessa mentävä, liikunta on helppo yhdistää siihen. Ja
kun saa raitista ilmaa, on paljon pirteämpi työpäivän
aikana, kun päivät muuten ollaan halleissa sisällä.

kana. Maastopyöräily on kovassa suosiossa, minkä
huomaa myös työpaikalla. Moni on kiinnostunut tai
hankkinut uuden pyörän. Olemme niitä usein yhdessä ennen hankintaa vertailleet, koska kalliin pyörän
ostossa ei haluttaisi tehdä virhearviointeja. Nyt korona-aikana monet pyörät on kyllä myyty loppuun,
joten malttia kannattaa hankinnan kanssa pitää.
Viimeisen vuoden aikana olen myös löytänyt juoksuharrastuksen uudelleen ja ennen kuin korona sulki
Porin maauimalan, kävin kahtena iltana juoksemassa
ja sieltä sitten kylmään veteen ja saunaan. Hikiliikunnan ja kylmän veden yhdistämisestä tulee upea fiilis.

Liikunta vaikuttaa omaan jaksamiseen henkisesti
ja fyysisesti todella paljon. First Step, ensi askel liikuntaan ja terveyteen -kurssi Murikassa muistutti
liikunnan tärkeydestä. Siellä oli asiantuntevat kouluttajat Varalan urheiluopistosta ja voin kyllä suositella
kurssia kaikille. Tänä kesänä pyöräilin mm. Murikkaan koulutukseen. Söörmarkusta Parkanon ja Kurun
kautta matkaa tuli noin 170 kilometriä ja aikaa kului
viitisen tuntia, maantiepyörällä toki. Pyöräilyn kasvaneen suosion huomasi sielläkin, Murikan hienojen maastojen vuoksi monella oli maastopyörä mu-

Toimin Porin teollisuustyöntekijät ry 6:sen hallituksessa sihteerinä ja liikuntajaoston vetäjänä. Ammattiosastoissa on pitkät perinteet saunailloista, mutta
helpommin tuntuu porukka nykyään lähtevän liikkumaan, tai kun järjestetään tapahtumia perheille.
Jalkapallo- ja sählyvuorot ovat olleet myös suosittuja. Niihin ei tarvitse rahaakaan niin paljon. Ja näissä
tapahtumissa on näkynyt niitäkin ihmisiä, jotka eivät
muuten ole mukana ammattiosaston toiminnassa.
Sekin osoittaa sen, että ne koetaan mielekkäiksi.
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ARI VAHALA
aluetoimitsija
Teollisuusliitto, Satakunnan aluetoimisto

”

Kivi kannattaakin
aina ottaa heti pois.

”

Sopia vai sotia

Rakkaan karavaanariharrastuksen parissa
joutuu aina joskus tyhjennyspuuhiin.
Hymyssä suin vaunuilemassa, heinäkuussa 2020 Kankaanpään Kuninkaanlähteellä.

kivi on jo umpeutunut lihaan. Kiven poistaminen
on aina vaan hankalampaa, mitä kauemmin asian
antaa olla. Kivi kannattaakin aina ottaa heti pois.

Työelämässä on yhä enemmän haasteita, kun tuottavuusvaatimukset kasvavat ja sitä kautta kiristävät henkisiä voimavarojamme yhä enemmän. Työpaikoilla henkiset paineet kasautuvat ja se taas
kiristää työnjohdon ja työntekijöitä välisiä suhteita.

Kokemukseni sopimuksista ovat yleensä sellaisista
irtisanomistilanteista, joissa henkilösuhteet ovat pahentuneet useiden kuukausien ja vuosien saatossa.
Jompikumpi purkaa tai irtisanoo työsuhteen pikaistuksissaan ja sitten riidellään. Joskus riita-asiat joudutaan
ratkaisemaan oikeudessa. Tämä on raskas ja vuosia
kestävä prosessi, jossa ei aina ole edes varmuutta siitä,
onko työnantajaa enää riidan loputtua edes olemassa.

Usein nämä asiat saadaan sovittua ja kiivastuksittain sanomiset unohdetaan sekä anteeksi annetaan. Joskus riidan sopimiseen tarvitaan välittäjäksi joku ”ulkopuolinen”, kuten esimerkiksi
työpaikan luottamushenkilö. Tällä tavalla moni
asia saadaan sovittua mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on kuitenkin asioiden sopiminen, samaan tyyliin kuin arkielämässäkin asioista sovitaan.

Lähes aina osapuolet haluavat salaisen sopimuksen siitä, ettei kumpikaan tee toisilleen vahinkoa. Lisäksi molemmat osapuolet pidättäytyvät
toisen haittaan tähtäävästä toiminnasta kokonaan, suu on siis supussa. Sopimus syntyy, jos
molemmilla osapuolilla on yhteinen tahto ja molemmat saavat sopimuksesta jotain, silloin puhutaan niin sanotusta ”win win” sopimuksesta.

Työhyvinvoinnilla on äärettömän tärkeä merkitys
henkilösuhteisiin. Jos työpaikan asiat ovat kunnossa, niin työtäkin tehdään reippaasti ja pienet sanomiset eivät jää ajatuksiin. Vastaavasti ne työpaikat,
jotka eivät välitä työhyvinvoinnista, yleensä riitelevät enemmän ja tuottavuus niissä laskee. Tämä
taas peilautuu henkilöstön ärtyisyytenä ja huonovointisuutena. Suutuksissaan ei osata sanoa asiallisesti, vaan sanotaankin pahasti ja harkitsemattomasti, puolin ja toisin. Joskus ”kivi on ollut kengässä
liian pitkään” ja sen poistaminen on hankalaa, kun

Yli 20:nen vuoden sovittelijan kokemuksella kehotan
kaikkia aina ensin sopimaan.

KIRSTI ANTTILA
järjestötoimitsija
Teollisuusliitto, keskustoimisto

Järjestötoimitsijan työn lisäksi vastuualueenani on liiton naistoiminta. Työnkuvaani kuuluvat myös tasa-arvokampanjat, joissa tavoitteena on oikeudenmukaisempi työpaikka.
Kampanjoita toteutetaan suunnitelmallisesti ja yhteistyössä työntekijöiden kanssa.
Hyvä harrastus työn vastapainoksi ja ”akkujen” lataamiseen on lähteä vapaa-ajalla
asuntoautolla matkailemaan. Olen lopettanut ”sitkuelämän” ja sen myötä tuli tehtyä
ruskamatka toista kertaa. Puutarhanhoito on myös mieluista puuhaa.
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JUHANI MÄKIRANTA
Teollisuusliiton valtuuston 2. varajäsen
ammattiosaston puheenjohtaja
asentaja, pääluottamusmies, Sinituote Oy

Hiljaisen tiedon siirto
on tärkeää
Olen ollut Sinituotteella Kokemäellä töissä yhtäjaksoisesti 23 vuotta. Ja jo 80-luvun alussa olin viitisen vuotta, silloin kun tehtiin grillejä, huonekaluja ja
kylpyhuonekalusteita, siivoustuotteita tehtiin toki jo
silloinkin. Vaihdoin sitten alaa ja olin rakennustöissä pääasiassa ulkomailla sen aikaisessa Neuvostoliitossa ja Ruotsissa. Sitten vientirakentajan työt
alkoivat kyllästyttää ja ikääkin tuli. Vaimo oli ollut
pitkään Sinituotteella töissä ja niinpä kysäisin tutulta työnjohtajalta, että löytyisikö töitä ja niitähän löytyi. Tämä on hyvä työnantaja, perheyritys, jossa ei
ole minun aikanani ollut kertaakaan yt-neuvotteluja.

tiivisesti. Täällä tehtaalla meillä on koululaisten ja
muiden vierailuryhmien käynnit laitettu jäihin, on
turvavälit, suojakäsineitä, maskeja ja siivousta lisätty.
Olen ollut täällä pääluottamusmiehenä 20 vuotta.
Nyt jätän tilaa nuoremmille, kun itselleni tulee marraskuussa ikää mittariin 60 vuotta. Olen ajatellut, että
voisin jatkaa varapääluottamusmiehenä uuden pääluottamusmiehen tukena muutaman vuoden. Hiljaisen tiedon siirto on tärkeää. Minulla itselläni ei aikoinaan ollut ketään, joilta kysyä neuvoa, koska edeltäjät
olivat olleet hommassa niin lyhyen aikaa. Siksi tiedän,
miten tärkeää on, että ei tarvitse yksin touhuta vaan
on joku, jolta kysyä ja jonka kanssa miettiä asioita.
Siksi haluan panostaa siihen. Kokenut pystyy jakamaan tietoa ja kontakteja, joita on kertynyt, se helpottaa uuden työtä. Liito ja aluetoimisto ovat myös
aina olleet apuna minulle ja niin varmasti seuraajallekin. Ja kannustan uutta heti lähtemään koulutuksiin,
itse en alussa ollut kovin innokas ja vasta myöhemmin tajusin miten hyödyllisiä ne ovat.

Täällä tehdään kaikille tuttua tiskiharjaa, lakaisinharjaa ja lumiharjaa. Työskentelen asentajana,
me huolehdimme, että koneet pysyvät kunnossa, jotta tuotanto toimii. Kun lamanpoikanen iskee,
meillä menekki kasvaa. Koronan myötä meillä on
viimeisenä kolmena kuukautena ylitetty reilusti
budjetoitu liikevaihto ja muutama ihminen otettu lisääkin. Kun ihmiset siivoavat kotonaan ja kaikkialla
julkisissa tiloissa siivotaan, se näkyy meillä posi-

MARKO ILTANEN
Teollisuusliiton valtuuston 1. varajäsen
työttömyyskassan hallituksen 1. varajäsen
pääluottamusmies, Oras Oy

Vaikuttaminen yrityksen
hallituksessa
Pääsin mukaan Oras Oy:n hallitukseen yhtiökokouksen päätöksellä keväällä 2019 pitkien neuvottelujen jälkeen. Olimme kärsivällisesti yhdessä toimihenkilöiden luottamushenkilöiden kanssa pyytäneet mahdollisuutta tulla kuulluksi, kun yrityksen suuntaa ja strategiaa määritellään.
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Hallitustyöskentely eroaa normaalista luottamustehtävästä hieman. Kun normaalisti työskentelen
ns. operatiivisten asioiden kanssa niin hallituksessa työskennellään strategisten asioiden äärellä.
Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi se, kun tehtaalla keskustellaan juuri tulleiden tilausten toimitusajankohdasta niin hallituksessa pohditaan jo
uusia markkinoita ja koitetaan ennakoida tulevia
megatrendejä sekä pyritään luomaan tuotekonsepteja, joilla näitä trendejä voidaan tuoda myös omiin
tuoteisiin. Individualismi eli yksilökeskeisyys on yksi
esimerkki tämän ajan megatrendeistä maailmalla.

”

Vaikuttaminen
hallituksessa tapahtuu
vuorovaikutuksessa.

”

nestyä. Asiakastyytyväisyys sekä henkilöstön
hyvinvointi. Kun nämä ovat molemmat kunnossa, yrityksen menestykselle on olemassa perusta.

Vaikuttaminen hallituksessa tapahtuu vuorovaikutuksessa. Tietoa pitää olla paljon ja ennen kokousta käynkin lukemattomia keskusteluja tehtaalla eri
toimintojen kanssa. Tässä tehtävässä olen koko
konsernin henkilöstön edustaja, myös toimihenkilöiden. Kun minulla on tietoa siitä, miten olemme
onnistuneet strategian toteuttamisessa, pystyn hallituksessa ottamaan epäkohtia esille ja parhaimmillaan tuomaan esille omia ehdotuksia henkilöstöltä
siitä, miten voisimme jatkossa toimia paremmin.

Tätä kirjoittaessa uusi strategia on taas luotu ja
oma työni jatkuu. Nyt olen mukana jalkauttamassa yrityksen visiota ja strategiaa ihmisille yhdessä
yrityksen johdon kanssa. Jokaisen työntekijän on
hyvä nähdä oma roolinsa organisaatiossaan ja tiedostaa mihin suuntaan yritystä ollaan viemässä.
Lopuksi kannustan kaikkia haastamaan yrityksen
johtoa henkilöstön osallistamisesta halllitustyöskentelyyn. Se vaatii uuden askeleen ottamista luottamustehtävässä, mutta on taatusti sen arvoinen.

Toinen teemani on ollut pitää yllä sitä, että ihmiset tekevät hyvän yrityksen. Liian vähän aikaa
käytetään huomioimaan tätä seikkaa. Yritys tarvitsee mielestäni vain kaksi mittaria, jotta voi me-

Mitä korkeammalla vaikutat, sitä enemmän vaikutat.

BERIT NIEMI
kuvataideopiskelija
Teollisuusliiton kulttuuri- ja
vapaa-aika jaoston jäsen

Kuvataiteilijan ura kutsuu
Olin maaliskuun puoliväliin saakka Rauman Lapissa
FB Ketjulla teollisuuden kuljetinketjujen kokoonpanijana. Koronan tultua alkoivat yt:t ja osa irtisanottiin ja
loput saivat lomautusta. Itse olin irtisanottujen joukossa. Minulla on ollut pahaa fyysistä kremppaa käsissä
pidemmän aikaa ja olin ajatellut jo aiemmin toteuttaa
haaveeni ja hakea Kankaanpään Taidekouluun, Satakunnan ammattikorkeakouluun. Ajattelin, miten hienoa olisi, jos harrastus olisi ammatti.
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Maalis-huhtikuussa lähetettiin portfoliot, joiden perustella valittiin 60 kokelasta toukokuussa etänä pidettyihin nelipäiväisiin valintakokeisiin. Jännitin niin, että en saanut nukuttua edellisenä yönä, kädet tärisivät. Hakijoista 25 opiskelijaa saisi paikan. Valintakokeessa oli neljä tehtävää, ja piirustustehtävässä lankesin kuoppaan.
Olin edelliset seitsemän vuotta aloittanut työni lukemalla ketjun piirustuksia, ja tein hyvin teknisen piirustuksen. En päässyt suoraan sisään vaan jäin varasijalle. Sitten kuitenkin taidekoulun rehtori soitti ja kertoi, että
he ottaisivat minut sisään polkuopintojen kautta kuvanveisto-osaamiseni vuoksi. Olen täällä nyt avoimen korkeakoulun kautta ensimmäisen vuoden ja sen jälkeen siirryn tutkinto-opiskelijaksi. Kaikkiaan koulutus kestää
neljä vuotta ja valmistuttuani olen siis kuvataiteilija. Erikoistua aion kuvanveistoon.
Olen nauttinut tästä suunnattomasti, herään aamuisin onnellisena, että saan tulla kouluun. Olen aina pitänyt fyysisestä työstä, kädet eivät vain ei kestäneet jatkuvia iskuja.
Vaikka jouduin irtisanotuksi, jäi minulle paljon positiivisia muistoja työpaikastani, sain
jopa toteuttaa työaikana FB Ketjun minulta tilaaman työn. Tilaustyö oli lahja ketjujen
jakelijalle Latviaan. Työ oli toteutettu kuljetinketjujen osista ja niiden jäteosista. Everlasting-työssä oli monenlaista tekniikkaa kuten hitsausta, kuumajuottoa, taontaa,
hiekkapuhallusta, hiomista ja päästövärjäystä. Koska monet työni teen romuraudasta olivat työpaikkani roska-astiat minulle aarreaitta. Vieläkin työkaverini bongaavat
minulle materiaalia työnjohdon luvalla. Uusi isokokoinen lintuteos onkin suunnitteilla.
Työvoimatoimisto epäili, miten selviän käteni kanssa kuvanveistäjänä. Taottaessa
rauta tulee ahjon kautta ja on pehmeää ja pääasiassa veistokseni kasataan hitsaamalla, pronssiveistoksissa veistoksen aihio tehdään savesta ja siitä tehdään sitten
muotti. Ja jos teos on raskas, on nostovälineitä. Pitkän työvoimatoimiston kanssa
käydyn väännön jälkeen saan opiskella työttömyyskorvauksella, se on taloudellisesti
helpotus.

HANNU NURMELA
Teollisuusliiton valtuuston 1. varajäsen
koneasentaja, varatyösuojeluvaltuutettu,
Kongsberg Maritime Finland

Paukkuja työhyvinvointiin
Meillä Kongsbergilla työsuojelu- ja HSE-yhteistyö työnantajan
kanssa toimii hyvin. Turvallisuuteen panostetaan ja sitä edistetään jatkuvasti. Toki mielestäni työhyvinvointiin voi aina laittaa
paukkuja lisää. Jo käsite työhyvinvointi on sellainen, että kaikki ymmärtävät sen vähän eri tavalla. Itselle se merkitsee erityisesti työergonomiaa ja psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaa.
Virkistyspäivät, tyky-päivät, ePassi, työterveyshuoltokin, ovat mielestäni kaikki täydentäviä tekijöitä työhyvinvoinnille. Ergonomiasta huolehtiminen vaikuttaa työhön laajasti.
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Millaiset työasennot, millaiset työpöytien korkeudet,
pitääkö kontata tai kumartua. Suojaimet myös, ovatko
suojaimet ja työkengät itse kullekin sopivia, kun kaikilla meillä on erilaiset naama, erilaiset kädet ja jalat.

bookissa iso Teollisuusliiton työsuojeluvaltuutettujen ryhmä, johon kuuluu väkeä ympäri Suomen. Se
on loistopaikka jakaa hyviä käytäntöjä ja kysyä neuvoja. Siellä pohdittiin paljon näitä käytäntöjä kun
korona iski, on se näkynyt meillä haalariporukassakin. Käsidesihommat, vierailukiellot, hygieniasäännöt ja kaikki palaverit Teamsillä mahdollisuuksien
mukaan. Tuotantoon se ei onneksi ole vaikuttanut,
työnäkymät tälle loppuvuodelle ovat suht hyvät.

Psykososiaaliset tekijät kuten esimerkiksi melu, valaistus, sosiaaliset suhteet työkavereihin, esimies-alainen
suhde, tuleeko työntekijä kuulluksi, onko mahdollisesti
työpaikkakiusaamista. Se on sitten jo todella vakava
asia, jos jonkinlaista kiusaamista rupeaa esiintymään.

Olen koneasentaja, ”liiton mies”, työsuojeluhenkilö,
ammattiyhdistysaktiivi ja Rauman Teollisuustyöntekijät ry ao. 66:sen hallituksen jäsen. Kun on monta
roolia ja nuppi vähän sellainen, että tulee mietittyä
enemmän kuin lääkäri määrää, niin on hyvä katkaista
välillä ajatukset ja lähteä luontoon tai lukea dekkareita. Sitten taas mennään.

Meillä on hyvä työyhteisö, jossa huumori lentää.
Kaikki saavat tehdä ehdotuksia intrassa olevan
Aatos-järjestelmän kautta ja esittää ajatuksia olosuhteiden parantamisesta ja niitä sitten viedään
eteenpäin. Olen saanut paljon tukea ja ystäviä niin
liitosta kuin Murikan kursseiltakin. Meillä on face-

HARRI MÄKILÄ
ammattiosaston puheenjohtaja
koneenhoitaja, pääluottamusmies, RKW Finland Oy

Meillä tehtaalla korona on näkynyt tuotannon lisääntymisenä. Teemme täällä kaikkea
mitä muovikalvosta tehdään, itse kalvotkin.
Pakkaus- ja rakennusmuoville on ollut kysyntää, kun ihmisillä on aikaa hoitaa kotia
ja puutarhaa. Ja kysyntää on riittänyt myös
sille tunnetuimmalle tuotteelle, viikonloppujuomien multipackien pakkauskääreelle.

”

Työnantaja on
satsannut
koneiden
suojaukseen
hyvin.

”

Meille investointiin vuosi sitten uusi halli ja uusi puhalluskone, värisekoituslaite, hylsysaha. Se antaa luottamusta, kun tontille tuodaan uusia koneita. Olen työskennellyt täällä vuodesta 1984. Olen
kiertänyt töissä lähes kaikilla koneilla ja työ on ollut vaihtelevaa. Tälle alalle ei ole koulutusta, kaikki opetellaan työmaalla. Työskentelen koneenhoitajana ja osa-aikaisena pääluottamusmiehenä. Työsuojelupuolella olemme menneet todella hyvin eteenpäin. Työnantaja on satsannut koneiden suojaukseen hyvin. Ennen meillä oli 15 sairaslomaan johtanutta tapaturmaa vuodessa, tänä vuonna vain yksi. Isoin muutos
mitä tehtiin ja jota aluksi vähän vastustettiinkin, oli se, että puukot otettiin pois ja turvapuukot tulivat tilalle.
Meillä on liki 200 työntekijää ja on korona toki näkynyt tehtaallakin. On rajoitettu taukotupien henkilömäärä ja
pyritään pysymään omilla osastoilla. Minä ja työsuojeluvaltuutettu voidaan silti onneksi kiertää tehtaalla. On
tärkeää saada tietää heti, jos joku asia kaihertaa, niin siihen voidaan heti puuttua eikä sitä jäädä hautomaan.
Työnantajan kanssa pidetään palavereja säännöllisesti, käydään läpi arkiasiat ja jos on jotain akuuttia, niin keskustellaan siitä heti. Nyt osa palavereista on pidetty etänä (skype) ja niissä on vaikeutena se, kun ei näe toisen
reaktioita eikä elekieltä. Olen tottunut siihen, että ollaan naamakkain. On onneksi hyvä keskusteluyhteys työnantajaan, niin asiat sujuvat näin poikkeusaikanakin.
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SAMPPA NIEMI

Kuva Marko Koivunen

robottioperaattori,
varapääluottamusmies, Leimet Oy

Harrastuksena
adrenaliinit ylös
Nurmela sen noin hienosti sai kiteytettyä!
Jokaisella on joskus pitkä ja raskas työviikko takana ja
moni nollaa päänsä kiertämällä korkin auki. Itse tykkään tehdä päinvastoin. Ei niin raskasta päivää olekaan,
ettenkö sen päätteeksi lähtisi vaikka maastopyörällä
laskemaan mäkiä alas. Maaston täytyy olla niin haastava, että vaikka jaloissa riittäisi vielä potkua, vauhdin
määrää oma pää. Hyvä vaihtoehto moottoripyörälle,
varsinkin väsyneenä. Niistä saan virtaa. Prätkistä voisikin kirjoittaa monta sivua, mutta yritetään tiivistää.

pari viikkoa rötvää sohvalla, niin varmasti on taas
paikat kipeänä. Tällä kaavalla kyykätty 180 kg raudat leikkauksien jälkeen. Ei saa jäädä yliajattelemaan asioita ja laiminlyömään tekemisiään sillä verukkeella, että on leikelty paikkoja. Liike on lääke.
Talvisin parasta lääkettä on hypätä avantoon, joka
tukee hyvin myös treeneistä palautumista. Viime
kautena piti osallistua epävirallisiin talviuinnin SM-kisoihin, mutta sitten tuli korona... Ensi vuoteen siis.

Olisikohan ikää ollut 11 vuotta, kun säästämäni rahat
tuli sijoitettua PV Suzukiin. Kyllä siinä oli poika ihmeissään, kun läppäpytyn asennuksen jälkeen alkoikin mopolla etupyörä kevittymään. Siitä se kai lähti. Useasti
tuli käytyä koulun takapihan asfalttikentällä harjoittelemassa, miten sen etupyörän saa pidettyä ylhäällä
ilman, että mennään yli... siinä taidettiin mennä puolisen vuotta aina polvet ruvella ja housut riekaleina.

Pari vuotta sitten innostuin Tough Viking - kilpailuista. Se on Pohjoismaiden suurin estejuoksukilpailu.
Kenties ainut laji, mihin itsellä on edes jonkunlaisia
lahjoja. Kiipeily ja muu vastaava apinointi on aina ollut mieluista hommaa, toistaiseksi niiden osalta on
pysynyt jopa paikatkin ehjinä. Toki tässä vaaditaan
hyvää yleiskuntoa ja lihasvoimaakin. Reitti on yleisesti noin 10 km, jonka varrella vajaat 30 estettä.
Miinuspuolena on harrastamispaikkojen olemattomuus. Itse tapahtuma järjestetään Suomessa kerran
vuodessa. Harrastamispaikkojen olemattomuus tekee hankalaksi monet muutkin lajit, etenkin prätkällä.
Sillä et saa sutia, taikka keulia yleisillä teillä, etkä edes
yleisimmillä radoilla. Viimeiseksi mainittu tuleekin
monille yllätyksenä. Omalla kohdalla nuo teknisemmät stunttailut jäi, kun kaikkialta häädettiin pois. Iltamyöhään on paljon tyhjillään olevia teollisuushallien
pihoja, joista voisi saada sopimuksella ihan laillisen
paikan. Tämä olisi etenkin nuoremmille harrastajille
kuin lottovoitto, päästä lailliseen paikkaan harjoittelemaan. Niin kauan kun maailmalla näytetään mallia, ja se on pääosin kiellettyä, varmasti nuoremmat
sitä kokeilee tavalla tai toisella. Vaarallista toki aina,
mutta vähemmän silloin kun olisi edes hiukan katsottu paikka sen mukaan, eikä olisi vaaraksi muille.

Ikää on nyt 27 vuotta, josta voi päätellä, että 16
vuodessa osumaa on muuallekin tullut. Suurin tälli oli krossipyörän kanssa vajaa kymmenen vuotta sitten. Silloin pamahti vasen sääriluu ja oikeasta
polvesta kaikki nivelsiteet poikki. Tällöin tuli jätettyä
krossipyörät ja siirryttyä poljettavaan malliin. Katupyörät oli, ja ovat edelleen, kovasti silti mukana.
Vaikka on 12-vuotiaana itse purkanut ja maalannut ensimmäisen mopon, edelleen siihen rupeamaan lähtee
samalla mielenkiinnolla. Laitteet ovat vaan kasvaneet
iän myötä. Muutamia pokaalejakin on tullut aikojen
saatossa, sekä ajoista että näyttelyistä. Ensimmäinen
oli 2010 FHRA nuori rakentaja -pysti, viimeinen tämän vuoden katukiihdytyskisoista, mutta se prätkistä.
Pitkän kuntoutuksen saattelemana innostuin pitämään itseni paremmin toimintakykyisenä. Liikkumisen ilo on järjettömän suuri, jos on kuukaudenkin
nilkuttanut puolikuntoisena. Edelleen tulee kuntosalilla käytyä kolmesta neljään kertaan viikossa, välipäivinä maastopyöräilyä tai kevyttä lenkkiä. Polvivammaisena täytyy kohtalontovereita kannustaa,
että mitä aktiivisempi olet, sen paremmin voit. Jos

Avantouintikaan ei tee poikkeusta. Omaksi vakiopaikaksi lukeutuvalle ”Puusaunalle” ajelee-
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Kuva Riku Salminen

kin useasti porukkaa paikalle 50 kilometrin päästä. Kesällä vesi ei ole enää niin virkistävää, joten
se jää itseltä miltei kokonaan pois harrastuksista.
Poikkeuksen teki tämän kesän Norja-reissu, jossa sai hypätä Blåvatnettiin, jäätikön sulamisvesistä syntynyt järvi pysyy aina kohtalaisen raikkaana.

Leipätyönä on viimeiset kahdeksan vuotta toiminut
Rauman Lapissa sijaitseva paalutarvikkeita valmistava Leimet Oy. Töitä tehdään kahdessa vuorossa,
lisäksi olen toista kautta työturvallisuusvastaavana,
nykyään myös varapääluottamusmies ja hallituksen
jäsen. Murikassa tulee aktiivisesti käytyä kursseilla, ja
siellä kuluu aika myös tätä kirjoittaessa. Murikassa on
rento meininki, ja koulutushan tunnetusti koukuttaa,
vai miten se liiton oma slogan menikään.

Maastopyöräily tekee tässä poikkeuksen, sillä paikkoja löytyy mielettömästi. Maalaisjärki on pidettävä silti
vahvasti mukana, ettei tässäkään lajissa pahoittaisi
kenenkään mieltä.

RIITTA KOSKINEN
sopimusasiantuntija/erityisalojen sektori
Teollisuusliitto, keskustoimisto

Toimenkuvaani kuuluu media- ja painoalan työehtosopimuksesta neuvotteleminen ja vastaaminen
sekä osallistun kaikkien liiton alojen edunvalvonnan
päivystykseen ja riita-asioiden hoitamiseen. Toimin
liiton edustajana Työturvallisuuskeskuksen viestintäalan työalatoimikunnassa ja Opetushallituksen
Osaamisen ennakointifoorumissa, jossa mietitään
alan ammatilliseen koulutukseen liittyviä asioita. Työ
tuo mukanaan erilaisia hankkeita ja niiden ohjausryhmissä toimimista. Viimeksi teimme graafiselle alalle
oman nettipohjaisen riskienhallintaan liittyvän työkalun yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Työ-

höni kuuluu myös liiton edustus Euroopan graafisen
alan järjestön UNI EG:n toiminnassa ja pohjoismainen yhteistyö NGU:ssa (Nordiska Grafiska Unionen).
Milloin työltäni ehdin, käyn golfaamassa, kalastamassa mökillä Keravanjoen varrella kukkokaloja, hiihdän
tasamaata ja laskettelen, jos lunta suo.
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IRMA SALO
Teollisuuden työttömyyskassan
hallituksen jäsen
ammattiosaston puheenjohtaja
hitsaaja, Narvi Oy

”

Koronan alkaessa
Loimaan kassa ilm
oitti, että he eivät py
sty
maksamaan kaik
kia
rahoja ennen joul
ua.

”

Työttömyyskassassa
kiireiset ajat

Kuva: Hans Lehtinen

Olen ollut Narvilla töissä yli 30 vuotta. Yrityksen
nimi on vaihtunut, omistajat ovat vaihtuneet, mutta koska pidän työstäni, minä olen pysynyt. Työ on
se juttu minulle. Tiedätte, kun vetää hitsaussauman kiinni, näkee oman kädenjälkensä. Olen ollut myös luottamusmiesorganisaatiossa lähes 30
vuotta. Kannattaa aina muistaa, että neuvotteluyhteys omistajaan pitää olla aina, henkilökemiat eivät
saa sotkea välejä ja neuvottelupöydässä pidetään
asiat asioina. Ja porukan puolia pitää aina pitää.

on pahimmillaan kestänyt kolme viikkoa ennen kuin
hakemus on saatu käsittelyyn. Koronan alkaessa
Loimaan kassa ilmoitti, että he eivät pysty maksamaan kaikkia rahoja ennen joulua. Siinä vaiheessa on
moni miettinyt, kannattaako siihen kassaan kuulua.
Minäkin neuvon ihmisiä näissä asioissa paljon. Tosin
en aina tiedä tulevatko yhteydenotot kassan hallituksen jäsenelle vai ammattiosaston puheenjohtajalle,
roolini menevät päällekkäin. Meillä on jäseniä hieman
vajaa 2000, olemme Rauman suurin ammattiosasto ja
jäsenemme noudattavat 16:ta eri työehtosopimusta.

Työttömyyskassassa on ollut melkoinen kevät ja
kesä. Etuuskäsittelijöidemme työmäärä on ihan järjettömän iso. Kevään aikana lomautettujen määrä
räjähti. Liiton puolelta saimme lainaan väkeä, puhelinpalvelun päivystysrinki on vastannut puhelimeen
ja etuuskäsittelijät ovat voineet keskittyä siihen, että
raha tulee jäsenten tilille. Ihmisten on saatava rahansa kohtuullisessa ajassa, on hätä, vuokrat ja sähköt
on maksettava, oli rahaa tai ei. Mitä nopeammin kassamme toimii, sen helpompaa on jäsenten arki. Meillä

Olin ennen Metalli 376:n puheenjohtaja ja kun sulauduimme 66:seen, tulin sen puheenjohtajaksi vuoden 2019 alusta. Olemme olleet nyt hetken ilman
järjestötyöntekijää ja työntekijän tehtävät on jaettu
useammalle talkoolaisille. Toivottavasti saamme pian
palkattua uuden, vapaaehtoisvoimin ei voi näin isoa
toimintaa pyörittää.

TERVETULOA UUDISTAJIEN JOUKKOON
• Teollisuusdemarit tarjoaa Teollisuusliiton jäsenille väylän parantaa työ- ja palkkaehtojaan ja laajemmin
yhteiskunnallista asemaansa. Innostamme ihmisiä toimimaan yhdessä luomalla toiminnalle yhteiset tavoitteet
ja tekemällä yhdessä töitä niiden saavuttamiseksi.
• Toimimme solidaarisesti ja demokraattisesti. Tuemme ryhmän piirissä olevia ihmisiä. Emme jätä ketään yksin.
• Joukkoliikkeenä olemme aina heikomman puolella vahvemman mielivaltaa vastaan.
• Työskentelemme innovatiivisesti. Uudistamme ja uudistumme, ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti ja tarvittaessa myös kriittisesti. Haluamme olla edelläkävijöitä koko ammattiyhdistysliikkeessä.
• Olemme ryhmä, johon olet tervetullut omana itsenäsi.
www.teollisuusdemarit.fi

I

facebook.com/teollisuusdemarit
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I

twitter.com/TeollisuuSD

MARKO GRÖNLUND
Teollisuusliiton valtuuston 3. varajäsen
levyseppä, työnjohtaja, MCW Laakkonen Oy

Komennustyön
ruusut ja risut
Olen kulkenut komennustöissä vuodesta 1999. Siinä sitä on nähty monenmoista. Työkohteita on ollut
aina laivalohkoista potkurilaitteisiin ja Mäntyluodon
öljynporauslauttojen rungosta Hartwall Areenan
mediakuutioon. Komennushommiin harvoin pääsee
rauhassa valmistautumaan, työnkuva saadaan vasta
kohteessa tai aiempi suunnitelma on jo matkalla muuttunut. Aina on kiire, mutta siksi lomautukset eivät haittaa. Hetken kun lepää, niin ei kestä kauaa, kun pomo
soittaa ja taas mennään. Elämäntapahan tämä on.
Homman risut lähetän verottajalle. On se sellainen
risukasa, että ei läpi pääse. Verottajan omat ohjeistukset ovat erittäin epäselvät komennustyötä kohtaan. Vaikka niitä on selvennetty ja vaikka on esimerkkejä, silti verottaja voi tehdä omia päätöksiään
välittämättä mistään. Ja sitten pitää oikeuden kautta
todistaa verottajan olleen väärässä. Onneksi Teollisuusliitto on herännyt tukemaan myös komennusmiehiä. Kun tällä hetkellä tuntuu, että yhteiskunnan
korkeimmilla palleillakaan ei olla yhtään ajan tasalla
liikkuvan työn suhteen. Joten terveisiä hallitukselle, hoitakaa jotain tolkkua tähän työn liikkuvuuteen.
Ja me näemme komennustöissä, miten erityisesti
ulkomaista työvoimaa käytetään törkeästi hyväksi.

”

Homman risut
lähetän
verottajalle.

”

Pitäisi kriminalisoida alipalkkaus. Ja tilaajien pitäisi
kantaa vastuunsa, käydä edes katsomassa, millaisissa oloissa alihankkijoiden työntekijöitä majoitetaan.
Ruusut tälle työlle annan ehdottomasti työnkuvasta.
Se on vaihtelevaa ja erittäin mielenkiintoista. Työkohteet vaihtuvat, aina on edessä uusi paikka ja uudet
ihmiset. Se on tämän jutun suola, johon moni jää
koukkuun. Ja meillä on h****tin hyvä työporukka, työt
tehdään hyvin ja huumoria riittää. Oma työnantajani MCW Laakkonen Oy saa osansa ruusuista. Ja kun
työnantaja tekee asiat oikein, on komennusporukka
uskollista työnantajalleen. Perheasiat ovat tärkeitä,
pitää olla vastakkaiselta puolelta lujaa uskoa. Itsellä
on käynyt onni, 35 vuotta kuljettu yhdessä, on kolme
tenavaa ja kohta tässä pääsen jo tuffaksikin.

PETRI GRÖNHOLM
puuseppä, Puustelli Group Oy

Perheyrityksen palveluksessa viihtyy
Marraskuussa tulee täyteen 23 vuotta siitä, kun tulin töihin Puustelliin Harjavaltaan. Olin aiemmin töissä Puustellin alihankkijalla ja kun firma meni konkurssiin, soittivat Puustellilta ja kysyivät, tulisinko töihin ja lupasin. Sille tielle
olen sitten jäänyt. Ja syykin on, tämä on perheyritys ja hyvä työnantaja. Se näkyy esimerkiksi siinä, että käytetään
kaikkia mahdollisia keinoja, lomautuksia, työajan lyhennystä, että saadaan väki pidettyä töissä. Minun aikanani
ketään ei ole täältä irtisanottu.
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Kun uusi työntekijä tulee, sen näkee, että viisi vuotta on sellainen taitekohta. Jos sen viihtyy ja jää, niin
jää vallan. Meillä on paljon pitkäaikaisia työntekijöitä. Työkavereista on tullut jo hyviä ystäviä. Uskalletaan puhua mistä vaan. Ei tarvitse ujostella.
Työnantajakin uskaltaa, käy kertomassa uusista
suunnitelmista ja kysymässä, mitä mieltä me ollaan.

Olen toiminut entisessä Puuliitossa useissa luottamustehtävissä, työpaikallakin pääluottamusmiehenä.
Tuntuu, että Teollisuusliitto on liittona vahva, vahvempi kuin Puuliitto olisi yksin ollut. Pitäisi saada avattua
tätä toimintaa nuorillekin, että tämä on eri asia kuin
eduskunnan politiikkatouhu. Tämä on yhteistä edunvalvontaa, joka on kaikille työntekijöille tärkeää.

Kun tulin taloon, olin levysahaaja, nyt täytän automaattisahoja. Työ on muuttunut paljon. Ennen
tehtiin käsin ja nyt tehdään tietokoneen ja robotin
avulla. Siinäkin huomaa, että on hyvä työnantaja.
Kun tulee uusia koneita, katsotaan työtekijälle jotain uutta tehtävää eikä ketään laiteta ovesta pihalle.

”

Minun aikanani
ketään ei ole täältä
irtisanottu.

Itse kävin aikoinaan Porin teknistä ammattikoulua.
Nyt kun nuoria tulee töihin, huomaa, miten ne osaa
tietotekniikan. Me vanhemmat ollaan jälkijunassa ja
koitetaan siinä työn ohessa opetalla ja pysyä mukana.

”

SAMI HIETAHARJU
ammattiosaston puheenjohtaja
sähköautomaatioasentaja, varapääluottamusmies,
Venator P&A Finland

Kuntapolitiikka tuo laajempaa
näkemystä yhteiskuntaan
Lähdin mukaan kuntavaikuttamiseen ammattiyhdistysliikkeen ja osin musiikkiharrastuksenikin
kautta. Mielestäni on tärkeää, että teollisuudenkin edustajia on kaupunginvaltuustossa ja muissa
luottamustehtävissä. Kuntapolitiikassa päätetään
myös paljon työelämään liittyviä asioita, siksi vahva
työelämän ja sopimusjuridiikan tuntemus on hyödyksi, onhan kuitenkin lainsäädäntö kaikille sama.

Kuntapolitiikassa olen saanut ihan uusia näkökulmia erilaisiin asioihin. Lautakunnissa ja johtokunnissa tulee eteen sellaisia asioita, joita ei olisi osannut
kuvitellakaan ja niissä oppii ymmärtämään, miksi
päätöksiä tehdään tietyllä tavalla, kuulee enemmän
mitä asioita ympärillä tapahtuu ja saa kuulla taustat
niille. Tässä saa laajempaa näkemystä yhteiskuntaan.
Politiikassa korostuu ihmisten erilaisuus. Harrastetoiminnassa on samanmielisiä, koska se kyseinen harrastus yhdistää ja käsitellään juuri sen harrastuksen
asioita. Kunnallispolitiikassa on asioihin hyvin erinäköisiä lähestymistapoja, mutta suurimmasta osasta
ollaan kuitenkin yksimielisiä puolueesta riippumatta.

Usein kun kysyy ihmisiä mukaan tähän, kuulee
”ei siellä kuitenkaan pysty vaikuttamaan”-mantran. Itse olen kyllä kokenut aivan toisin. Jos vain
saa suunsa auki, osaa tuoda mielipiteensä julki,
niin pystyy vaikuttamaan. Tässä tarvitaan välillä
rohkeutta ja kyseenalaistamista ja ensin pitää vakuuttaa omat ja sitten muut. Ja muistaa, että tämä
on joukkuepeliä, enemmistön mukaan mennään.

Olin ensimmäistä kertaa ehdolla vuoden 2008 kuntavaaleissa. Sen jälkeen olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä ja tällä kaudella olen varavaltuutettu
ja osallistun aktiivisesti Porin sosialidemokraattisen
valtuustoryhmän toimintaan. Äänimääräni on kasvanut vaaleista toiseen. Toivottavasti näin käy ensi
kevään kuntavaaleissakin ja tavoite nousta kaupunginvaltuustoon toteutuu.

Minusta poliittinen vaikuttaminen sopii ammattiyhdistystoiminnan kanssa yhteen. Jos kaikki
vaikuttaminen tapahtuisi ilman puolueita ja yhteenliittymiä, olisi kaaos. Päätökset vaativat etukäteisvalmistelua, se on todella tärkeää. Omassa ammattiosastossani politiikka ei näy, se on mennyttä aikaa.
Paikallinen edunvalvonta on tärkein yhdistävä tekijä.
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EDUSKUNTAVIERAILU

Varsinais-Suomi-Satakunnan teollisuusdemarit kansanedustaja Kristiina Salosen vieraina eduskunnassa syksyllä 2019.
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HEIDI VILJANEN
Kansanedustaja

Kuka olikaan Kello-Kalle ja
miten paljon pitäisi jaksaa?

Heidi Viljanen yritysvierailulla, juttusilla Ej-Metallin yrittäjä
Jukka Jokinen ja työnjohtaja Marko Vuorenmaa.

”Olen työläisperheen kasvatti ja perheemme keskimmäinen lapsi, jonka lapsuuden tuoksuja olivat metalli ja nahka.” Näin aloitin eduskuntavaalimainoksessani kuvailun itsestäni. Tärkeimmät asiat
ensiksi, eli juuret. Niistä rakentuu elämän perusta.
Isä työskenteli Hollmingilla hitsaajana ja äiti eri kenkätehtaissa, joita kotipaikkakunnallani Kankaanpäässä aikanaan oli monia. Kengänteko siirrettiin vähitellen halvempiin maihin ja työt loppuivat.
Uudelleenkoulutuksen jälkeen äiti vaihtoi alaa ja
työskenteli eläkeikäänsä asti elintarviketehtaassa.

työelämässä jaksaa mahdollisimman pitkään. Oleellinen kysymys onkin, miten saadaan ihmiset jaksamaan
työelämässä mahdollisimman pitkään? Työhyvinvoinnista voisi puhua mielestäni nykyistä enemmän.
Muistan äidin monesti lapsuudessani puhuneen Kello-Kallesta. Enhän minä sitä silloin ymmärtänyt, mikä
Kalle se oikein oli. Ainoastaan sen, että tuo mies aiheutti äidissä vähän jännitystä. Sittemminhän on minullekin selvinnyt, että Kello-Kalle otti kenkätehtaassa aikaa, miten nopeasti kukin hommansa hoiti. Siinä
määräytyi myös se, miten paljon rahaa urakasta sai.
Oliko se sitten sen aikainen tuottavuuden mittaaja?

Isä oli aktiivinen ammattiyhdistysmies. Se oli myös
lapsen näkökulmasta ehdottomasti hyvä juttu. Ilman ”Metallin reissuja”, ei perheemme olisi päässyt
vaikkapa Zoolandiaan tai Kolmårdenin eläintarhaan.
Väitän, että isän esimerkki yhteisten asioiden hoitajana ja organisaattorina on ollut myös esimerkki
itselleni. Mieluummin olen joukkuepelaaja, kuin yksilösuorittaja. Aina heikomman puolella ja reilun ja
oikeudenmukaisen työelämän puolestapuhujana.

Milloin itse olen ollut työelämässäni tuottavimmillani? Ehdottomasti kesätöissä ja kiireapulaisena tyynytehtaalla. Siinä ei tullut hukka-aikaa, kun seisoi koko
päivän koneen vieressä täyttämässä tyynyjä ja pakkaamassa niitä maailmalle. Sen jälkeen tuottavuuteni
lienee ollut pelkästään laskusuhdanteessa. Nykyisessä työssä kansa hoitaa ansiokkaasti Kello-Kallen
hommaa. Kevään 2023 vaaliuurnilla meikäläisen
työn tuottavuus mitataan toden teolla.

Nykyään puhutaan paljon työn tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Välillä tuntuu, että duunarin pitäisi tehdä
mahdollisimman paljon, mahdollisimman pienellä palkalla. Sittenkö olisi hyvä? Kovalla tahdilla pitäisi vielä

KATI KAUPPILA
toimistosihteeri
Teollisuusiliitto, Satakunnan aluetoimisto

Elämme sähköisten palvelujen aikaa
Aloitin työurani ammattiyhdistysliikkeessä vuonna 2011, jolloin aluetoimistojen henkilökohtaiset palvelut olivat iso osa päivittäistä työtä niin liiton kuin työttömyyskassan työntekijöillä. Yhteydet työpaikkojen luottamushenkilöihin ja ammattiosastoihin tapahtuivat suurimmaksi osin paperipostilla.
Isoja postituksia tehtiin koko Varsinais-Suomi-Satakunnan alueelle useita vuodessa. Puhelin oli vielä lankapuhelin ja jossain vaiheessa tuli ensimmäinen työkännykkä, ei kyllä enää mitään muistikuvaa, että millainen se oli.
Kehitys on ollut valtava noista ajoista. Työttömyyskassan sähköiset palvelut ovat jo hyvin kattavat.

– 19 –

Hakemukset, liitteet ja yhteydenpito onnistuu kirjautumalla e-asiointiin. Liiton puolella voi hoitaa
e-asioinnissa jäsenasioitaan. Voi päivittää työsuhdetietoja, laskea ja maksaa jäsenmaksuja, kirjata
palkattomia jaksoja ja tehdä koulutuksista matkalaskuja. Mobiilijäsenkortin ja kalenterin voi myös tilata
sieltä. Ammattiosastoilla ja pääluottamusmiehillä on
käytössään e-hallinta, jota pystyvät hyödyntämään
luottamustoimissaan. Paperisen kirjepostin osastoille ja työpaikoille on korvannut sähköinen uutiskirje.
Eli halutessaan, jos on välineet ja digitaidot kunnossa, jäsenet ja luottamushenkilöt pystyvät hoitamaan
asiansa verkossa tai puhelimella.

Tämä kaikki oli mahdollista jo ennen koronaa. Kevään
ja kesän tilanne aiheutti monelle jäsenelle sen, että
oli ehkä pakon edessä tutustuttava näihin palveluihin, koska henkilökohtaista palvelua ei ollut saatavilla. Tämä aika on myös opettanut sen, että osalle
jäsenistä se tuottaa melkoisia ongelmia, kaikki eivät
ole vielä sinut tietokoneiden ja älypuhelimien kanssa. Aluetoimistot palvelevat tätä kirjoittaessani 29.9.
ajanvarauksella ja toivon, että Satakunnassa tilanne
pysyisi sellaisena, että voimme palvella kasvotusten
jatkossakin. Näin me varmistamme, että kaikille on
palvelua saatavilla.

PETRI AHOKANGAS
Teollisuusliito valtuuston 1. varajäsen
koneistaja, Koneistus Koivumäki Oy

”

Kun talvella aloi
ttaa,
niin kesällä on
oikeinkin mukav
aa.

Työmatkat pyörällä ja
välillä vähän kanootillakin

”

Pyöräilyharrastukseni lähti liikkeelle 2018 syksyllä, kun tyttären kanssa ajateltiin hankkia pohjakuntoa laskettelukautta varten. Käytiin pyöräilemässä lyhyempiä lenkkejä, tykästyin ja tammikuussa
2019 ostin tori.fi:stä käytetyn maastopyörän. Sitten huomasin, että helmikuun ensimmäinen perjantai on kansainvälinen talvityömatkapyöräilypäivä ja totesin, että perskules, pitäähän tätä kokeilla.
Työpaikkani on naapurikunnassa Jämijärvellä, matkaa tulee 25 kilometriä suuntaansa. Puolen matkan
harjoitusmatkoja tein useampia, Niinisalon varuskunnan sotku on juuri puolessa välissä ja siellä oli hyvä
käydä munkkikahvilla kääntymässä. Kun kyseinen
päivä koitti, oli yöllä tullut 10 senttiä lunta ja lisää
satoi vaakaan. Laitoin laskettelulasit päähän ja lähdin liikenteeseen. Tiesin, että pyöräteitä ei ole vielä
siihen aikaan aurattu ja valtatie 23:sen syrjässä jäin
miettimään, olisiko sen sivussa mahdollista kulkea.
Totesin että ei ja niinpä survoin eteenpäin auraamatonta pyörätietä. Niinisalossa pysähdyin linja-autopysäkille kahvitauolle ja siitä sitten kohti Jämijärveä
tien 261 syrjää, sinne ei pyörätietä kulje. Pääsin
perille ja ajattelin, että jos ensimmäisen työmatkan
ajaa mahdollisimman huonossa kelissä, ei tule myöhemmin kovin helposti keli lähtemisen esteeksi.

lä muuta ajoa päälle. Liukuvan työajan haaste on
siinä, että lähteminen tahtoo venyä. Ratkaisuksi
löytyy pieni termari kahvia ja aamupala, ajoissa liikkeelle ja 7-8 kilometrin jälkeen peltotien reunaan
aamukahville. Lähteminen helpottui huomattavasti.
Viime kesänä ei kiinnostanut enää ajaa Niinisalosta
Jämijärvelle vaan vein Vihunkylään kanootin rantaan,
poljin Kuninkaanlähteen kautta Vihuun ja meloin sieltä loppumatkan kanootilla töihin. Se ei sitten enää ollut
kuin noin 800 metriä, joki oikaisee kuin pyörällä olisi pitänyt ajaa vielä 10 kilometriä lisää töihin päästäkseni.
Tänäkin vuonna luulin, että talvipyöräilypäivä on
samaan aikaan, joten menin läskipyörällä Niinisalon Valkeajärven ja Jämijärven yli työmaalle. Päivä oli kyllä viikkoa myöhemmin, mutta mentyä tuli.
Pyöräilyyn on Pohjois-Satakunnassa hyvät puitteet.
Meillä on täällä säännölliset maastopyöräilymaanantait, joihin osallistuu usein 30-40 henkeä. Kavereiden
kanssa tämäkin on mukavampaa. Siksi jos olen illalla
ollut pitkällä pyörälenkillä ei töihin tule enää pyörällä
lähdettyä. Kunto tässä on kohonnut, mutta paino ei
ole pudonnut. Kaverit epäilivät ensin, jaksaako töissä
aamupyöräilyn jälkeen, mutta itse olen kokenut, että
olen pirteämpi töissä. Tätä voi suositella kaikille kokeiltavaksi. Ja vielä vinkkinä, työmatkaeväät kannattaa viedä valmiiksi töihin autolla liikkuessaan. Ainakin
jos kauppa-auto ei käy kuin kerran viikossa, niin kuin
meillä käy.

Jatkoin pyöräilyä vähintään kerran viikossa. Vappuaaton aattona rikkui auto ja oli koko toukokuun
huollossa. Siinä tuli sitten pyöräiltyä yli 750 kilometriä pelkkää työmatkaa ja vajaat parisataa vie-

– 20 –

Metallinetsintä koukuttaa:

Hopeakolikoista kotiseutuhistorian
kautta öljykanistereihin
Petri Ahokangas ja Jouni Nurmela ovat harrastaneet metallinetsintää jo vuosia.
Petri innostui seuraamaan Aarre maan alla-foorumia, kun Janakkalan miekkamies löytyi.
- Se oli syksyllä 2013 Janakkalassa tehty hautalöytö, johon kuuluu vuoden 1300 tienoilla kuollut vainaja, kaksi miekkaa ja muuta esineistöä. Sitten piti
itsekin ostaa piippari ja kokeilla. Kotiseutuhistoria kiinnostaa ihan eri malliin kuin aiemmin. Tässä
harrastuksessa pohjatöiden tekeminen on isossa roolissa, tutkitaan vanhoja paikkoja ja paikallishistoriaa. Ensin haetaan tietoa, sitten paikka
ja sitten hankitaan maanomistajalta luvat. Ja sitten vielä selvitetään, mitä on löydetty, kertoo Petri.

- Oman pihan löytöihin kuuluu vanha hopeinen taskunauris ja vanhoja kolikoita hujan hajan ympärillä. Mielikuvitusta käyttäen kyseisen kellon omistaja on ollut joko tuhdissa humalatilassa tai sitten on
naapurin kanssa oltu pystypainissa, Jouni nauraa.
Petrin vanhimmat löydöt ovat 1600-luvun hopeakolikko ja 1800-luvun alun venäläisen sotilaspuvun
nappi.
Muinaismuistolain
mukaan kaikki yli 100 vuotta vanhat löydöt, joiden
omistajaa ei tiedetä, ovat kansallisomaisuutta.
- Esimerkiksi hopeakolikosta tein museovirastolle ilmoituksen, mutta koska löytö ei ollut harvinainen ja
se oli tehty paikasta, jossa tiedettiin olleen asutusta,
sain pitää kolikon muistona. Itse haluaisin löytää vielä
jotain kultaa. Ja olisihan se hienoa, jos löytäisi joltain
kauan kadoksissa olleen korun ja saisi palauttaa sen
omistajalleen. Näin tapahtui kerran eräässä Satakunnan ja Pirkanmaan tapaamisessa, kun pellolta löytyi
tilan omistajan äidin 40 vuotta sitten peltotöissä kadonnut vihkisormus. Kyseinen äiti asui vielä samassa
pihapiirissä ja sormus saatiin palautettua omistajalleen, kertoo Petri.

Jouni aloitti harrastuksen jo 35 vuotta sitten.
- Kokeiluhalua oli kaikkeen uuteen ja mystiseen.
Historia on aina kiinnostanut, mutta omat opinnot oli sitä mitä oli. Kirjojen sijasta olisi opettajan
kannattanut antaa metallinetsin ja lapio käteen,
olisi jo silloin mennyt oppi kantapäiden kautta perille ilman vuosikymmenien viivettä, Jouni pohtii.
Vuosien aikana Jouni on hakenut monen ihmisen
korut ja kännykät lumihangista päivänvaloon. Mielenkiintoisimpia ovat sellaiset esineet, jotka vievät
aikojen taakse ja löytäjä joutuu oikeasti selvittämään mistä, tai mikä tarkoitus esineellä on ollut.

Kuvassa yksi Jounin ”aarrearkuista”, etsimiä ja muita tarvikkeita. Opas Suomen rahalöytöihin on harrastajalle hyödyllinen
teos, kun pitää tutkia, mitä tulikaan löydettyä. Tosin historianharrastajien
yleisin löytö pelloilta on hh eli hevoshärpäke.
www.aslemetals.fi
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Jouni löysi tänä keväänä tuttavan 11 vuotta kateissa
olleen vihkisormuksen.
- Löytöpäivän jälkeinen päivä oli pariskunnan
50-vuotishääpäivä, joten se osui hienosti kohdalleen, kertoo Jouni. Historian lisäksi jotkut harrastavat
arvoesineiden etsintää esimerkiksi festaripaikoilla
tai uimarannoilla. Aina voi löytää kahden euron kolikoiden lisäksi virvelinosia tai vihkisormuksia. Metallinetsinnän harrastajat huolehtivat omalta osaltaan myös yhteisen ympäristömme siisteydestä.
- Hiekkarantojen putsauksessa vastaan on tullut hyviä
korulöytöjä ja kolikkolöytöjä. Ikävimmästä päästä katkenneita pullonkauloja, vääntyneitä ruosteisia nauloja ja jopa auton akkuja ja öljykanistereita. Mutta kaikki
kerätään pois ja viedään asiaan kuuluville paikoille
jäteastioihin. Jonkin verran vuosien varrella on tullut
siivottua meren ja järvien pohjia erilaisilla laitteilla ja
kyllä täytyy sanoa, että kaikkea löytyy, Jouni kertoo.
- Jos olet kiinnostunut metallinetsinnästä eli piippaamisesta, niin voidaan Peten kanssa järjestää ohjattuja retkiä maan uumeniin. Meillä on erilaisia etsimiä,
joita pääset kokeilemaan ja harjoittelemaan ja vaikka
innostumaan lajista. Ota rohkeasti yhteyttä,” kehottaa Nurmela.
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