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Nyt kun  
kesä mennyt 
on ja syksy 
saapuu..
Kesä meni ja keväällä maa-
hamme saapunut korona-
virus leviää taas. 

Samalla tavalla leviää yri-
tysjohtajien kovaääninen 
poru työntekijöiden pal-
koista. Kaipolan paperiteh-
das pitää johdon mukaan 
sulkea, koska työläisten 
palkat on liian korkeat. 
Kumma kyllä siinä koh-
din unohdettiin mainita 
UPM:n toimitusjohtajan 
vuosiliksa, 7 miljoonaa eu-
roa! Eli lähes kuusisataatu-
hatta euroa kuukaudessa! 
Todellisuudessa kysees-
sä oleva tehdas on voittoa 
tuottava osa konsernia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo syyttää tilan-
teesta hallitusta ja samaan hengenvetoon Nato-kiimas-
saan leimaa hävittäjähankintojen uudelleen arviointia 
vaativat epäisänmaallisiksi. Suomen Yrittäjien johto soit-
taa Orpon kanssa samaa viulua.

Näyttää pahasti siltä, että suurpääoma käyttää sodan jäl-
keisen Suomen pahinta kriisiä härskisti hyväkseen saa-
dakseen niskalenkin ay-liikkeestä. 

Jälleen kerran meidän on tiivistettävä rivimme, ettei mei-
tä taas "kikytetä".

Teollisuuden työttömyyskassa, Julkisten 
ja hyvinvointialojen työttömyyskassa sekä 
Rakennusalan työttömyyskassa yhdistyvät
Teollisuuden työttömyys-
kassa, Julkisten ja hyvin-
vointialojen työttömyys-
kassa sekä Rakennusalan 
työttömyyskassa ovat 
päättäneet aloittaa val-
mistelut sulautumisesta 
yhdeksi suurkassaksi. Mi-
käli sulautuminen etenee 
suunnitellusti, vielä ni-
meä vailla oleva uusi kas-
sa aloittaisi toimintansa 
1.1.2022.

Kolmen työttömyyskassan 
sulautumisesta on käyty 
neuvotteluja kuluvan vuo-
den aikana. Kassojen hal-
litukset näyttivät tänään 
vihreää valoa hankkeen 
etenemiselle. Mahdollinen 
sulautuminen toteutetaan 
kaikkien osapuolien tar-
peet tasapuolisesti huo-
mioon ottaen. Uusi kassa 

voidaan perustaa esimer-
kiksi nykyisen Teollisuu-
den työttömyyskassan 
y-tunnukselle, mikä yk-
sinkertaistaisi sulautumis-
prosessia.

Uudesta työttömyyskas-
sasta on tulossa selkeästi 
maan suurin ammattiliit-
totaustainen työttömyys-
kassa ja maan toiseksi 
suurin kassa. Teollisuuden 
kassalla oli viime vuoden 
lopussa reilut 139 000, Jul-
kisten ja hyvinvointialojen 
kassalla reilut 141 000 ja 
Rakennusalan kassalla rei-
lut 45 000 jäsentä eli yh-
teensä yli 326 000 jäsentä.

Kassat maksoivat viime 
vuonna yli 66 000 jäsenel-
leen reilut 403 miljoonaa 
euroa etuuksia. Ne työl-

listivät yhteensä lähes 250 
työntekijää.

Kassojen yhdistymistä 
puoltavat monet lainsää-
däntöön ja ansioturvaan 
kohdistuvat muutospai-
neet, jotka haastavat myös 
kassojen nykyisiä toimin-
tatapoja. Kassojen ja nii-
den henkilöstön rooli pal-
velevina asiantuntijoina 
kasvaa. Yhdistymisen yksi 
merkittävä tavoite onkin 
tarjota jäsenille toimialan 
parasta palvelua.

Sulautumisen on määrä 
edetä tämänpäiväisten ai-
epäätösten jälkeen siten, 
että uuden kassan sään-
nöt olisivat valmiit ensi 
tammikuussa. Varsinaiset 
sulautumispäätökset teh-
täisiin ensi kesänä. No-

peimman aikataulun mu-
kaisesti toimittaessa kassa 
voisi siis aloittaa jo vuo-
den 2022 alussa.

Lisätietoja:
Julkisten ja hyvin-
vointialojen työttö-
myyskassan johtaja 
Pasi Koskinen, 
p. 050 406 3740

Teollisuuden työttö-
myyskassan johtaja 
Irene Niskanen, 
p. 040 860 1637

Rakennusalan työt-
tömyyskassan johta-
ja Jan Peltonen, 
p. 050 572 0039

Kaipolan pape-
ritehdas pitää 
johdon mukaan 
sulkea, kos-
ka työläisten 
palkat on liian 
korkeat.

Ikääntyvät työelämässä
Nykyään tuntuu siltä, et-
tä ikäihminen on rasite 
työpaikalla.Usein kuulee 
sanottavan, että ymmärtäi-
sivät ottaa loparit ja lähteä 
eläkkeelle jotta nuoret saisi 
töitä.Tässäpä proplema-
tiikkaa pitäisi olla töissä 
ja ei pitäisi olla.Mielestäni 
vanhemmatkin työtekijät 

ovat oikeutettuja työhön-
sä ja useimmat heistä jää-
vätkin eläkkeelle kunhan 
ikä sen sallii.Sanotaan et-
tä vanhat työntekijät ovat 
hitaita ja jopa työturvalli-
suusriski.Päinvastoin he 
ovat voimavara yrityksessä, 
osaavat työnsä sekä  opet-
tavat taitonsa nuoremmil-

leen ja ovat oppineet tun-
nistamaa vaaranpaikat työ-
paikalla.Olen myös pannut 
merkille että nämä veteraa-
nit kunnioittavat työehto-
sopimuksia ja työaika mää-
räyksiä.On pelkästään hy-
vä että työpaikoilla on sekä 
nuorempia että vanhempia 
työntekijöitä.Monimuotoi-

suus on työpaikan rikkaus 
enkä kannata vastakkain 
asettelua.

TERVEISIN 
TIMO PUSSINEN

OULUN PUUTYÖVÄEN 
AO (890)

Kaija Jäntti              kaijajantti@hotmail.com

KANSIKUVA
Tämä muistomerkki on kunnianosoitus veteraaneille ja sodassa 1939-
1940 olleille sekä siitä kärsineille. Kentällä olevat kivet kuvaavat talviso-
dassa Suomussalmen taisteluissa kaatuneita suomalaisia ja neuvosto-
armeijan sotilaita. Muistomerkin luona käynyt ja kuvannut metalli 56.n 
jäsen Jussi  Länsikallio

Kiitokset kaikille, jotka ovat mahdollista-
neet tämän lehden valmistumisen.  
Palautetta Teolliset-lehdestä voit  lähet-
tää osoitteeseen: metalli.56@luukku.com
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Ihan pennusta asti olen 
tykännyt musiikista mo-
nipuolisesti. Rumpujen 
soiton aloitin 11-vuotiaa-
na puolalaisen jazzrum-
palin, Stanislav Watroban 
opissa. Siinä kohtaa jo tie-
sin varmasti mitä haluan 
elämälläni tehdä. 

Yläasteikäisenä nap-
pasin sitten isäni kitaran, 
ja rupesin opettelemaan 
sointuja. Koko mun alati 
kehittyvää rokkarin uraa 
kuvastaa hyvin juuri tuo 
hetki. Olen oikeakätinen, 
mutta olosuhteiden pa-
kosta opettelin vasenkä-
tiseksi kitaristiksi. Eli tä-
hänkin pieneen onnistu-
miseen vaadittiin hieman 
normaalia enemmän vai-
vaa.

Yläasteen jälkeen vaih-
doin kitaran bassoon 
haukiputaalaisessa Tetra-
bändissä, josta irtaannuin 
vuoden mittaisen pestin 
jälkeen.

Vuosi oli 1996, ja pe-
rustimme Zarthaksen. 
Pääsin jälleen rumpujen 
taakse, ja pian aloin hoi-
taa samalla myös laulajan 
virkaa.

Zarthas keikkaili suht 
ahkerasti, ja kokoonpa-
no vaihteli lähes vuosit-
tain, kunnes vuonna 2002 
homma kuihtui.

Muutin Haapavedelle 
opiskelemaan. Media-as-
sistentin paperit taskussa 
palasin Ouluun kolmen 
vuoden päästä, ja liityin 
laulajaksi Bleak Crowdiin. 
Bleakkiksessa viihdyin 
yhden EP:n, sekä yhden 
pitkäsoiton verran. Keik-
koja tehtiin ahkerasti, ja 
pääsimme jopa Nummi-
rockiin soittamaan vuon-
na 2005.

Tässä vaiheessa vaiku-
tin myös coverbändeis-
sä. Meillä oli mm. Solid 
Rock, joka oli erikois-
tunut pelkästään Dire 
Straitsin tuotantoon.

Vuonna 2008 päätim-

me siskoni Sanni Luttisen 
kanssa alkaa tekemään 
uutta musaa Zarthaksel-
le. Kokoonpano vakiintui 
pikkuhiljaa, ja ensimmäi-
nen levymme ”So Mote it 
Be” ilmestyi vuonna 2011. 
Levy poiki muutamia pie-
niä festarikeikkoja, sekä 
radiosoittoa Britanniassa.

Vuonna 2013 julkai-
simme toisen levymme 
”Spit/Ignite. Sen myötä 
heitimme keikkoja ou-
lulaisen tulitanssiryhmä 
Tulikukan kanssa.

Saimme vuonna 2014 
myös seitsemän keikkaa 
kestävän kiertueen Kii-
naan, jonka jälkeen tree-
nasimme uutta levyä var-
ten. Samoihin aikoihin 
perustimme Sannin, ja 
kitaristimme Jarmo Lut-

tisen kanssa Lokakuun 
Linnut.

Tarkoitus oli, että soi-
tetaan triona akustises-
ti. Kaksi kitaraa, kosket-
timet, ja kolme erilaista 
laulajaa teki vaikutuksen 
keikoilla, ja pian homma 
piti kasvattaa kokonaisek-
si bändiksi.

Vuodesta 2016 tähän 
päivään asti Lintujen lento 
on ollut vilkasta. Keikkoja 
on lähes joka viikonloppu. 
Tätäkin kirjoittaessa istun 
pakun takapenkillä, mat-
kalla Oulusta Puumalaan.

Zarthas sai kolmannen 
levynsä ”Reflections” jul-
kaistua vuonna 2017, erit-
täin pitkien ja vaiherik-
kaiden studiosessioiden 

jälkeen.
Tämän jälkeen 

aloimme julkais-
ta musiikkia 
single kerral-
laan. Aloin 
2010-luvun 
lopulla teke-
mään myös 
täysin tieto-
konepohjais-
ta EDM-mu-
saa nimellä 
PLU!.

Uusi vuosi-
kymmen alkoi 
jännittävissä 
merkeissä. Olin 
päässyt jatkoon 
The Voice of 
F i n l a n d i s s a 
Tonin ja Sipen 
tiimiin. Joulu-
Tammikuulla 
sahasin Oulu-
Helsinki ja 
O u l u - Tu r k u 
väliä ahkerasti 
treeneissä ja ku-
vauksissa. Kaksin-
taisteluvaiheesta sel-
visin jatkoon voittaja-
na, mutta homma pysäh-
tyi Knockout-vaiheeseen. 
Suht tyytyväisenä palasin 
kotiin, ja keikoille.

Kalenteri tyhjeni kui-
tenkin yhtäkkiä Covid-19 
pandemian takia. Karan-
teenissa teimme Lintujen 
kanssa stream-keikan, 
jonka lisäksi tein lauluja 
ja soittelin bassoja mui-
den bändien studiotuo-
toksille.

LAURI HUOVINEN. 
SÄRMÄÄJÄ 

METALPOWER OY

Metalli töissä  
ja vapaa-ajalla

Yläasteikäi-
senä nappa-
sin sitten isäni 
kitaran, ja ru-
pesin opettele-
maan sointuja. 

DISKOGRAFIA:
Into the Stars (EP, 2005, Bleak Crowd)
One Shot for the Glory (LP, 2007, Bleak 
Crowd)
So Mote it Be (LP, Zarthas, 2011)
Spit / Ignite (LP, Zarthas, 2013)
Reflections (LP, Zarthas, 2017)
4 Letter Word (Single, Zarthas, 2018)
Jäävettä (Single, Lokakuun Linnut, 2018)
Goosestomps! (Single, PLU!, 2019)
Neonvaloissa (Single, Lokakuun Linnut, 
2019)
Lihansyöjä (Single, Lokakuun Linnut, 2019)
Elintilaa! (Single, Lokakuun Linnut, 2020)
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Seuraa ammattiosastojen 
toimintaa netissä

www.teollisuusliitto.fi/ 
osallistu/

ammattiosastojen-
toiminta

Metalli 56.n  
jäsenedut 
2020
Kylpyläsopimus Eden kanssa, si-
sältäen kylpylän käytön sekä va-
paan osallistumisen kylpylän viik-
ko-ohjelman mukaisiin vesiliikun-
taryhmiin. Vastaanotossa kansio 
johon maksaessa kuitataan ja 
näytetään jäsenkortti. Oma-
vastuu 6€ jäsen/aikuinen, 4€ 
lapset/eläkeläiset, kaksi kertaa 
kuukaudessa. Lisätietoja    Jan-
ne Nikula  044-591 5127 tai  Ee-
ro Heikkinen puh. 0407193250.

Teatterilippuja edulliseen hin-
taan kaupungin teatterin ja työ-
väennäyttämön esityksiin. Oma-
vastuu 7€ jäsen/puoliso, neljä lip-
pua keväällä ja neljä lippua syys-
kaudella. Lisätietoja Janne Niku-
la 044-5915127, Eero Heikkinen 
puh. 0407193250 

Vuokatinmaan ja Lentiiran  ma-
joitus 10% halvemmalla, lisäksi 
osasto antaa jäsenalennusta 20€ 
kerran vuodessa. Lisätietoja Eero 
Heikkinen puh. 0407193250.

Muista myös Teollisuusliiton jä-
senedut! www.teollisuusliitto.fi/
jasenedut

Ay-liikkeen  
saavutukset

• Kahdeksan tunnin työpäivä
• Viisipäiväinen työviikko

• Kesäloma
• Lomaraha
• Talviloma

• Sairausajan palkka
• Ylityökorvaukset
• Työterveyshuolto
• Irtisanomissuoja
• Työttömyysturva
• Vuorotteluvapaa

• Äitiys- ja vanhempainvapaa
• Isyysvapaa

Tummapukuinen  
tuholainen

Viime vuosina rajusti kas-
vanut naakkakanta aiheut-
taa vahinkoa maaseudulla 
sekä kaupunkiympäris-
tössä. Naakat tukkivat 
savupiippuja ja muita ra-
kenteita, sotkevat ulosteil-
laan ympäristöä, tuhoavat 
muiden lintujen pesiä ja 
tappavat niiden poikasia. 
Erityisen suuria vahinkoja 
naakat aiheuttavat maata-
loudelle ja niitä on joudut-
tu korvaamaan valtioval-
lan taholta vuosi vuodelta 
enemmän. 

Yksilöllisyyttä ja  
joukkovoimaa

Naakka on, kuten muut-
kin varislinnut, älykäs ja 
oppivainen. Kaupungissa 
näkee usein kuinka naak-
ka tyhjentää kaikki eteen-
sä tulevat roskakorit. Ai-
noa keino välttää tämä on 
vaihtaa metalliset, riittä-
vän painavilla kansilla va-
rustetut roskikset avoimi-
en tilalle. Varsinkin maa-
seudulla naakkaparvista 
on tullut hyvin kookkaita, 
jopa satojen yksilöiden 
suuruisia.  Ne nokkivat re-
hupaaleihin reikiä ja näin 
rehu pilaantuu. Pelloilla 
ruokailessaan ne aiheut-
tavat, paitsi satovahinkoja, 

myös tautiriskin.

Naakkain vallasta 
kansanvaltaan

01.08.2018 Kuoleman en-
nelintuna tunnetulle lin-
nulle soi tuomionpasuuna. 
Silloin naakka siirrettiin 
pois rauhoitettujen lintu-
jen listalta rauhoittamat-
tomien listalle. Näin ollen 
vuodesta 1993 voimassa 
ollut järjetön rauhoitus 
loppui ja naakkaa saa taas 
ampua. Rauhoittamatonta 
lajia pyydettäessä metsäs-
tyskorttia ei tarvita, mutta 
metsästysoikeuden halti-
jalta on saatava lupa pyy-
tämiseen. Omalla tontilla 
sitä voi pyytää, vaikkei oli-

sikaan metsästysoikeutta 
alueeseen.

Naakan pesimäaikainen 
rauhoitus on 10.03-31.07 
silloin sitä voi pyytää ai-
noastaan poikkeusluvalla.

TEKSTI: 
EERO LEHTONEN

Naakka

Naakka  
( corvus monedula )
• pienehkö tumma 
varislintu
• Suomessa n. 
110000 paria
• kanta: elinvoimai-
nen

Teollisuusliiton 
jäsenille 10% alennus

puh. 08-512 903

 Keittiöt 
 Vaihto-ovet  Tasot 

 Liukuovet
www.suvi-keittiot.com

Alennuksen saat näyttämällä 
kassalla Teollisuusliiton jäsenkortin ja 
mainitsemalla Oulun teollisuusliiton 

seuturyhmä, asiakasn:ro 864

Oulun Baari Maikkula myöntää 

30%
alennuksen
kaikista autonpesuista 

Oulun seudun teollisuusliiton jäsenille.
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1960 Teollisuuden  
kehitys kiihtyy 

1960-luvulla teollisuuden 
ja talouden kehitys oli Suo-
messa nopeaa. Varsinkin 
vuosikymmenen alkupuoli 
oli todella rivakan kehityk-
sen aikaa.

Ay-liikkeen toiminta oli 
tuolloin hajanaista, riitaisaa 
ja paikallaan junnaavaa. 

Myös osasto 56:n jäsen-
kehitys laahasi paikallaan. 
Jäsenmäärä heilui sadan jä-
senen kahta puolen useita 
vuosia. Ammattiosasto ko-
ki 60-luvulla olevansa huo-
nossa asemassa Metalliliit-
toon nähden. Esimerkiksi 
liiton edustajaa oli erittäin 
vaikea saada tulemaan Ou-
luun.

Jäsenmaksujen  
perintää

Jäsenmaksut perittiin 
1960-luvun lopulle saakka 
käsikantona. Eli jäsenmak-
sujen kerääjä kulki jäsenien 
luona perimässä maksun. 
Homma hoitui jalkaisin tai 
polkupyörällä. Tämän ta-
kia jäseninä olivat yleensä 
vain kaikkein aktiivisim-
mat metallityöläiset. Niissä 
työpaikoissa jossa oli luot-
tamushenkilö jäsenhankin-
ta toimi hyvin. Tuon ajan 
voimakas rakennemuutos 
toi maalta paljon uutta vä-
keä metalliteollisuuteen. 
Väki piti tuolloin ammat-
tiosastoon liittymistä itses-
tään selvänä.

1970 Metalliliitot  
yhdistyvät

1970-luku alkoi toivorik-
kaana ja täynnä odotusta. 
Kesäkuussa 1970 Metal-
liliitto ja SAJ:n Teräsliitto. 
Metalliliiton jäsenmäärä 
kasvoi ra-

justi. Myös Oulussa osasto 
56:n jokaisessa toimikun-
nan kokouksessa hyväksyt-
tiin useita uusia jäseniä.

Jäsenistöllä  
kovat odotukset

Metallissa aloitettiin ke-
väällä 1970 valmistautumi-
nen seuraavaan työehto-
sopimukseen. Jäsenistöä ei 
tyydyttänyt edellisen sopi-
muksen palkankorotukset. 
Yhdistyneeltä ja vahvistu-
neelta ammattiyhdistysliik-
keeltä odotettiin enemmän. 
Asiat eivät edenneet, kuten 
jäsenistö oli toivonut. Lop-
puvuodesta solmittu UKK-
sopimus, jonka presidentti 
Kekkonen ja SAK:n puh.
joht. Niilo Hämäläinen oli-
vat neuvotelleet keskenään, 
kiihdytti kentän mielialoja. 
Metallin jäsenistö hylkäsi-
kin sopimuksen jäsenää-
nestyksessä. Myös valta-
kunnansovittelijan antama 
välitysesitys kaatui selvin 
luvuin jäsenäänestyksessä.

Metallin lakko

Kun jäsenistö oli selkeällä 
enemmistöllä hylännyt so-
pimusesityksen, liitto esitti 
uhkavaatimuksen, jonka 
mukaan lakko piti aloittaa 
28.1.1971. Työriitojensovit-
telija puuttui asiaan ja siirsi 
lakon alkavaksi 8.2. Lak-
ko alkoikin 8.2.1971 kello 
06.00. 

Lakko innosti metallin 
jäsenet ja ystävät toimin-
taan. Osasto 56 järjesti lak-
kolaisille tiedotustilaisuu-
den, jossa oli liiton edus-
taja paikalla. Lakkolaisia 
tuettiin monin eri tavoin, 
muun muassa bingo ja lot-
to kuuluivat niiden valikoi-
maan. 

Lakko lisäsi  
yhteishenkeä

Lakko kesti seitsemän 
viikkoa ja se toi parem-
mat palkankorotukset, 
kuin UKK-sopimus olisi 
antanut. Samalla tehtiin 
merkittävä päänavaus, kun 
metalliin tuli lomaltapa-
luuraha. Myöhemmin se 
yleistyi myös muille aloille. 
Taas metalli oli toiminut 
päänavaajana asiassa, josta 
hyötyivät kaikki työläiset. 
Lakon ehdottomasti paras 
saavutus oli kuitenkin se 
mahtava voiman ja yhte-
näisyyden tunne, jonka se 
jätti mukana olleisiin. Tä-
mä yhteishengen ja aktii-
visuuden kasvu näkyi sel-
västi myös ammattiosasto 
56:n toiminnassa. Koko 
70-luvun 56:n toimintaa 
leimasi toverillisuus, rehel-
lisyys, solidaarisuus ja työ-
paikkatoiminta. 

1980 Uusi  
vuosikymmen

Ammattiosasto 56:n uusi 
vuosikymmen alkoi uuden 
puheenjohtajan vetämä-
nä. Vuosi 1980 oli suur-
valtojen, Neuvostoliiton 
ja USAn, nokittelua. 56:n 
vuosikokous antoi julkilau-
suman, jossa se vaati, että 
USAn on muun muassa 
vedettävä joukkonsa Afga-
nistanin rajoilta.

Maanläheisemmässä jul-
kilausumassa puututtiin tu-
levaan työehtosopimusrat-
kaisuun.

Vuonna 1981 presidentti 
Kekkonen ilmoitti ero-
avansa tehtävästään ter-
veydellisistä syistä. Osasto 
56:n totesi Kekkosen 
ol- leen koko 

kansan pre-
s i d e nt t i . 

Vu o s i -
k y m -

menen alussa valmistui 
osaston historiikki ja osas-
tolle saatiin uusi lippu. 
Osatolla oli myös vahvaa 
koulutustoimintaa ja myös 
retkiä järjestettiin, niin ko-
timaahan kuin ulkomaille.

1990 Lama  
kouraisee

Vuoden 1990 alussa val-
mistuneesta metallin so-
pimuksesta suoritettiin jä-
senäänestys. Äänestäneistä 
62,2 prosenttia olisi hylän-
nyt sopimusesityksen, tästä 
huolimatta Metallin liitto-
toimikunta hyväksyi neu-
vottelutuloksen uudeksi 
sopimukseksi. Jäsenäänes-
tys oli sikäli historiallinen, 
että se oli viimeinen jä-
senäänestys, mitä metallin 
sopimuksista on suoritettu.

Lama iski vahvasti 1990-lu-
vun alussa Suomeen ja me-
tallin jäsenistä noin 40000 
oli vailla työtä. 

Lähtökohdat uudelle 
tulopoliittiselle ratkaisulle 
eivät olleet hyvät. Työnan-
taja puoli käytti tilannetta 
häikäilemättä hyväkseen 
ja esitti selkeitä huonnon-
uksia sopimuksiin. Palkan-
saajat torjuivat heikennyk-
set uhkaamalla yleislakolla.

Laman paino vaikeutti 
myös 56:n toimintaa, sil-
lä vuosi oli poikkeuksilli-
sen paha työttömyysvuosi. 
Osasto jatkoi kuitenkin toi-
mintaansa eikä tukahtunut 
laman alle. Osasto siirtyi 
tuolloin tietokone aikaan 
hankkimalla tietokoneen. 
Kolme osaston jäsentä sai 
koulutuksen koneen käyt-
töön.

Levottomuuksia  
maailmalla

Vuosi 1994 oli varsin levo-
ton maailmalla.  Bosnian 

sota, Ruandan joukkohau-
dat ja Venäjän armeijan 
hyökkäys Tshetsheniaan 
tunkeutuivat television 
välityksellä olohuoneisiin. 
Koko Suomen hiljensi 28.9 
tapahtunut autolautta Es-
tonian uppoaminen joka 
vaati lähes tuhat kuolon-
uhria.

Maailman myllerrysten 
keskellä ammattiosasto 
hoiti omaa tehtäväänsä. 
Uutta historiikkia alettiin 
suunnitella, osasto perusti 
oman stipendin ja metal-
liosastojen yhteistyötä ke-
hitettiin.

56.n 100-vuotisjuhlat pi-
dettiin 2.10.1999 Koskelan-
kylän Valolla. 

2000 Uusi  
vuosituhat Toiminta  
monipuolistuu 

Uuden vuosituhannen al-
kaessa edessä olivat jälleen 
liittokokousvaalit. Metalli 
56 sai liittokokoukseen 
peräti kolme edustajaa. 
56.n koulutustoiminnassa 
yhteistyö laajeni edelleen. 
Koulutusrenkaaseen kuu-
lui 56:n lisäksi 10 muuta 
metallin osastoa.

Tulopoliittisesta ko-
konaisratkaisusta käytiin 
2002 aktiivista keskustelua, 
mutta se oli vaisua verrattu-
na takavuosiin.

Osasto 56 perusti oman 
lehden vuonna 2003, mut-
ta jo huhtikuussa 2004 il-
mestyi lehden viimeinen 
numero. Joitakin vuosia 
myöhemmin alettiin toi-
mittaa useamman ammat-
tiosaston yhteistä Metalli-
set-lehteä.

Vuonna 2009 ammatti-
osasto 56 täytti 110 vuotta 
ja jälleen uuden historiikin 
teko nousi jälleen esiin ja 
se lähtikin etenemään.

Koko Metalliliiton lo-
pettaminen oli lähellä, kun 
useat ammattiliitot alkoivat 
kaavailla teollisuuden am-
mattiliiton (TEAM) perus-
tamista. Kesäkuussa sama-
na vuonna ylimääräinen 
liittokokous päätti irtautua 
Team-hankkeesta ja Metal-
liliiton toiminta jatkui itse-
näisenä ammattiliittona. 
56:n edustajatkin äänesti-
vät liittofuusiota vastaan.

2010 Vakiintunutta  
toimintaa

2010-luvulle tultaessa osas-
ton toiminta oli vakiintu-
nut uomiinsa. Kokoukset 
hoidettiin, koulutusta ja 
tiedotusta järjestettiin, yk-
sin ja seuturyhmän kautta. 
Järjestäytyminen osaston 
työpaikoilla oli kohtuullista 
ja luottamushenkilöt hoi-
tivat tehtävänsä. Osaston 
rooli muuttui edunvalvon-
ta-asioista vapaa-ajan ja 
virkistystoiminnan kautta 
luomaan jäsenistöön me-
henkeä.

2020

Oulun Metallityöväen 
Ammattiosasto ry n:o 56 
voi edelleen hyvin ja toimii 
jäsentensä asialla!

Oulun Metallityöväen 
ammattiosasto 56 historiaa
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Mökin varustus 8 hengelle, sähköt ja vesi, takka, tupakeittiö, suihku, sauna, wc ja parvi. 
Lisäksi vene, kalastusluvat ja grillikota. Kaksi paria lumikenkiä, 2 liukuria ja pulkka. 
Omat liinavaatteet mukaan. Mökin vuokrausaika alkaa klo 18.00 ja päättyy klo 17.00. 

Mökin vuokraushinnat 
OKY:n jäsenille: 
ajalta 1.5.–30.9. 25 /vrk
ajalta 1.10.–31.10. 15 /vrk
ajalta 1.11.–30.4. 30 /vrk
Työttömien ja eläkeläisten lisäetu: 
vähintään 2vrk vuokraus, 
yksi maksuton lisäpäivä kaupan päälle.

Osaston ulkopuolisten 
vuokraajien hinta on 
40 /vrk  ja 100 /vkl

 

Osaston 628, OKY, Oijusluoman mökkin vuokrausta hoitaa 
Mailis Lievonen puh. 050 353 5752 (tekstiviestillä) 

Mökin osoite on Oijusluomantie 33 B, 93700 KUUSAMO

EDULLISIA 
VUOKRA- 

ASUNTOJA
Kiinteistö Oy Maakaapeli

Ruotukuja 4-6, 90630 Oulu

Realia asuntovuokraus
Tyrnäväntie 14, 90400 Oulu

Tiedustelut: p. 010 228 2075

Oulun Kaapelityöväen 
ammattiosasto 72 

lomapaikat

Varaukset ainoastaan soittaen arkisin klo 9.00-16.00 • 
Puh. 044 970 2434 • Lisätietoja osoitteesta www.ammattiosasto72.net

Vuokrahinnat: 
Osaston jäsenille 
Arkivuorokausi  40€
Pe - su  180€

Ruka Ihtinki
Ihtingintie 
2D1 
Kuusamo

Vuokrahinnat: 
Osaston jäsenille 
Arkivuorokausi  40€
Pe - su  180€

Kipinä 
Leporanta 
Yli-Iintie 285 
Pudasjärvi

Kotimaista katsastusta jo yli 20 vuotta.

Tarjous voimassa 28.2.2021 asti.

Henkilö- ja pakettiautojen 
määräaikaiskatsastus päästöineen

44€
Päästöineen

Tällä kupongilla
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Vähän historiaa. Hallussa-
ni olevien tietojen mukaan 
eläkelaisten ja työttömien 
toiminta polkaistiin alulle 
maaliskuussa 2001. Näi-
nollen nimeksi tuli Maalis-
kuun kerho. 

Ko. kokouksessa valittiin 
vetäjä ja 7. jäsenta. Tuol-
loin vetäjäksi valittiin Leila 
Soini. He pyrkivät järjestä-
mään eläkeläisille ja työttö-
mille erillaisia aktiviteette-
ja. Suunnitelmissa oli mm. 
Sienireissu AO:n mökille 
Kipinään. Teatteri ja kyl-
pylämatkoja. Tutustumis-
matka Murikkaan oli myös 

suunnitelmissa. Vuonna 
2003 pidettiin yhteispala-
veri ammattiosastojen 56, 
118 ja 210:n kanssa, jotta 
yhteistyön kiinnostus kas-
vaisi eri osastojen välillä. 

Toimintamme pyöritta-
miseksi olemme saaneet 
ammattiosastolta pienen 
vuotuisen avus tuksen. Se-
ka myymällä arpoja ja pul-
lakahvia. 

Vuosien varrella vetäjät 
ovat vaihtuneet 1.1.2009-
2012 toimi Ritva Laurila. 
1.1.2013 alkaen vetäjänä ja 
sihteerinä toimii Eeva Liisa 

Ojaniemi. Rahastonhoita-
jana ja matkavastaavana 
toimii kaikkien tuntema 
"Olli" Olavi Oikarinen. 

Toiminta on ollut aktiivista 
kaikkina vuosina. 

Poiminta kokoontumi-
sesta 13.10. 2009. tuolloin 
kerhossa oli 30 jäsentä pai-
kalla. Koronan laannuttua 
kokoonnuimme 4.8.2020 
läsnä oli 15 kerhon jäsentä. 

Jos luit tämän kirjoituksen 
kerhon toiminnasta Teolli-
set lehdesta ja kiinnostuit. 
Olet jonkun Oululaisen 
ammattiosaston jäsen olet 

tervetullut kerhoomme. 
Kokoonnumme AO:, toi-
mitilassa Mäkelininkatu 
31. 5:s kerros. 

Kokoonnumme Kesäkuu-
kausia lukuunottamatta. 
Joka kuukauden 1 tiistai 
klo 13.00. Aluksi käymme 
läpi virallisemman osuu-
den jonka jalkeen kahvi-
tellaan ja pelataan kierros 
bingoa. 

SYYSTERVEISIN 
EEVA LIISA OJANIEMI 

Kokoukset

Oulun Metallityöväen ao.56 ehdokkai-
denasettelukokous torstai 22.10.2020 
klo 16.30 osaston toimitila Mäkelininkatu 
31 Oulu 5.krs. Kahvitarjoilu

Oulun Metallityöväen ao.56 syyskokous-
kokous torstai 5.11.2020 klo 17.00 Lou-
nas-Aitta Takatie 6 Kempele. Aloitetaan 
ruokailulla klo 16.00

Oulun autotyöväen ao 118 ehdokasaset-
telukokous on 9.11.2020 klo 16.30. 
Paikka Mäkelininkatu 31 V. kerros. Terve-
tuloa.

Oulun autotyöväen ao 118 syyskokous 
on 23.11.2020 klo 16.30. 
Paikka Mäkelininkatu 31 V. kerros.  
Tervetuloa.

Amm.osasto 210 syyskokous  
15.11 Koulukatu 18 kello 18.00

Oulun Puutyöväen ao:n 890 koronan 
takia myöhästynyt kevätkokous sunnun-
taina 27.9.2020 klo 14.00 Haukiputaalla 
Lounas kahvila Nyymannissa osoitteessa 
Revontie 14 
Heti kevätkokouksen perään pidetään     
ensimmäinen osaston purkukokous mikäli 
kevätkokouksessa näin päätetään. 
Toinen purkukokous pidetään samassa 
paikassa sunnuntaina 18.10.2020 klo 
15.00 
Molemmissa kokouksissa on ruokatarjoilu.
Jotta kokki osaisi laittaa tarpeeksi ruo-
kaa kaikille halukkaille niin laita minulle 
textiviesti.tai sähköpostia pussinentimo@
gmail.com

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita oman 
osastonsa kevätkokoukseen. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat: 
•  esitetään tilinpäätös ja  
 vuosikertomus viime vuodelta 
•  luetaan tilin-/toiminnantarkastajien  
 tarkastuskertomus 
•  päätetään tilinpäätöksen  
 vahvistamisesta ja vastuuvapauden  
 myöntämisestä tilivelvollisille 
• päätetään mahdollisen ehdokkaiden- 
 asettelukokouksen pitämisestä ennen  
 syyskokousta 
•  käsitellään muut kevätkokoukselle  
 esitetyt asiat

Ehdokkaidenasettelukokouksia ja syys-
kokouksia 
Ehdokkaidenasettelukokouksessa asete-
taan ehdokkaat syyskokouksen henkilöva-
linnoiksi. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita 
kokoukseen.

Jo perinteeksi muodostu-
neet Lapin ay-päivät jär-
jestetään tänä vuonna Poh-
jois-Pohjanmaan puolella, 
Pudasjärven Iso-Syötteellä 
uudessa Kide-hotellissa.

Tämän vuoden teemassa 
korostuu koronakriisi ja 
yhteiskunnalliset näky-
mät sen jälkimainingeissa 

? miten tästä eteenpäin? 
Puhujiksi ja panelisteiksi 
tapahtumaan ovat lupautu-
neet Lapin maakuntajohta-
ja Mika Riipi, eurooppa- ja 
omistajaohjausministeri 
Tytti Tuppurainen sekä 
PAM:in puheenjohtaja An-
nika Rönni-Sällinen. Illalli-
sella meitä viihdyttää artisti 
Jukka Takalo. Sunnuntaina 

ohjelmassa on TELA:n asi-
antuntijan katsaus.

Ay-päiville ovat tervetullei-
ta kaikki jäsenliittojemme 
jäsenet sekä toimitsijat.

Liitteenä ay-päivien esite, 
jossa alustava ohjelma sekä 
hinnat osallistujille. Tapah-
tuma löytyy netistä sivulta 

https://www.lyyti.fi/p/ay-
paivat , josta löytyy myös 
lomake, jolla tapahtumaan 
ilmoittaudutaan viimeis-
tään 29.9.

Olemme varautuneet koro-
nan toiseen aaltoon siten, 
että tapahtuma perutaan, 
mikäli sitä ei pystytä turval-
lisesti järjestämään.  

Senioritoiminta  
Ammattiosasto 72:ssa

Pohjois-Suomen  
AY-päivät 31.10.-1.11.2020

Liitintie 11, 90620 Oulu, Rusko
Puh. 08-557 2700 • www.kailatec.fi

POHJOIS-SUOMEN 
SUURIN VALIKOIMA 
– NOPEAT 
TOIMITUKSET 
YMPÄRI SUOMEN

KAIKKI 
HYDRAULIIKASTA

KUNNOSSAPIDON TAVARATALO

Seuturyhmän osastot 56, 72, 118, 
210, 289 ja 628 tarjoaa jäsenille 
mahdollisuuden harrastaa keilai-
lua ja biljardia Heinäpään, Kem-

peleen ja Alppilan keilahallilla pari 
kertaa kuukaudessa edulliseen 

hintaan. 

Muista ottaa jäsenkortti mukaan!
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Shell Haapalehdosta 
Teollisuusliiton Oulun seuturyhmälle

Perfect Shine autonpesu 15€ 
Perfect Premium 25€ 
Perfect Muut autonpesut -20% 

 
KEITTOLOUNAS 6€ 
RUOKA-ANNOKSET -10% 
SUOLAISET JA MAKEAT   
KAHVILEIVÄT -10% 
KAHVI TEE JA KAAKAO 1,70€ 
ISO KAHVI 2€ 
MUNKKIKAHVI 3€

Käytä asiakasnumeroa 720
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Oulun seudun 
Metallityöväen ao. 210:n 

lomaosakkeet

Lomapaikkoja voi vuokrata osaston toimitilan (Koulukatu 18 B, 90100 
Oulu) päivystyksestä keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 numerosta 
08 371 250. Kuvia ja lisätietoja lomaosakkeista löydät myös osaston 
kotisivuilta osoitteesta www.metalli210.fi

Tutustu myös osaston Facebook ryhmään: Oulun seudun metalli 210 ry

Hinnat Hirsiheikki ja Rukaköngäs 50€ /vrka

Tervetuloa mökkeilemään!

Hirsiheikki/Iso-Syöte
Vuodepaikkoja on kymmenelle 
hengelle (kaksi makuuhuonetta 
ja kaksi parvea). Mökissä on mm. 
TV, stereot, astianpesukone, 
jääkaappi, takka ja sauna.

Rukaköngäs/Ruka
Vuodepaikkoja on kuudelle hen-
gelle. Osakkeessa on mm. TV, 
stereot, astianpesukone, jääkaap-
pi, kuivauskaappi, takka ja sauna.

AKKUTALO
ESKO MARKUKSELA

Tukkitie 1, 90520 Oulu | 08 5645400 | info@]akkutalo.net
Palvelemme ma-pe 08.30–17.00, la-su suljettu

Akut autoihin, 
traktoreihin, 

moottoripyöriin ja 
veneisiin.

Myös pienemmät akut 
esim. porakoneisiin ja 

puhelimiin.
Lisäksi laaja valikoima 

paristoja

Alennukset 
tapauskohtai-

sesti
Teolliset Oulun seu-
turyhmän os.613 on 
neuvotellut kaikille 

Oulun seuturyhmän 
osastoille kuulu-

vat edut akkutalon 
kanssa. Ilmoita mak-
saessasi että kuulut 
Teollisuusliiton Oulun 

seuturyhmään.

Valokuvaus kilpailun voitti tällä kertaa Lehtomäki Juha. Kisa jatkuu 
nonstoppina, kuvia voi lähettää spostiin, ere.che@luukku.com. Voitta-
nut kuva palkitaan 50 eurolla.

Valokuvauskilpailu
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Ammattiliiton jäsenenä saat parhaat Turvan edut,  
täyden kympin alennukset ja räätälöidyt tuotteet.

Tutustu osoitteessa turva.fi/etusi

Poikkea toimistolle, soita tai varaa aika.  
Oulun alueella sinua palvelee  

vakuutusedustaja Lauri  Ponkala 0400 474 995

Mekin uskomme,
että yhdessä olemme  

enemmän.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  
turva.fi • 01019 5110

Metallikeron varaukset hoitaa ympäri vuoden  
Hotelli Pyhätunturi puh. (08) 860 0400, myynti@pyha.fi

Lomaile  
Metallikerossa
Pyhän kupeessa

www.metallikero.fi

Tukenasi 
työelämässä
Oulun aluetoimisto 
Mäkelininkatu 31, 4. krs, 90100 OULU 
Aluepäällikkö  
Hanna-Kaisa Hämäläinen  020 774 1460 / 050 351 0793
Aluetoimitsija 
Jari Mehtälä  020 774 1431 / 040 354 4711
Aluetoimitsija 
Asko Alasalmi  020 774 1428 / 050 910 2485
Aluetoimitsija 
Sami Nyman 020 774 1437 / 050 314 3459
Järjestämistoimitsija 
Ville Rantala 020 774 1430 / 040 552 5209
Toimistosihteeri 
Päivi Kojonen-Salo 020 774 1433 / 040 351 8677

Aluetoimisto on avoinna ma – pe klo 8.30 – 12 ja 13 – 16. Voit varata henkilökohtaisen 
vierailuajan aluetoimistoon aluetoimitsijalta tai toimistosihteeriltä puhelimitse tai 
sähköpostilla.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Etuuskäsittelijät Heidi Enqvist, Paula Kontio, Merja Turpeinen
Työttömyyskassan palvelunumero 020 690 455 ma – pe klo 8.30 – 15.00

www.teollisuusliitto.fi 
www.teollisuuskassa.fi/ 
www.teollisuusliitto.fi/osallistu/ 
tapahtumat/oulu-lappi/  
www.facebook.com/TeollisuusliittoOuluLappi/ 

Teollisuusliiton 
Oulun seudun
jäsenille -10%

mökkimajoituksesta.

Teollisuusliiton 
Oulun seudun
jäsenille -10%

mökkimajoituksesta.


