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Onnittelen vireää sata vuotiasta 
osastoamme. Kuluneeseen sataan 
vuoteen mahtuu monenlaista ta-
rinaa ja tapahtumaa. Itse olen 
saanut olla toiminnassa mukana 
80 – luvulta saakka. Ensimmäiset 
kosketukset ammattiosastoon 
ja koko ay – liikkeeseen tapahtui 
kun sain kutsun tulla toimikunnan 
kokouksiin. Silloin kokoustettiin 
milloin missäkin kunnes osastolle 
hankittiin ensimmäiset omat tilat 
Palokunnankadun kellarista. Sittemmin olemme toimineet 
Vilpuntien mainioissa tiloissa. 

Kuluneeseen reiluun 30 vuoteen mahtuu monenlaista 
työelämän murrosta. 90-luvun lama lienee kaikkein voi-
makkain vaikuttaja lähimenneisyydessä. Monet työpaikat 
ovat alueellamme vaihtaneet omistajaa, on entisiä lopet-
tanut ja uusia on syntynyt. Osasto on aina toiminut jäsen-
lähtöisesti ja jäsenten edut huomioiden. Yhdessä olemme 
haasteet kohdanneet ja yhdessä olemme tulevaisuutem-
me luoneet. Kuluneina vuosikymmeninä on monta uutta 
jäsentä tullut toimintaan mukaan, se on mahdollistanut 
vireän ja kattavan toiminnan koko osastolle. Monet ahkerat 
toverit ovat siirtyneet ajasta iäisyyteen ja usea nuori on ot-
tanut toiminnan omakseen. Näin olemme voineet turvata 
ay- liikkeen ja ammattiosaston tulevaisuuden. 

Jäseniä meillä on tällä hetkellä reilut 1200, lisäksi on 
koko joukko ammattiin opiskelevia oppilasjäseniä. On 
hienoa huomata nuorison olevan edelleen kiinnostunut 
metallialan töistä ja ammateista. Alueellamme on vankka 
metallialan historian ja tulevaisuuskin näyttää varsin va-
loisalta. Elämme elinvoimaisella alueella, metallissa on 
tulevaisuutemme perusta jatkossakin. 

Jää tulevaisuudessa nähtäväksi miten toimintamme ke-
hittyy pitkällä olevan liittofuusion käynnistyessä. Olemme 
uuden aikakauden kynnyksellä. Mielenkiinnolla jäämme 
odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Onnea ja menestystä tuleville vuosille, olkoon tulevakin 
taipaleemme yhteisöllistä ja parempaan huomiseen täh-
täävää.

 
Kari Junnila

Ammattiosaston puheenjohtaja 

Raahen 
Metallityöväen 

ammattiosasto 55 ry
Vuonna 2017

Jäsenmäärä yhteensä 1343

 Naisia 264  
 Miehiä 931 
 Oppilasjäseniä 148

Jaostot: 

 Nuorisojaosto
 Autojaosto
 Seniorijaosto
 Naisjaosto

Suomen 13:sta vanhin Metalliliiton ammattiosasto

Toimitilat Vilpuntie 1, 92130 Raahe

Toimisto on avoinna tiistaisin klo 16–17, muutokset 
ilmoitetaan alueen lehdessä ja osaston sivuilla

www.metalli55.com

Sata 
toiMinnan 
vuotta
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Kunniakas osastomme täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 
Osastomme syntyhetket sijoittuvat Mustosen peltisepän-
liikkeen aikoihin. Pajassa valmistettiin läkkipeltisiä maata-
lousastioita sinkkiämpäreistä lehmän kelloihin. 16 miehen 
voimin pajalla oli tarve tehdä jotain työolojen parantami-
seksi. Vaadittiin kahdeksan tunnin työpäivää, ylityökor-
vauksia ja suurempaa työhuonetta. Monella nykypäivän 
työntekijällä on samat haaveet. Työtä pitäisi olla kahdek-
saksi tunniksi, ylitöistä maksettaisiin sille kuuluva korvaus 
ja työoloissa on vielä parantamisen varaa. 

Keskitetyillä tuloratkaisuilla on mahdollistettu yhteis-
kunnan kehittyminen. Terveyden huolto ja sosiaaliset olot 
ovat kohentuneet sadassa vuodessa huomattavasti. Niiden 
toteutumisessa on ollut hyvinvointimme pohja, näin on 
turvattu suomalaisten lapsuus, naisten asema, koulutus, 
on taattu eläkkeet sekä mahdollistettu kaikki muu hyvin-
vointi sille välille. Työmarkkinoiden ennustettavuus on 
ollut vakaa ja yhteiskuntarauha on ollut turvattua. Musto-
sen peltisepänliikkeen aikoina Suomen tilannetta heikensi 
ensimmäinen maailmansota, jonka seurauksena satamat 
suljettiin. Työpaikat vähenivät myös pienessä Raahessa. 
Kansa voi kurjasti. Tilanne ei periaatteessa eroa paljoakaan 
nykytilanteesta, vaikka maailman talouden tietämys on 
ihan eri tasolla. Globaali talous vaikuttaa meidän taloudel-
liseen tilanteeseen huomattavasti enemmän ja herkemmin 
kuin perään kuulutettu ja parjattu Suomen korkea kustan-
nustaso. Jos ei ole kysyntää ei ole töitäkään eikä synny 
vientiä ja näin ollen valtiolle ei tule tiliäkään.

Metallityöväen liitto täyttää tänä vuonna 118 vuotta. Toukokuussa 
2016 pidettiin Tampereella liiton 22 liittokokous. Sain toimia kysei-
sen kokouksen puheenjohtajana ensimmäisenä naisena kautta 
historian. Arvostan suuresti saamaani luottamustehtävää.

Metalli 55 on Suomen 13:sta vanhin Metalliliiton am-
mattiosasto. Olemme olleet onnekkaita saatuamme ison 
rautatehtaan omaan kaupunkiimme. Sen myötä on seutu-
kunnalle tullut työtä ja toimeentuloa jo osin kolmannessa 
sukupolvessa. Pieniä ja vähän suurempiakin metallialan 
yrityksiä on tehtaan ympärille syntynyt. Näillä yrityksillä 
on merkittävä osuus seutukunnan toimeentulon turvaa-
misessa ja alueen elinvoimaisuuden rakentumisessa. Toi-
vottavasti Fennovoiman ydinvoimalan rakentumisella on 
samanmoinen seuraus. 

Metalli 55 on nähnyt koko teollisen kehittymisen aina 
hevoskyydistä sähköautoihin saakka. Se on nähnyt vaaran 
vuodet ja elänyt sota-ajan, mutta on selvinnyt vaikeuksien 
jälkeen entistä ehompana. Logomme katsoo ylpeänä jäse-
nistöään luoden turvaa tulevaisuuteen.

Haluan kiittää kaikkia lehden tekoon osallistuneita. 
Monta arvokasta asiaa on tallennu tuleville sukupolville 
ihmeteltäväksi. Maailma eikä työelämä ole edelleenkään 
valmis, mutta kovalla työllä ja yhteen hiileen puhaltamalla 
tulevaisuutemme on mahdollisuutemme. Toivotan Metalli 
55.lle uutta uljasta ja menestyksekästä vuosisataa. Yhdessä 
olemme vahvoja. 

Pirkko Valtanen, päätoimittaja
Osaston sihteeri vuodesta 2001–

Metallityöväenliiton hallituksen jäsen vuodesta 2012–
SAK.n valtuuston ja nykyään edustajiston jäsen vuodesta 2001 –

Raahen kaupunginvaltuutettu vuodesta 2004 –
Historiatiedot Teuvo Virtasen kirjasta ”Kato poika,  

tuolla menee oikia raahelainen ammattimies”

Sata edunvalvonnan 
vuotta
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Maihin, missä on toimiva oikeusjärjestelmä, korruptoima-
ton hallinto sekä turvatut ihmisoikeudet, halutaan tänä päi-
vänä sijoittaa paitsi tuotantolaitoksia, myös kansainvälisiä 

toimintoja. Tällainen kaiku 
on Suomella aina ollut. Siitä 
on hyötynyt myös oma ko-
tikaupunkimme ja kotiseu-
tumme. Iso leipäpuu, teräs-
tehdas ja sen myötä monet 
alihankkijat ovat ruokkineet 
perhekuntia toistensa pe-
rään vuosikymmenten ajan.

Suomessa on niin ikään 
vanhat juuret myös ammat-
tiyhdistysliikkeellä. Alati 
muuntuva yhteiskunnan ra-
kenne on tuonut mukanaan 

työntekijöiden turvarenkaat - ammattiosastot. Yhteiskun-
nan kipukohtia ja lainsäädäntöä työelämässä on haluttu 
tutkia eri näkökulmista ja eri tahojen etuja yhteen sovitta-
en. Raahessa on ollut aina vahva ja aktiivinen ammattiyh-
distystoiminta eläen nousu- ja laskusuhdanteiden mukana.

Kauppamerenkulun kukoistuksen jälkeen voi Raahen sa-
noa nousseen uudelleen sorvin, rautahöylän ja pystypora-
koneen avulla. Pienimuotoinen telakka nostettiin Ruonan 
kylkeen kiinni. Metalliosaaminen antoi luottamusta tule-
vaan. Valon kajo alkoi taas näkyä raahelaisten elämässä. 
Työpaikkojen synnyn myötä poliittinen toiminta alkoi keh-
keytyä. 

Vellovan maailmantilanteen kourissa poliittiset päät-
täjät, mutta myös kasvukipujen kanssa kamppaileva am-
mattiyhdistysliike joutuivat puntaroimaan oman elämän-
sä, kotikaupunkinsa ja etupiirijärjestönsä selviytymistä. 
Demokratialle ilmentyi monia kasvoja.

Raahelaisilla metallityöntekijöillä oli sata vuotta sitten 
unelma. He halusivat paremman ja varmemman toimeen-
tulon, he halusivat paremman turvan. He halusivat parem-
mat oikeudet tehdä ja elää, ei vain itselleen, vaan perheil-
leen ja koko yhteiskuntaan. He valitsivat keinoksi tavoitella 
ja saavuttaa näitä asioita järjestäytymisen omaan ammat-
tiosastoon. Yhdessä olemme enemmän – näin kai sen voi 
hyvin lyhyesti kiteyttää.

Samoihin vuosiin ajoittuu myös Suomen itsenäistymi-
nen. Jo maaliskuun vallankumous Venäjällä 1917 mullis-
ti tilanteen ammatillisessa toiminnassa. Suomi vapautui 
tuolloin muun muassa yhdistymis- ja lakkovapautta kah-
linneista säädöksistä. Ammatillisen järjestäytymisen pe-
rusteet olivat sata vuotta sitten aivan samat kuin tänäkin 
päivänä. Lähtötaso oli tietenkin aivan toinen. Nyt itsestään 
selvät asiat olivat tuolloin vain haaveita ja unelmia. Työ-
aika, palkkaus, yleiset työolot ja työturvallisuus – nuorelle 
ammattiyhdistysliikkeelle riitti tekemistä.

Suomi oli köyhä maa, mutta se oli kuitenkin jo muuttu-
massa kohti nykyaikaista teollisuus- ja palveluyhteiskun-
taa. Elinkeinovapauden myötä Suomeen luotiin edellytyk-
set suurteollisuuden synnylle 1800-luvun lopulla. Samoihin 
aikoihin työnhakijoille tuli oikeus lähteä työnhakuun myös 
toisille paikkakunnille. Tämä puolestaan loi edellytykset 
työväenluokan syntymiselle.

AY-liikkeellä riitti totisesti työsarkaa. Mutta tuloksiakin 
tuli. Esimerkiksi kahdeksantuntisesta työpäivästä sovittiin 
tytönantajaliiton kanssa jo vuonna 1917. Lihaksi tämä pää-
tös tosin muuttui vasta muutaman vuoden kuluttua.

Ammatillisen työväenliikkeen saavutukset Suomessa 
ovat kiistattomat ja kunniakkaat. Saavutukset eivät rajoi-
tu pelkästään työpaikoille. Liikkeen vaikutus yhteiskun-
taan ja vaikkapa sosiaalilainsäädäntöön on ollut mittava. 

Ammattiosastot puolestaan 
ovat merkittäviä paikallisia 
toimijoita.

Ajatus siitä, että työ olisi 
jotenkin jo tehty, on todella 
väärä. Ammattiyhdistysliike 
tekee tänä päivänä aivan sa-
maa työtä ja monelta osin 
samojen asioiden parissa 
kuin mitä se teki sata vuotta 
sitten, vaikka seisommekin 
jälleen uuden edessä. Mi-
kään ei olisi kohtalokkaam-
paa kuin tuudittautua siihen ajatukseen, että kaikki on jo 
tehty. Joudumme jatkuvasti puolustamaan kovalla työllä ja 
taistelulla saavutettuja asioita. Samaan aikaan lisähaastei-
ta tulee niin teknologian kuin työelämänkin kehityksestä, 
maailmanpolitiikasta ja yleisestä ilmapiiristä.

Vastaamme haasteisiin niin kuin aina ennenkin: jäsenten 
etu ensimmäisenä mielessä. Sillä eihän Metalliliitto olisi 
mitään ilman jäseniään ja heidän muodostamiaan ammat-
tiosastoja. Me, jokainen jäsen, olemme liitto.

Riku Aalto
Metalliliiton puheenjohtaja

työ jatkuu jäsenten puolesta

demokratialla on monet kasvot
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Ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta ammattiyhdis-
tysliikkeissäkin nähtiin tulevaisuuden uhkat ja yhdessä 
toimimisen merkitys. On tärkeää, että alueella toimijoiden 
intohimosta huolimatta nähdään yhteinen hyvä. Erilaiset 
lähestymistavat eri asioissa ovat rikkaus. Yhteisesti muo-
vattu tilannekuva ja samalla etenemissuunta selättää aina 
kilpailijat.

Tuotantolaitokset tai työpaikat, missä työnantaja ja 
työntekijät, siis myös ammattiosastot, katsovat samaan 
suuntaan, menestyvät. Metallityöväen osasto 55 on näyt-
tänyt historian saatossa esimerkillään, kuinka pienestä 
voi  tulla suuri ja vaikuttava. Useat osaston jäsenet ovat 
myös antaneet panoksensa kotikaupunkinsa ja alueensa 
kehittämiseen.

Tulevaisuuden näkijöitä tarvitaan ammattiyhdistysliik-
keessäkin. Tarve kouluttautua ja kouluttaa, nähdä perhei-
den aseman muuntuminen sekä naisten aseman muutos 
yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla ovat kaikki vaatineet 
ison asennemuutoksen ammattiyhdistys -rintamalla.

Työolot, toimeentulo ja tasavertaisuus työelämässä vaa-
tivat robotiikan ja tulevan älyajan työntekijöiltä valmiuksia, 
mitä emme osaa edes vielä kuvitella. Myös kansainvälisyys 
on tullut jäädäkseen. Siksi ammattiosasto 55 seuturyh-
mäyhteistyö kohtaa elävän elämän kotiportaillaan. Pyhä-
joen suurhanketyömaa pitää siitä huolen.

Yrityskannan lisääntyessä ja monipuolistuessa yksittäis-
ten työntekijöiden työelämäkysymykset henkilökohtaistu-
vat ja monimutkaistuvat. Erityisesti nuorten työelämäkäyt-
täytyminen saattaa muuntua radikaalisti. Mitä parempi 
työelämä, sitä paremmat tulokset. Heijastuma jokaisen 
työntekijän oman elämän hallintaan on välitön. Tämän re-
septin kokoamisessa ammattiyhdistysliikkeellä on työtä ja 
uurastusta vuosiksi eteenpäin. 

 
Toivotan Raahen kaupungin puolesta juhlivalle osastolle 
onnen ja menestyksen avaimia tuleville vuosikymmenille! 

Inkeri Kerola

Sata vuotta on kunnioitettava ikä ammattiosastollekin. 
Vuonna 1917 nuija kopsahti pöytään ensimmäisen kerran. 
Raahessa on sadassa vuodessa ehditty lopettaa monta työ-
paikkaa ja käynnistää useita uusia yrityksiä. Mutta ammat-
tiosasto on pysynyt. Yksi asia joka ei ole muuttunut vuosien 
saatossa on ammattiosaton yhteydenpito jäsenten ja luot-
tamushenkilöiden välillä. Tätä toimintaa osasto on tehnyt 
sata vuotta! Vaikka asioiden hoitotavat ovat helpottuneet 
tietotekniikan myötä, se ei tule koskaan pois sulkemaan 
työpaikoilla tapahtuvaa järjestö- ja edunvalvontatoimintaa. 
Tätä toimintaa on allekirjoittanutkin saanut seurata osaston 
toiminnassa vaikkakin vain aluetoimiston näkökulmasta.

Mieleen muistuu paljon iloisia asioita, mutta myös vä-
hemmän mukavia. Jatkuvat yt-neuvottelut, irtisanomiset 
ja lomautukset ovat tulleet 55:n jäsenille tutuiksi. Työsuh-
deasioissa ym. vaikeuksien kanssa jäsenet ovat saaneet 
avun vahvan luottamusmies- ja työsuojeluorganisaation 
kautta.

Vuosien saatossa toimikunnan kokoonpanot ovat vaih-
delleet. Aina vuoteen 2001 osaston toimikunta oli hyvin 
miesvoittoinen, jolloin osastossa koettiin ns ”naisten val-
lankumous”. Tuolloin PKC:n väki saapui suurin joukoin ää-
nestämään osaston toimikunnan kokoonpanosta.  Samalla 
tapahtui myös nuorten toimijoiden esiinmarssi. 

Ammattiosaston toimikunta on osallistunut alueen ja lii-
ton tapahtumiin aktiivisesti. Se on asettanut jäseniä alueen 
eri toimintaelimiin saatesanoilla ”jos otat luottamustoimen 
vastaan, hoidat sen ja käyt kokouksissa”. Enpä voi olla eri-
mieltä asiasta, vastuunsa ovat kantaneet.

Ammattiosasto on asettanut ehdokkaita liittokokouksiin 
erittäin aktiivisesti, saaden jäsenistönsä vankkumattoman 
tuen edustajilleen käytännössä jokaiseen Metalliliiton liit-
tokokoukseen. Osaston edustajia on toiminut alueen toi-
mielimissä, sekä liiton hallinnossa, valtuustoa, sekä halli-
tusta myöden.

Jos vertaamme tätä 
päivää sata vuotta sitten 
olleeseen, voisimmeko 
todeta että kaikki on hyvin 
tänään, vai onko? Metalli-
työväen liitto on joutunut 
taistelemaan jäseniensä 
oikeuksien puolesta vii-
meiset vuodet tiukasti, 
eikä nykyinen porvarihal-
litus ole tuonut asiaan 
helpotusta, päinvastoin. 
Tällä hetkellä Suomen pal-
kansaajat ovat maan halli-
tuksen hampaissa ennen 
näkemättömällä tavalla. Näihin haasteisiin AO55 joutuu 
vastaamaan myös tulevaisuudessa. Ja juuri siihen osasto 
tarvitsee myös jäseniään, sekä jäsenistönsä joukkovoimaa.

Toivotan omasta ja Oulu-Lappi aluetoimistojen henki-
lökunnan puolesta paljon onnea sata-vuotiaalle ammat-
tiosastolle! Vuodet vierivät, toimijat vaihtuvat, mutta 55 
pysyy.

Liisa Kirveskari
Aluepäällikkö, Metallityöväen Liitto Ry, Oulu

55 sata vuotta eikä suotta
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Kun joku yhdistys pääsee sadan vuoden ikään, voi varmas-
ti todeta, että siellä on osattu tehdä asioita oikein. Eihän 
mikään järjestelmä toimi näin pitkää aikaa. Järjestöllä, 
yhdistyksellä tai sen osalla täytyy myös olla vissi ja tärkeä 
peruste olemassa ololleen.

Metalliliiton ammattiosastoista kolmanneksitoista van-
hin, Raahen osasto 55 täyttää hienosti nämä tunnusmerkit. 
Se perustettiin tarpeeseen, se on toiminut tuloksellisesti 
ja ennen kaikkea: sillä on ollut jäsenten tuki. Sen työ on 
koettu tärkeäksi.

Metalliliiton toiminnassa juuri ammattiosaston merkitys 
korostuu. Liiton hallinto ja toimihenkilöt luovat puitteita 
sille, että jäsenten ääni pääsee kuuluviin työpaikoilla. Siitä 
tulee se voima, jonka avulla olemme saavuttaneet ja saa-
vutamme jatkossakin suurimmat voittomme ja torjumme 
meitä kohtaan tehdyt hyökkäykset.

Pyrimme liitossa toimimaan vastuullisesti. Ajattelem-
me ay-liikkeessä, että vakaa ja ennustettava meno yhteis-
kunnassa ja esimerkiksi työmarkkinoilla on kaikkien etu. 
Yhteiskunta, joka pitää huolen heikoimmistaan, on vahva. 
Yhteiskunta, joka ei päästä eri väestönosien välisiä elinta-
soeroja räjähtämään liian suuriksi, on vahva.

Uskon, että yksi keskeinen asia on se, miten oikeuden-
mukaiseksi yhteiskunta koetaan. Suomihan on menes-
tynyt näissä mittauksissa hyvin. Uskon, että Suomessa 
harjoitettu kolmikantainen asioiden hoitaminen on ollut 
yksi menestyksemme avaimista. EK:n sääntömuutoksen 

jälkeen emme ainakaan lähiaikoina tee enää tupoja. Se ei 
silti tarkoita sopimisesta luopumista. Sopimisen muoto, tai 
oikeastaan painopiste on vain vähän toisaalla.

Paikallisesta sopimisesta puhumisesta on tullut varsin-
kin yrittäjäjärjestölle pakonomainen hokema. Useinkaan ei 
edes haluta katsoa tarkemmin, mitä se paikallinen sopimi-
nen tarkoittaa, mitä hyvää siinä on, mitä kehitettävää jne. 
Hoetaan vain mantraa.

Paikallinen sopiminen on monilla metallin työpaikoilla 
yleinen ja vakiintunut käytäntö. Se sopii meille ihan hyvin, 
kunhan muutama reunaehto täyttyy. Sopimisen täytyy en-
sinnäkin olla tasapuolista, ei vain toisen osapuolen sane-
lua. Sellaiseen kyykyttämiseen emme suostu.

Oikea ja aito sopiminen hyödyttää kumpaakin. Fiksut 
työnantajat tajuavat tämän. Viimeisimmän työehtosopi-
muksemme yhteydessäkin on paikallisesti sovittu hyvin 
erilaisista malleista, jotka ovat parhaiten hyödyttäneet niin 
yritystä kuin sen työntekijöitäkin. On myös neuvoteltu pai-
kallisia palkankorotuksia.

Kyky sopia on yksi valttikorteistamme. Toivottavasti ke-
nelläkään ei ole halu tuhota sitä lyhytnäköisellä politiikalla. 
Työnantajaliitoilla, kuten EK:lla ja Metsäteollisuudella, ei 
näytä olevan samanlaista sopimisen halua kuin meillä.

Pentti Mäkinen
Metalliliiton valtuuston puheenjohtaja

Sopien, ei Sanellen
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PKC Electronics on elektroniikan suunnittelu- ja valmis-
tuspalveluja tarjoava yritys, jonka asiakkaat toimivat tele-
kommunikaatio-, energia- ja tuotantoelektroniikkateolli-
suudessa. PKC Electronicsilla on yli 30 vuoden kokemus 
elektroniikan valmistuksesta, ja vahva suunnitteluosaami-
nen on yksi kilpailutekijöistämme. PKC Electronicsilla on 
tehtaat Raahessa, Suomessa ja Suzhoussa, Kiinassa. 

Elektroniikkateollisuus on hyvin suhdanneherkkää, ja 
tämä on näkynyt myös PKC Electronicsilla toimintojen so-
peuttamisilla. Globalisaation asettamista haasteista huo-
limatta PKC Electronics on onnistunut säilyttämään vah-
van aseman Suomen elektroniikkateollisuudessa, ja myös 
pystynyt uudistamaan toimintojaan siten, että valmistus-
palvelut on pystytty säilyttämään Raahessa. Tällä hetkellä 
Raahessa työskentelee noin 150 henkeä toimihenkilö- ja 
tuotantotehtävissä. Raahen tehdas on erikoistunut ODM-
projekteihin, protovalmistukseen, sekä pieniin ja keskisuu-
riin tuotantosarjoihin. 

PKC Electronicsin osaava ja ammattitaitoinen henkilö-
kunta on toimintamme perusta, ja mahdollistaa asiakas-
projektit ja tuotetoimitukset ympäri maailman. Vuosi 2017 
tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita yrityk-
sellemme.

PKC Electronics onnittelee Metallityöväen ammattiosas-
to 55:sta 100 vuotisesta toiminnasta.

pKC eleCtRoniCS tänään
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Historia

2017 PKC Group Oyj myy PKC Electronicsin Enics AG:lle 
2016 PKC Electronics keskittyy elektroniikan sopimus- ja
 suunnittelupalveluihin. Yhteistyösopimus Noffz
 Technologiesin kanssa testausratkaisujen 
 kehittämisestä ja valmistuksesta.
2012  PKC Electronicsin strategia kolmesta liiketoiminta-
 alueesta; testausratkaisut, powerituoteratkaisut ja 
 EMS & ODM palvelut
2010  PKC Electronics jalostaa suunnitteluosaamisensa
 omiksi tuotteiksi 
2007 PKC Electronics avaa tehtaan Suzhoussa, Kiinassa
2004  Yrityksen nimi muutetaan PKC Electronics Oy:ksi,
 ja palvelua laajennetaan ulkomaisiin asiakkaisiin
1998  PKC Group ostaa TH Elektroniikan osaksi toimin-
 taansa, palvelutarjontaan kuuluu elektroniikan 
 sopimusvalmistus ja suunnittelupalvelut
1996 Presidentti Martti Ahtisaari vihkii tehdaslaajennuksen
1986  TH Elektroniikka perustetaan tarjoamaan 
 elektroniikan sopimusvalmistuspalveluita 
 kotimaisille asiakkaille
1974  Tehdas valmistuu, ja presidentti Urho Kekkonen
 vihkii tehtaan käyttöön

pReSidentillinen vieRailu RaaheSSa 14.2.1996

Presidentti Martti Ahtisaari vieraili Raahessa ja vihki TH Elektroniikka Oy:n laajennusosan 14.2.1996. Vierailuun valmistauduttiin huo-
lella ja koko tehdas puunattiin nurkasta nurkkaan. TH Elektroniikan silloinen toimitusjohtaja Tauno Husu toimi vierailun isäntänä. 
Tilaisuudessa olivat kutsuvieraina maaherra Eino Siuruainen, Raahen kaupungin hallitus ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto 
sekä Raahen kaupungin johtoa mm. kaupungin johtaja Jaakko Nahkuri sekä alueen muuta johtavaa virkamieskuntaa.
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Presidentti Ahtisaari käynnisti pintaliitostekniikkaa hyödyntävän tuotantolinjan uudessa tehdaslaajennuksessa. Presidentin käynnis-
täessä automaattilinjaa Raahen puhallinorkesteri soitti taustalla ”Muistoja Pohjolasta.”

Raimo Seikkala, varatoimitusjohtaja 1991–1998: ”Esitin yhtiön varatoimitusjohtajana valtioneuvoston kansliaan tasavallan presiden-
tille kutsun tulla vihkimään TH-Elektroniikan tehdaslaajennus toukokuussa 1996. Taustalla oli tehdaslaajennuksen valmistuminen ja 
sen tuotantolinjojen rakentaminen Nokian tukiasemien virtalähteiden kasvavaa tuotantoa varten. Valtioneuvoston kanslia ilmoittikin 
yllättäen presidentti Martti Ahtisaaren Raahen suuntautuvasta maakuntamatkasta, jonka kohteena olivat Rautaruukki Oy:n Raahen 
tehdas ja Raahen TH-Elektroniikka Oy.”

Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta: 
Presidentti vihkii tehtaan
Nukarinen Arja
Julkaistu: 14.2.1996 2:00

Presidentti Martti Ahtisaari vihkii tänään keskiviik-
kona Pohjanmaan-maakuntamatkallaan raahelai-
sen TH-Elektroniikka Oy:n laajennusosan. Vanhan 
tehdasosan vihki käyttöön presidentti Urho Kekko-
nen 1975. TH-Elektroniikka koulutti viime vuonna 90 
työtöntä elektroniikka-alalle.

Ahtisaari tutustui tehtaan toimintaan.
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Kuvassa Presidentti Martti Ahtisaari, tehtaan johtoa, maaherra Eino Siuruainen sekä Raahen kaupungin johtoa. Tehdaskierroksella ja 
juhlassa oli mukana myös silloinen pääluottamusmies Hellevi Pihlajamaa.

Juhlan aika. Juhlaan osallistuivat mm. kaupungin johtaja Jaak-
ko Nahkuri, kansanedustaja Juhani Vähäkangas, maaherra Eino 
Siuruainen.
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Yrityksemme täytti 50 vuotta 24. helmikuuta. Juhlistamme 
yrityksemme kunnioitettavan korkeaa ikää vuoden 2017 
kuluessa monin tavoin. Juhlavuoden tärkeimmän tapah-
tuman pidimme lauantaina 25.2.2017. 

Juhlan kunniavieraan, yrityksen perustajan, rautarou-
va Anjan lisäksi juhlimassa oli nykyiset kolme omistajaa, 
heidän perheitään ja konsernin kaikista yrityksistä työn-
tekijöitä puolisoineen sekä yrityksestä lähivuosien aikana 
eläköityneitä työntekijöitä seuralaisineen. 

230 juhlavierasta viettivät iloisen ja muistorikkaan pää-
juhlan Raahesalissa. Janne Kataja huolehti, että juhlaoh-
jelma hoidettiin huumorin tukemana ja jämäkästi aika-
taulussa pysyen. Arvokkaampien osien väliin oli sijoiteltu 
onnistuneesti pieniä makupaloja, joiden toteuttamiseen 
tarvittiin juhlayleisöäkin. Paljon positiivista keskustelua 

juhlien jälkeen on aiheuttanut mm. Miilucastin pääluot-
tamusmiehen Seppo Mällisen rempseä lavashow. Hän 
sanoikin lavalla, ettei ole ensi kertaa esiintymässä. Pekka 
Miilukankaan pitämän tervetulopuheen jälkeen Suomen 
Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen piti juhla-
puheen. Juhlassa jaettiin Miilukankaan nykyisille pitkäai-
kaisille työntekijöille Suomen Yrittäjien hopearistejä, kul-
taristejä ja lopulta timanttiristejä, joita jaettiin kahdeksalle 
yli 30 vuotta yhtiötä palvelleelle henkilölle. Juhlia jatkettiin 
Janne Katajan ja bilebändin tahdittamana Hotelli Raahen 
Hovin ravintolassa pitkälle yöhön. 

Miilukangas on kasvanut 50 vuodessa yhden miehen 
yrityksestä kansainväliseksi konepajakonserniksi ja mer-
kittäväksi paikalliseksi rakennusliikkeeksi. Isällä ja äidillä 
oli yrityksensä perustamiseen hyvin perinteinen syy. Yri-
tyksen toiminta-ajatuksena oli isän työmahdollisuuksien 
turvaaminen paikkakunnalla. Visiona lienee ollut kasva-
van perheen turvattu talous. Näiden peruskivien päälle 
asetettiin selkeäksi liikeideaksi tehdä putkiasennustöitä 
Raahen alueen rakentajille isä-Erkin ammattitaidon avulla. 
Hän työskenteli ennen yrityksen perustamista ja pitkään 
yrityksen perustamisen jälkeen mm. puuseppänä, kirves-
miehenä, putkiasentajana, levyseppänä, hitsaajana ja öl-
jypoltinhuoltajana.

Miilukangas on ollut pitkään Raahen seutukunnan suurin 
yksityinen konepaja-alan ammattilaisten työllistäjä. Me-
tallin ammattiosasto 55:n jäseniä Miilukankaalla on tällä 
hetkellä 106 kpl. Metallimiehemme työskentelevät Raahes-
sa monissa toimipaikoissa. Pattijoella Miilupipen tehtaal-
la valmistamme virtausputkilinjojen osia. Mestarinkadulla 
Miiluxin kasaus- ja hitsauspajalla teemme pääosin kauhoja. 
Perinteisellä Ruonan teollisuusalueella meillä on valimo, 
koneistamo, levyverstaita ja Miiluxin kulutusteräskeskus.

Olemme Miilukankaalla kokeneet 50 vuoden aikana, että 
yrityksen ja työntekijän menestyminen kulkevat käsi kädes-
sä. Luottamusmiestoiminta on tärkeä osa yrityksen menes-
tymistä. Näemme pääluottamusmiehen olevan parhaim-
millaan yrityksen tuottavimman henkilön. Pahimmillaan 
hän vaikeuttaa yrityksen ja sen henkilökunnan toimintaa 
niin paljon, että yrityksen talous vaarantuu ratkaisevasti. 
Meillä on sekä hyviä että huonoja kokemuksia luottamus-
miestoiminnasta. On pääluottamusmiehen edesauttama-
na saatu aikaan erittäin positiivinen työhenki ja tekemisen 

MiiluKangaS juhli 
50-vuotiSpäivää  
henKilöStönSä KanSSa

Miilukangas Oy:n juhlaväkeä.

Valokuvat Jaakko Mylly / Jäljen Jättiläinen
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meininki, jonka hedelmät ovat sataneet suoraan työnteki-
jöiden tilipussiin. Toisaalta pääluottamusmies on voinut 
omilla toimillaan jopa vähentää työpaikkoja, sekä estää 
henkilöstön positiivisen palkkakehityksen.

Hyvällä sopimisen kulttuurilla sekä koko henkilöstön ja 
omistajien yhteistyöllä mahdollistetaan yritystoiminnan 
menestyminen, joka mahdollistaa palkanmaksun ja uusien 
työntekijöiden palkkaamisen.

Raahelainen konepajatoiminta tarvitsee tällä hetkellä 
erittäin hyvää sopimuskulttuuria, jotta kykenemme edes säi-
lyttämään metallin työpaikat, puhumattakaan työpaikkojen 
lisäyksestä. Konepajatoiminta Suomessa on taloudellisesti 
hyvin tiukkaa toimintaa ja sen kannattavuus on romahtanut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tarvitsemme yhteis-
työtä, suomalaista sisua ja tekemisen meininkiä.

Miilukankaan pitkäaikainen ja jo edesmennyt pääluotta-
musmies Eero Ruohomäki tuli töihin yritykseemme sen 
ensimmäisenä koneistajana Hitsarinkadulle vuonna 1981. 
Samalla hankimme ensimmäisen aarporan. Opin arvosta-
maan Eeron ammattitaitoa, lupsakkuutta ja jämäkkyyttä jo 
nuorena poikana, kun poistimme uudesta koneesta suoja-
rasvoja ja valmistelimme sitä asennuskuntoon.

Ruonankadulle muutto vuonna 1987 oli iso muutos yri-
tyksen omistajille ja sen henkilöstölle. Yhdessä opettelim-
me isomman talon tavoille ja yhdessä sopimalla mahdol-
listimme yrityksen menestymisen. Saimme tehdä Eeron 
kanssa hedelmällistä yhteistyötä pitkään. Eero eläköityi 
vuonna 2007 ja aarpora siirtyi myös eläkkeelle. Yksi aika-
kausi päättyi. Eero jätti pysyvän jäljen yhtiöömme oman 
toimintansa lisäksi myös 40-vuotishistoriikkimme osalta, 
johon hän antoi haastattelun vuonna 2007.  Eeron teksti on 
siten jäänyt elämään tuleville sukupolville.

Valimon kaupan jälkeen tutustuin uuteen pääluottamus-
mieheen, Seppo Mälliseen. Yrityskaupan tärkeimpiä asioita 
on selvittää etukäteen mm. yrityksen työilmapiiri, työnte-
on kulttuuri, henkilöstön vaihtuvuus ja minkälainen sopi-
muskulttuuri yrityksessä on. Nämä kaikki asiat puolsivat 
osaltaan sitä, että päädyimme ostamaan Keycastin Raa-
hen valimon liiketoiminnan. Uskon pääluottamusmiehellä 
olleen suuri rooli, että asiat olivat sitä, mitä ne olivat. En-
simmäisestä palaverista alkaen olen oppinut tuntemaan 
neuvottelutaitoisen maalaisjärjellä varustetun pääluotta-

musmiehen, joka ymmärtää yrityksen ja sen henkilöstön 
kokonaisedun. Seppo on tehnyt vuosien aikana monia ko-
viakin päätöksiä ja siten osaltaan edesauttanut raahelaisen 
valimon toiminnan jatkumisen. Valimo on ollut Miilukan-
kaan omistuksessa vasta vuoden 2013 syksystä saakka ja 
siksikin olimme omistajina erittäin otettuja, että valimolai-
set osallistuivat isolla joukolla yhtiömme 50-vuotisjuhliin.

Raahelaisessa konepajatoiminnassa on päättymässä yksi 
aikakausi, joka kesti yli 30 vuotta. Osaston pitkäaikaiset jä-
senet Erkki Ekoluoma, Jukka Haapaniemi ja Pekka Kangas 
ovat eläkeiän kynnyksellä. Heidän jälkeensä pajallemme 
jää vain yksi vuonna 1987 palvelukseemme tullut Koneen 
entinen työntekijä. Miilukankaalta on poistunut eläkkeelle 
siirtymisen johdosta viimeisen kymmenen vuoden aikana 
yli tuhat vuotta konepajakokemusta. Konepajateollisuu-
den yksi suurimmista, jos ei suurin, haasteista on, miten 
hommat hoidetaan suurten ikäluokkien eläköitymisen jäl-
keen. Samanaikaisesti kun väkeä on siirtynyt suuri määrä 
eläkkeelle, työn tuottavuuden vaatimukset ovat kasvaneet 
ja konepajayritysten taloudellinen tilanne on heikentynyt. 
Tämä yhtälö tuntuu Suomessa välillä jopa liian suurelta 
haasteelta, kun puhutaan perinteisistä konepajatöistä.

Raahen konepajateollisuudella on takana historiallisen 
huono vuosi. Rannikon Konetekniikka Oy:n konkurssi ja 
Tibnorin Raahen teräspalvelukeskuksen lopettaminen 
olivat Raahen mittakaavassa erittäin merkittävä menetys. 
RKT:n loppuminen aiheutti alueen vientivetoiselle konepa-
jatoiminnalle ison vahingon. RKT oli yhdessä IKP:n, TEVO:n 
ja Miilukankaan kanssa Steeldonen konepajaomistaja. 
RKT:n joustava tarjoustoiminta mahdollisti Steeldonen 
myynnin nopean reagoimisen vientiasiakkaidensa suun-
taan. RKT:n osaaminen vaativien levyrakenteiden valmis-
tamisessa oli tärkeä osa Steeldonen vientikauppoja. Henki-
löstön ja omistajien osaaminen ei ole hävinnyt mihinkään, 
mutta se on levinnyt. 

Tibnorin lopetus oli huono asia Raahelle monella tavalla. 
Menetimme Raahessa pysyviä työpaikkoja, niitä ei alueen 
muut yritykset voi korvata kuin pieneltä osalta. Kaupun-
gilla on iso tehtävä, että se löytää vapautuneille teollisuus-
tiloille uudet vuokralaiset. Miilukangas on tehnyt omalta 
osaltaan työtä tilojen saamiseksi uuteen käyttöön ja yksi 
onnistuminen on jo saavutettu. 8-tien viereinen halli on 
saanut uudet vuokralaiset. Pintakäsittelyn ammattilainen 
FSP Oy muuttaa Miilukankaan tiloista uuteen nykyaikai-
seen pintakäsittelyhalliin kesällä 2017. Tilat ovat liian isot 
pelkästään FSP:n käyttöön ja Miilukankaan avustuksella 
sinne löydettiinkin alivuokralaiseksi PK-Tekniikka Oy, jonka 
yksi toiminto oli Miilukankaan hallissa Yritysperällä. Olem-
me tehneet yhteistyötä kaupungin kanssa isommankin hal-
lin käyttöön saamiseksi, mutta vielä ei ole onnistuttu.

Metallin ammattiosasto 55:n vuosikymmenet menevät 
tasatahtiin Miilukankaan kanssa. Juhlavuotena 2007 
osastonne teki merkittävän kulttuuriteon tallentamalla 
raahelaista konepajaperinnettä kirjaan ”kato poika, sii-

Miilukangas Oy:n juhlaväkeä.
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nä mennee oikia raahelainen ammattimies”. Mielellään 
annoimme taloudellisen tukemme kirjanne tekemiseen. 
Sain olla vastaanottomassa uunituoretta kirjaa osastonne 
tiloissa. Lämminhenkisessä tilaisuudessa olisi juttua riittä-
nyt pitkäksi aikaa. 

Yksi toinenkin merkittävä asia on jäänyt muistojeni laa-
tikkoon tuolta vuodelta. Minulle suotiin kunniatehtävä pi-
tää juhlapuhe osastonne 90-vuotisjuhlissa Raahesalissa. 

Kiitän ammattiosastoa luottamuksesta yritystämme koh-
taan, kun pyysitte minua kirjoittamaan tämän jutun juh-
lavuotenne lehteen.  Toivotan osastollenne menestystä 
seuraavalle vuosisadallenne kaikkien raahelaisten kone-
pajayritysten puolesta.

Pekka Miilukangas
toimitusjohtaja

Juhlassa palkittua yrityksen henkilöstöä.

Miilukankaan yrittäjät, Jussi, Paula, Pekka ja Anja.
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Ruona Oy aloitti toimintansa vuonna 1919. Yhtiön rauta- 
ja metallivalimossa ensimmäinen valu suoritettiin marras-
kuun 2. päivänä 1920.  Vuodet 1945–1952 olivat sotakorva-
usvuosia, jolloin valmistettiin mm. 9 hinaajaa, kuljettimia, 
kattiloita, höyrykoneita ym. metallialan koneita ja laitteita.

Joulukuussa v. 1952 yhtiö ajautui konkurssiin, jolloin noin 
700 ihmistä jäi työttömäksi. Tämä oli kova isku 4500 asuk-
kaan kaupungille.

1953 aloitti Raahe Oy toimintansa. Perustajina H. Herlin, 
A. Wihuri, E. Ahlström.

1970-luvulla yhtiön osake-enemmistö siirtyi Kone Oy:lle. 
Raahen tehtaat työllisti v. 1974 375 henkilöä. 29.5.1981 oli 
tuhoisa tulipalo. Valimo kuitenkin kunnostettiin ja toiminta 
jatkui.

1987 Kone Oy luopui valimon ohessa olleesta konepaja-
toiminnasta, jonka osti Miilukankaan perheyritys. Valimon 
nimeksi tuli Kone Oy Raahen teräsvalimo.
1995 Kone Oy myi valimotoiminnan. Ostajina olivat tuol-
loin 5 konetaustaista yksityishenkilöä. Nimeksi tuolloin tuli 
Raahen teräsvalimo Oy.

Vuonna 1999 Keycast Oy osti valimotoiminnan ja jatkoi sitä 
aina vuoteen 2013, jolloin Miilukangas Oy osti valimon. Ni-
meksi tuli nykyään toimiva Miilucast Oy. Nykyään toiminta 
on vilkasta, valmistetaan valuja teollisuuden erilaisiin tar-
peisiin. Työllistäen tällä hetkellä n. 70 henkilöä kaikkineen. 

Seppo Mällinen 
Pääluottamusmies

MiiluCaSt oY
Valimon toiminta on jatkunut yhtäjak-
soisesti vuodesta 1919 lähtien ja matkan 
varrella nimi ja omistaja ovat vaihtuneet 
muutamaan otteeseen.

Lähde: Valimoviesti 2009/4 Olavi Pihan historia

Valokuvat Vesa Nokia

Vastavalettuun muottiin kateainetta 
laittamassa Erkki Nykänen.

Juha Paakkari hiomassa 
valutuotetta.

Raskaan linjan valutapahtuma, 
valajana Kimmo Heikkinen, 
valunosturinkuljettajana Simo 
Paakkari
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Kuori/pullalinjan valu, valajana Jouko Alatainio, 
valunosturissa Mika Nurkkala sekä kateainetta 
laittamassa Marko Arvola.

Sulan teräksen kaato senkkaan, kateainetta laittamassa selin Erkki Nykänen, 
uunilla ylhäällä Kimmo Heikkinen sekä valunosturissa Simo Paakkari.
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Presteel Oy on perustettu 1997. Henkilöstöä on kaikkinensa 
noin 50. Päätuote on putkiaihio, jonka ainevahvuus on 10–
100mm ja pituus enintään 14 metriä. Putket valmistetaan 

levystä taivuttamalla eli särmäämällä ja ovat ns. pituussau-
mahitsattuja putkia. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä. 
Yrityksen omistaa Ruukki Engineering Oy ja Valmet Oyj.

pReSteel oY

Hehkutusuuni, johon mahtuu 12 metrin putki.

Teräsputken esitaivutusta.

Teräsputken viimeistelijänä pääluottamusmies Jarmo 
Nurkkala.
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Raahen Konepajatyö Oy on 1984 perustettu raahelainen 
tilauskonepaja. Päätoimialuettamme ovat teräsrakenne- ja 
teollisuusputkistovalmistukset, koneistustyöt sekä teolli-
suuden huolto- ja kunnostustyöt. Tuotteitamme viedään 
yhteistyöyritysten kautta eri puolille maailmaa. Toimin-
nan laadun, luotettavuuden ja tehokkuuden perustana on 
henkilökunnan monipuolinen ammattitaito ja kokemus. 
Työntekijöitä on 38, mukaan lukien toimitusjohtaja Pertti 
Kastell.

Raahen Konepajatyön tiilinen rakennus on Raahen van-
himpia käytössä olevia teollisuus rakennuksia ja on valmis-
tunut vuonna 1955 ja on museoviraston suojelema raken-
nus. Rakennuksessa on toiminut useampia yrityksiä vuosien 
saatossa mm. insinööritoimisto, Volkkarin autokorjaamo, 
Kastell OY ja nykyisellään Raahen Konepajatyö Oy.

Simo Maijala
pääluottamusmies

Raahen KonepajatYö oY
Konepaja sisältä ja ulkoa, vanhassa rakennuk-
sessa työskentelee asentamo ja uudella puolella 
toimii levypuoli ja koneistamo.
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Toimimme raskaankaluston huolto ja korjaus tehtävissä 
sekä SSab:n terästehtaan liikkuvakaluston korjaamona. 
Merkki edustuksina ovat Caterpillar, Linde ja Wille. Hen-
kilöitä on 14 hlöä, jakautuen 12 työntekijää ja 2 toimi-

henkilöä. Olemme toimineet tehtaan alueella vuodesta 
2007 asti.

Mikko Suonvieri
pääluottamusmies

WihuRi oY teKninen Kauppa
Raahen KoRjaaMo

Elkoline on 2002 perustettu urakointi ja kunnossapito yri-
tys. Palveluksessa on kaikkiaan yli 130 henkilöä. Pääkont-
tori sijaitsee Varkaudessa. Raahessa toimii Elkoline Plat 
Service, jonka Eloline osti General Electric Oy. ltä 1.7.2016. 
Raahessa henkilöstön määrä on noin 40. 

Kari Junnila
pääluottamusmies

elKoline oY

Ka
ri 

Ju
nn

ila
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Juhan Auto Oy perustettiin Pattijoen kunnassa vuonna 
1978. Vuosikymmenien aikana olemme laajentaneet toi-
mintaamme kolmella uudella toimipisteellä. Tällä hetkellä 
toimimme neljällä eri paikkakunnalla: Kemijärvellä, Kuusa-
mossa, Oulussa ja Raahessa. Oulu on toimipisteistä kaik-
kein suurin ja on myös yrityksen kotipaikka ja pääkonttori.

Juhan Auto on 100 % suomalainen perheyritys, jonka 
toiminnassa on mukana jo kolmas sukupolvi. Juhan Au-
ton menestymisen peruspilari on asiakkaidemme palvelu. 
Olemme mielestämme onnistuneet siinä hyvin. Kunnian-
osoituksena siitä Toyota on valinnut Juhan Auton Suomen 
parhaaksi Toyota- jälleenmyyjäksi useasti.

Juhan Auto on yhden merkin täyden palvelun autotalo, 
jonka merkkiedustus on Toyota. Keskittämällä toimintamme 
yhteen merkkiin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme pa-
rasta mahdollista ammattitaitoa ja palvelua niin automyyn-
nissä kuin jälkimarkkinoinnissa.

Juhan Auton toinen menestymisen peruspilari on am-
mattitaitoinen henkilökunta. Koulutamme henkilökun-
taamme säännöllisesti ammattitaidon varmistamiseksi ja 
palvelun sujumiseksi.

Jokaisesta toimipisteestämme löytyvät automyynti, 
huolto, korikorjaus, varaosat sekä Toyota Rent palvelut.

juhan auto oY

Toivotan koko Juhan Auton henkilökunnan puolesta uudet 
sekä vanhat asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi liikkeisiimme!

Ystävällisin terveisin,
Sakari Huikuri

Toimitusjohtaja

Ammattiosastossamme toimii auto- ja konealojen työehto-
sopimukseen piiriin perehtynyt autojaosto, jonka piirissä 
on Raahen alueella noin 50 henkilöä. Jaosto järjestää vä-
hintään kerran vuodessa vapaamuotoisen tapahtuman tai 
matkan koulutuksen kera jonnekin.

Autojaosto auttaa oman alan työpaikoilla toimivia luot-
tamushenkilöitä tehtävissään, se käy vilkasta vuoropuhe-
lua metallin autopuolen edunvalvonnan kanssa. 

Jaos teki retken Ouluun Autocar-show -tapahtumaan 2010.

autojaoS
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Metalli 55.n naisjaoksen toiminta aloitettiin noin pari vuotta sitten. Ensimmäisenä vuonna järjestettiin koulutuspäivä 
Raahe Hovissa. Kaksi kertaa on kokoonnuttu korttien askartelukurssille ja kaunista jälkeä syntyi runsaasti. Alueelliseen 
naistenseminaariin osallistuu joka syksy useita osastomme naisia. Naisten toiminnan puheenjohtajana toimii Marjo 
Keränen. 

naiSpoWeRia

Kuvat: Marjo Keränen, Anna-Leena Lapinoja, Pirkko Valtanen
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Osastossamme toimii joukko nuoria, tulevaisuuden teki-
jöitä. Yhteisyössä muiden paikallisten saklaisten liittojen 
nuorten kanssa järjestetään vapaa-ajanretkiä – ja muuta 
toimintaa. Yhteisiä kokouksia pidetään keskimäärin neljä 
kertaa vuodessa niin yhteisiä kuin oman jaoksenkin kes-
ken. Noin kerran vuodessa järjestetään retki - / koulutus-
matka johonkin lähialueelle. Viimeksi käytiin elämyspuis-
to Pakassa Kalajaoella ja onpa järjestetty olympialaisetkin 
JHL osaston vapaa-ajanpaikassa Kummelissa. Tapahtuma 
järjestettiin samaan aikaan kuin viimeksi oli talviolympia-
laiset. Kekseliäisyys kukkii tässä porukassa. 

Nuorten mukaan saaminen on ollut loistojuttu ja parhai-
ten on onnistunut vapaa-ajantoiminnan muodossa kou-
lutusta unohtamatta. Koulutus aiheina ovat olleet mm. 
ammattiliiton toiminta ja liittoon kuulumisen tärkeys. 
Koulutus onkin ollut merkittävä osuus toiminnasta. Val-
takunnallisia luottamustoimia on nuorilla ollut niin liiton 
valtakunnallisessa kuin alueellisessakin nuorisojaoksessa, 
Mikko Suonvieri toimi valtakunnallisessa jaoksessa vuosi-
na 2008 – 2012. Tällä hetkellä Metalli 55.n edustaja alueel-
lisessa nuorisojaoksessa toimii Marko Mällinen. 

Nuorisotoimintaan voidaan laskea mukaan myös työ-
markkinatiedottaminen. Raahen ammattiopistolla käy-
dään ammattiosaston toimesta kahdesti lukukaudessa ker-
tomassa työelämän ihmeellisestä maailmasta. Ammattiin 
valmistuvat oppilaat saavat mukaansa osaston lahjoitta-

man muistitikun, jossa on tärkeitä asioita työelämää aloit-
televalle ammattilaiselle.  Ammattiliiton ”ilosanoma” on 
otettu hyvin vastaan

Nuorisotoiminnassa voivat olla kaikki enintään 35 vuoti-
aat jäsenet. Kaikki halukkaat voivat tulla mukaan kehittä-
mään ja suunnittelemaan tulevaisuuden ammattiosastoa. 
Valitse siis viisviis.

viReät nuoRet

Mikko Suonvieri opastaa uuden nuorisotoiminnan vetäjän Marko 
Mällisen uuteen tehtäväänsä.

Nuorten valtakunnalliset kesäpäivät Kalajoella 2010.
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Senioritoiminta aloitettiin 18.2.2004 pidetyssä perustamis-
kokouksessa. Kokouksessa oli läsnä 10 senioritoiminnasta 
kiinnostunutta jäsentä, senioritoiminnalle oli selvästikin 
tarvetta. Teuvo Kesti aloitti puheenjohtajana, hänen jäl-
keensä puheenjohtajan nuijan varressa oli Esko Hurnanen. 
Eero Ruohomäki veti eläköidyttyään toimintaa vuoden 
2015 kevääseen saakka, sen jälkeen vetäjänä on toiminut 
jälleen Esko Hurnanen. Seniorit kokoontuvat noin 15 jä-
senen voimin jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina 
klo. 13.00 osaston toimistolle keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista tai porisemaan muuten vain ja joskus vieraili-
joitakin tilaisuudessa käy. Tapahtumia järjestetään tarpeen 
ja kysynnän mukaan ja niihin osallistuminen on runsasta. 
Perinteisin juttu on kokoontuminen Varvin kodalle joka 

keväiseen ulkotapahtumaan. Paistettu makkara tuoksuu 
ja juttu lentää. Reissaamistakin harrastetaan kun sopiva 
kohde löytyy, on käyty teattereissa ja muissa vastaavissa 
kohteissa. Ahkerat seniorit huolehtivat osaston toimiston 
siivouksesta, siitä suuret kiitokset heille. 

Tervetuloa mukaan vireään toimintaan.

Metalli 55:n toMeRat SenioRit

Es
a 

M
el

am
et

sä
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Raahen metallityöväen ammattiosasto 55 täyttää sata 
vuotta. Taival on yhtä pitkä kuin itsenäisellä Suomella. 
Tiedämme kaikki mitä vaiheita ja vaikeuksia on sisältynyt 
isänmaamme vaiheisiin. Kaikki nämä on veljesosastom-
me myötäelänyt omalla taipaleellaan. On kansalaissota 
raakuuksineen, työväenliikkeen nujertamispyrkimykset, 
sota-ajan vaikeudet, sotakorvausten paineet, merkittävien 
työpaikkojen menetykset, nousu ja laskukaudet ym.

Sadassa vuodessa on rakennettu paikallista edunvalvon-
nan kulttuuria. Toimijat ovat vaihtuneet, mutta on varmaa 
että pitkä toiminta-aika kartuttaa järjestöön tietotaidollista 
pääomaa ja ennen kaikkea perinnettä. Pitkä perinne taas 
antaa aineksia ansaittuun ylpeyteen, tulee mieleen lause 
Metalli 55 historiikista: ”Kato poika, tuossa menee oikia 
Raahelainen ammattimies”.

Me entisellä Rautaruukilla, nykyisellä SSAB:lla toimimme 
Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto kaks´satasessa. 
Veljesosastomme syntymäpäivänä on syytä muistella että 
terästehtaan ammattiosasto on aloittanut 19.6.1962 Osasto 
55 työhuonekuntana. Itsenäisenä osastona kaks´satanen 
on merkitty yhdistysrekisteriin 24.5.1963. Yhteinen taival 
työhuonekuntana kesti vain vajaan vuoden, mutta kump-
panuus yhteisessä metalliliitossamme jatkuu edelleen.

Osastojemme taival samalla paikkakunnalla on kestänyt 
yli 50 vuotta. Tuohon ajanjaksoon mahtuu monenlaista ti-
lannetta, joskus pieni Raahe on voinut tuntua ahtaaltakin. 
Mutta tärkeää on että kun tilanne on päällä, on voitu yhdis-
tää voimat ja toimia jäsenistön parhaaksi. Joskus tämä on 
vaatinut suuria yhteisiä ponnistuksia kuten metallin lakon 
1971 aikana. 

Osastojemme aktiivit tuntevat toisensa joka on mer-
kittävä vahvuus. Maineikkaasta ja laajasta Raahen alueen 
komennusmiesten joukosta osa työskentelee terästehtaan 
alueella. Viis’vitoseen järjestäytyneet komennusmiehet luot-
tamusmiehineen ovat olleet verraton yhteistyökumppani  
tehtaan osastolle. Tämä yhteistyö on ollut mutkatonta.

Metalliosastot 55 ja 200 ovat tehneet hyvää yhteistyötä 
myös jäsenten koulutus ja virkistysasioissa. Yhteistä leh-
teäkin seuturyhmässä julkaisimme. 

Naisten rooli metallityöväenliitossa ei ole aina ollut 
kovin näkyvä johtuen alamme miesvaltaisuudesta. Myös 
tässä asiassa 55 on mukava poikkeus, elektroniikkateol-
lisuus on tuonut naiset vahvasti mukaan edunvalvonnan 
eturintamaan. 

Metallityöväen liiton hallinnossa, aina liittokokouksesta 
liiton hallitukseen, Raahen seudun osastoista on näkyvä 
edustus ja alueemme edustajille on uskottu merkittäviä 

tehtäviä. Se kertoo luottamuksesta jota tunnetaan alu-
eemme ihmisiin ja metalliosastojemme osaamiseen. Us-
kon, että pitkät perinteet ovat menestyksen takana. Tämä 
kaikki koituu jäsentemme parhaaksi.

Metalli 200 tervehtii Metalli 55:sta, tuttua ja turvallista 
kumppaniamme sen merkkipäivänä!

Sami Nyman 
Puheenjohtaja 

Rautaruukin työntekijäin ammattiosasto 200

Metalli 55
tuttu ja tuRvallinen KuMppaniMMe

Osastojemme aktiivit tuntevat toisensa, 
joka on merkittävä vahvuus. 
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Kuvia vuoSien vaRRelta

Ruona Oy:n kattilasepät 1933.

Venäläisiä sotavankeja.

Ruonassa työskenteli myös paljon naisia.

Venäläisiä Karelia insinöörejä.
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Ruonan työntekijöitä.

Ruonan uusi jyrsinkone. Kuvassa Pauli Poutanen, Paavo Tulinen, 
Kalle Liimatainen ja Eino Sipola.

Ruonan hiihtokilpailujen jälkeen Eskolan pihalla.
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LM Ericssonin opissa 1974.

Ruona Oy:n koneistus- ja asennusosasto 1950.

Ruona Oy:n työkaluvaraston työntekijöitä 1947.
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Vierailulla liittotoimikunnan kokoustiloissa Helsingissä.

Taidekoulua Fantissa.

Kuvassa Martti Kinnunen, Tamminen, Markku Oivo, Vil-
ho Lyly, Viljo Möykkylä, Eino Poukkula, Matti Mattila ja 
Eero Ruohomäki. Uuden lipun vihkiminen 1970-luvun lopussa.

Matkalla jossain.

Reissussa.

Aika, jolloin oli jäsenkortit meillä jokaisella. Eero Ruohomäellä ojennetaan SAK:n kultainen ansiomerkki.



30

Kari Junnila, Jari Mehtälä ja Alpo Pirneskoski Pekka Takalan läksiäisissä.

Hallitus 2017.
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– Kuules työsuojeluvaltuutettu, onko tämä prosessi var-
masti turvallinen. Vähän nuo kemikaalit arveluttavat.

– Voinhan minä tarkistaa, asiarekisteri on puhdas, käyt-
töturvallisuustiedotteet on ajan tasalla. Poistot asennettu 
ja suojaimetkin on paikallaan.

Voit aloittaa työt
– Hyvä juttu, kiitoksia. Minä kun pelkään noita kemikaa-

leja enkä mitään syöpää niistä halua.
Aloitan työt heti kun olen käynyt tupakalla.

Jaahas, siellä kaveri on taas katonrajassa asentelemassa. 
Hyvä niin; josko saataisiin tuotannosta vetoa pienemmälle. 
Kovasti on palautetta asiasta tullut.

Hyvinhän tuo on suojeluasiat huolehtinut. Alue on eristet-
ty, valjaat päällä ja mukana korissa vaan kaikki tarpeellinen. 

Olisi vaan muistanut nuo asiat viime kesänäkin niin ei oli-
si olkapäätään telonut. Hiukan väärässä paikassa säästi kun 
maalasi taloa. Teki itse telineet eikä tosimies siihen kaiteita lai-
ta. Parista metristä olkapää edellä pihalaatalle ja kesä oli pilal-
la. Kalliskin oli kun piti telinefirman kaverit palkata tekemään 
kunnon telineet että maalari pääsi tekemään työt loppuun.

Työpäiväkin on taas tehty ja kotia kohti. Toki ei vielä suo-
raan vaan sairaalan vuodeosaston kautta. Mikähän siinä-
kin on kun työmaan piha-alueella kuljetaan niin siellä pitää 
olla pitävät ja turvalliset kengät vaikka kulkureitit ovat hie-
koitetut, opastetut ja valaistut.

Kotona aamulehden voi hakea läpi liukkaan ja pimeän-

pihakivetyksen liukaspohjai-
silla aamutossuilla. Eipä se 
työkaverin lonkka tehnyt eroa 
missä se murtui kun liukastu-
misen seurauksena alastulo 
suoritettiin kylki edellä.

Näitä työelämän turvallisuus-
asioita kannattaisi miettiä 
myös työpaikan ulkopuolella. 
Jos olisin nyt töissä, pystyisin 
kirjoittamaan niitä lisääkin, 
siellä minulla on ergonomi-
sesti sopiva työtuoli sekä sää-
dettävä työpöytä.

Näytöt ovat sijoitetut oikealle etäisyydelle ja valaistus on 
säädetty sopivaksi sekä heijastukset loistavat poissaolol-
laan. Lisäksi tauotan istumista ja viimeistään taukojumppa 
pakottaa liikkeeseen.

Nyt pitää kuitenkin lopettaa sillä niskat ovat jumissa. 
Olen tätä kirjoittanut sohvalla puoli-istuvassa asennossa 
olohuoneen hämärässä. 

Loppuun vielä otsikkoon vastaus; on meillä sitäkin, mutta 
kokonaisturvallisuus vie pidemmälle.

Janne Rostedt
Työsuojeluvaltuutettu

tYötuRvalliSuuS; onKo Sitä?

aina ajan heRMolla...
Varsin ristiriitaisten aikojen aikana perusti muutama roh-
kea Raahelainen mies ammattiosaston ajamaan Raahelais-
ten metallimiesten etua, jonka nimeksi tuli myöhemmin 
Metallityöväen osasto 55. Se kuvasti jopa Talvisodan hen-
keä jota myöhemmin tarvittiin kun idästä vyöryi sotajoukot 
valloittamaan pientä Suomen maata. 

Olihan kansaa repivä sisällissodan vaikutus olemassa 
oleva vaaratekijä moiselle toiminnalle ja nämä perustajat 
vaaransivat omat henkensä ja työpaikkansa. Nämä miehet 
olivat varsinaisia pioneereja aloittaessaan jonkinlaisen ”so-
dan” työnantajaa kohtaan. Työntekijän asema oli vaikea, 
jos mies ei pomoa miellyttänyt, hänelle sanottiin vain, Si-
nulta loppui työt, mene kassan kautta.

 Nämä pioneerit saivat paljon hyvää aikaan neuvottele-
malla ja (tai) lakkoilemalla, mutta parannuksia tuli vähitel-
len. Os. 55 oli Raahelainen ammattiosasto joka ajoi Ruona 
Oy:n työntekijöiden etua yhdessä ilman suuria poliittisia 
vaikutteita. Murrettuaan muutaman lakon, lähinnä kai sa-
tamissa, puuhamiehenä oli kuuluisa Antti. Työnantajat liit-
toutuivat muiden työnantajien kanssa ja täten voimistuivat 
ja josta tuli myöhemmin EK.

Työtekijät ryhtyivät myös liittoutumaan keskenään ja 

josta myöhemmin tuli SAK, joka sai paljon hyvää aikaan 
puolustaessaan työntekijöitä. Tässäkin oli mukana os. 55 
omalla panoksellaan. SAK:sta tuli iso voimatekijä puolus-
tamaan työntekijöiden etua. Usein kuului sana EI.

Os. 55 sai paljon aikaan paikallisesti, valimolla saatiin 
pesumahdollisuus nokisille miehille ja naisille, mutta kes-
ti jonkin aikaa ennen kuin Raahelaiset pesivät naamansa 
työpaikalla, oli aina kiire kotiin pesulle, johon oli tottunut. 

Myös telakalle saatiin erikoinen pesumahdollisuus, elik-
kä pesulle sai mennä 15.55, mutta pian lipsahti niin että 
kellokortinleimausjono oli jo pitkä 15.55. Kerran sattui hiu-
kan nolosti, joht. Emil Öesch tuli paikalle ja sanoi miehille, 
kyllä sen kortin voi leimata, tytöt palkkakonttorissa osaa-
vat kyllä laskea tilin oikein.

Metallityöväen osasto 55 oli suhteellisen maltillinen. 
Minäkin sain sysäyksen metallimiehen ammattiin mm. tä-
män Kola laivan remontin aikana ja annoin suostumukseni 
myös os. jäseneksi, en tiedä olinko jäsen sillä Kola laivan 
valmistuttua minut siirrettiin siivoojaksi levyhalliin, minä 
kävelin kassan kautta portista ulos.

Sodan syttyessä v. 1939 tarvittiin kaikki väki, niin nai-
set kuin miehetkin, sotatarviketeollisuuteen ja siihen yhtyi 
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myös os. 55, eli jäi tavallaan tauolle. Löytyi se kuuluisa tal-
visodan henki ja sillä hengellä pärjättiin, sillä säilytimme 
Itsenäisyytemme.

Sodan jälkeen heräsi myös os. 55 ja alkoi taas kovat ot-
telut palkoista, työajoista ym tarpeellisista parannuksista, 
viikkotyöaika lyheni 47 tunnista 40 tuntiin ja työpäivät 7 
päivästä 5 päivään. Os. 55 oli tässä mukana liittonsa kautta, 
tässä tarvittiin joukkovoimaa. Kaikilla meni hyvin, vienti 
veti, rahaa tuli ovista ja ikkunoista, työnantajakaan ei juuri 
vastustellut, suostui melkein kaikkeen mitä SAK osasi vaa-
tia. Mutta kukaan ei ymmärtänyt, että kaikki hyvä loppuu 
aikanaan ja velkasaldo rupesi kasvamaan, mutta vieläkään 
ei ymmärretty, velka kasvoi vain. Tuli lama ja työttömyyttä. 
Paperi- ym. tehtaita purettiin ja vietiin ulkomaille halvem-
piin maihin. Jopa rakennettiin uusia tehtaita ns. halpa-
maihin. Se pörssiyhtiöiden ahneus pysäytti koko Suomen. 
Velkasaldo vain kasvoi ja kasvoi, viimein EU huomautti, 
Teillä on liikaa velkaa ja Teidän pitää tehdä rakenteellisia 
uudistuksia ja leikata 
kustannuksia, tai?

Nyt kansanedustajat 
ja ministerit seisovat 
tumput suorina ja ajatte-
levat: tarttis tehdä jotain, 
mutta mitä? Mopo on ka-
rannut jo ja painelee me-
nemään kovaa vauhtia...

Ville Martinmäki
85 v. Raahe   

Ruona Oy:llä vuonna 1937 oli tarkoitus tehdä uudistuksia ja 
parannella toimintaedellytyksiä suuremmalle tuotannolla 
sekä parantaa työolosuhteita ym. tekniikkaa kannattavuu-
den parantamiseksi.

Tehtaan päärakennus muutettiin levy- ja rautarakenne-
pajaksi, entiseen varastorakennukseen siirrettiin koneis-
tamo ja viilaamo, entisestä tallista tehtiin varasto. Puutyö-
pajaa, kattila- ja konehuonetta varten rakennettiin tiilinen 
uudisrakennus. Koneistamoon, viilaamoon ja levypajaan 
hankittiin nostolaitteet ja pihoille ja työpajoille vedettiin 
raiteet. Lisäksi parannettiin ”paloturvallisuutta” uusimalla 
sähköjohdot ja hankittiin koneita.

Uudistustyöt menivät tosin osittain hukkaan, sillä huhti-
kuun 16 päivänä vuonna 1938 syttyi tehtaalla tulipalo, joka 
tuhosi uusitun koneistamon koneineen, konttorirakennuk-
sen piirustuksineen ja osittain mallivaraston. Lisäksi tuhou-
tui asiakkaiden korjattavia koneita. Vakuutukset korvasivat 
tuhoutuneen omaisuuden.

Koneistamoa varten ryhdyttiin heti rakentamaan uutta 
tiilistä rakennusta, jonka pinta-ala oli 720 m2. Samalla oli 
aloitettu rakentamaan tiloja valimoa ja levyosastoa varten. 
Hankittiin uudenaikaiset koneet palaneiden tilalle jolloin 
kilpailukyky parani huomattavasti. Uusina artikkeleina 
aloitettiin mm. ponttoonikalustojen, köysiratojen ja kai-
vosvaunujen valmistus. Puolustusvoimille ryhdyttiin val-
mistamaan ammuksia.

Sotavuosina suurimpia tilaajia oli valtion ohella eri kai-
vosyhtiöt. Puolustusministeriöntilaukset muodostivat jopa 
90 % yhtiön tuotannosta v.1940. Valtion tilaukset käsittivät 
sotilastarvikkeiden ohella Rautatiehallitukselle toimiteta-
via rautatiesiltoja ja rautarakenteita. Työvoimasta oli pulaa, 
apua saatiin sotavangeista. Minäkin muistan nämä vangit, 
he asuivat lähellä tehdasta. Niitä oli aika paljon, osin iloisia 
veitikoita.

Ville Martinmäki 85 v. Osin muistoja, osin kirjallisuudesta.
Lähde: Raahen alueen metalliteollisuuden historiikki

tehdaS palaa... Ruona palaa

Hinnasto vuodelta 1919.
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Kesäkuun 26. päivänä 1986 pidetyssä Kone Oy:n Raahen 
tehtaiden YT-neuvottelukunnan kokouksessa Kone Oy:n 
Suomen aluehallinnon johtaja Martti Löf selosti laajasti 
nosturituotannon näkymiä. Löfin mielestä mm. idänkau-
pan tilanne on huolestuttava, kiristynyt hintakilpailu, kul-
jetuskustannukset asiakkaille.

 Nosturituotanto Raahen konepajalla on kriittisessä 
tarkastelussa Löfin mukaan ja hän kehotti konepajan hen-
kilöstöä hakeutumaan uusiin työpaikkoihin pian alkavan 
kesäloman aikana. Konepaja ei ole turvallinen työpaikka 
enää. Konepajan 120 työntekijää ja 30 toimihenkilöä kos-
kevat YT-neuvottelut aloitetaan välittömästi YT-lain mukai-
sessa järjestyksessä.

Iltapäivällä koko henkilöstölle asennushallissa järjes-
tetyssä tiedotustilaisuudessa Löf kertoi Raahen tehtaiden 
YT-neuvottelukunnalle annetun tiedon nosturituotannon 
vaikeuksista ja näin ollen olisi nyt viisasta käyttää tuleva 
kesäloma uusien työpaikkojen hakemiseen. Tulevissa YT-
neuvotteluissa on esillä konepajan toiminnan lopettami-
nen kuluvan vuoden loppuun mennessä ja näin ollen koko 
konepajan henkilöstö irtisanotaan. 

Miten tähän on tultu? Konepajalla on tehty tuotannolli-
sia investointeja parin viime vuoden aikana yli miljoonan 
markan arvosta ja tämänhetkinen tilauskanta on paras 
moneen vuoteen. Kysymys nouseekin; voidaanko tulevissa 
YT-neuvotteluissa saada todellista tietoa ja rehellisiä vas-
tauksia syistä, jotka johtivat näin totaaliseen ratkaisuun?

Taustalla tapahtuu  
Kevättalvella helmikuussa 1986 nousi valtalehtien otsikoi-
hin uutinen Tampereella sijaitsevan valtion omistaman 
Valmetin hissitehtaan myyntisuunnitelmasta. Helsingin 
Sanomien 14.2.1986 uutisessa kerrottiin Kone osakeyhtiön 
etsivän neuvotteluja Valmetin hissitehtaasta. Toimitusjoh-
taja Pekka Herlinin mielestä Kone tarvitsee ehdottomasti 
Valmetin hissitehtaan oman strategiansa eli kotimaisen 
markkinaosuutensa suojaamiseksi. Näin kertoi Herlin edel-
lisen vuoden toimintaa käsitelleessä tiedotustilaisuudessa 
ja samana päivänä Valmetin Tampereen hissitehtaan hen-
kilöstöryhmien lähetystö kävi eduskunnassa vetoamassa 
eduskuntaryhmiin hissitehtaan pikaiseksi myymiseksi Ko-
neen kovalle kilpailijalle amerikkalaiselle Otikselle. 

Lehden uutisen kertoman mukaan Herlin oli sanonut 
Koneen tehneen uusimman ostotarjouksen korkemmalla 
hinnalla kuin oli Otiksen tarjous.  Valmetin hissitehtaan Oti-
sia kannattaville työntekijöille Herlin lupaa neljän vuoden 
työsuhdeturvaa kun Otis on hänen mukaansa luvannut 
kahdeksi vuodeksi työsuhdeturvaa. Helsingin Sanomat 
uutisoi 20. päivänä helmikuuta 1986 Valmetin Koneen ja 
Otiksen kaupanhieronnan päätyneen Valmetin hissiteh-
taan myymiseen amerikkalaiselle Otikselle.              

Voiton amerikkalaiselle jättiyritykselle sinetöi kauppa-

ja teollisuusministeri Seppo Lindblomin (sd) johtama 
ulkomaisten investointien neuvottelukunta, jonka viides-
tätoista jäsenestä vain kaksi puolsi Konetta. Kauppa- ja 
teollisuusministeriönkansliapäällikkö Bror Wahlroos ja 
Suomen Pankin keskustapuoluelaisen johtajan Pentti Koi-
vikon varamies Jarl Storgårds olivat sillä kannalla, ettei 
kauppaa Otiksen kanssa tulisi sallia. Neuvottelukunta ei 
äänestänyt vaan kunkin jäsenen mielipiteet kirjattiin ja lo-
puksi Lindblom lausui oman kantansa. Hänen kantansa oli 
tässä tapauksessa myös hallituksen kanta. Lindblom (sd) 
on pääministeri Kalevi Sorsan (sd) kanssa sopinut, että 
Valmetin hissikauppaa ei viedä hallitukseen.

Syitä ja seurauksia 
       

Kone Oy:n Raahen konepajan YT-neuvottelut alkoivat väen 
palattua kesälomiltaan elokuussa 1986. Neuvotteluissa oli 
taustalla kovin epäileväinen mieliala. Kone Oy:n tulevista 
toimista ei saatu oikein kunnolla selvää. Kokouksia pidet-
tiin YT-lain määrittelemissä aikatauluissa. Alkoi tuntua kui-
tenkin siltä, että YT-menettely Kone Oy:n taholta on vain 
muodollista lainkirjaimen noudattamista tiedottamisvel-
voitteen suhteen.   

Työntekijäin mielestä Kone Oy:n on käsiteltävä tilan-
netta ottamalla huomioon ehdotukset, joita he esittävät 
edustajiensa kautta YT-menettelyyn. Ei hyväksytä suunni-
teltua konepajan toiminnan lopettamista. Ei saa toteuttaa 
ainuttakaan irtisanomista. Mahdolliset määräaikaiset, vuo-
rottelevat lomautukset voidaan hyväksyä. Myös eläkejär-
jestelyjä on tutkittava. Kone Oy:n on annettava perusteltu 
selvitys tilauskannasta, koska näin äkillisen toimenpiteen 
tarpeesta ei työtilanne konepajalla kerro. Olisi tutkittava 
vielä mahdollisuus toimia alihankkijana Kone Oy:n tuot-
teille. Heidän vaihtoehtoisille esityksilleen ei juuri saatu 
ymmärrystä. Ammattiosasto 55 lähestyi Raahen kaupun-
ginvaltuustoa peräten kaikkia mahdollisia keinoja työ-
paikkojen pelastamiseksi. Myös Metallityöväen Liittoon 
kirjelmöitiin ja vaadittiin Liitolta yhteyden ottoa Kone Oy:n 
johtoon ja valtiovaltaan, jolta edellytettiin toimia Raahen 
saamiseksi erityisalueeksi, joka mahdollistaisi uuden yrit-
täjän tai yritysten jatkavan konepajan toimintaa. Metalli-
työväen Liitto puolsi ammattiosaston ja Raahen kaupungin 
esitystä Raahen saamiseksi erityistukien piiriin. 

Kone Oy:n nosturitehtaiden työntekijät Hangossa ja Hy-
vinkäällä ottivat kantaa Raahen konepajan tilanteeseen 
toteuttaen syksyn aikana useita työnseisauksia ja vaatien 
Kone Oy:tä perustelemaan todelliset syyt Raahen konepa-
jan lopettamiseen ja peruuttamaan suunnitelman toteut-
tamisen. Kone Oy:n nosturitehtaiden, Hangon, Hyvinkään 
ja Raahen konepajojen työntekijät saivat vaatimansa pe-
rustellut syyt nosturituotannon johtajan Gerhard Wendtin 
Huvfvustadsbladetissa 27. elokuuta 1986 antamassaan 
haastattelussa. Hänen mukaansa nosturituotannossa on 

lopettaMinen
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tarvetta irtisanoa 400 työntekijää ja toimihenkilöä. Tämä 
määrä löytyy yhteensä Hangon, Hyvinkään ja Raahen ko-
nepajoista. Nyt on siis lopettamispäätösten kohteena koko 
Kone Oy:n nosturituotanto. Aika omituiseen valoon nouse-
vat johtaja Löfin markkinoimat siirrot Hyvinkään nosturi-
tehtaalle.  

Wendtin kertoman mukaan Kone keskittyy hisseihin ja 
lopettaa tuottamattomampia tuotannon haaroja. Syyksi 
mainitaan se, että Valmetin hissitehdas myytiin amerikka-
laiselle Otikselle ja näin päästettiin vahva kilpailija Koneen 
kotikentälle. Wendt sanoo, että ne supistukset joiden edes-
sä nyt ollaan, eivät olisi tarpeen ilman Otis-kaupan päätös-
tä. Sen jälkeen Kone voi keskittyä kylmästi taloudellisiin 
tosiasioihin välittämättä muista arvoista. Wendtin lausu-
masta voi selvästi tajuta, ettei työllisyydestä huolehtiminen 
kuulu Koneen arvoihin. Wendtin mielestä Otis-yhtymän 
tulon salliminen oli viranomaisilta suuri talouspoliittinen 
päätös, jota hän vieläkin ihmettelee.

”Rakennerationalisoinniksi” nimitettyjen supistusten 
takia noin 10 prosenttia Koneen noin 4000 päisestä Suo-
messa olevasta henkilöstöstä on menettämässä työpaik-
kansa. He saavat maksaa työpaikkansa menetyksellä 
Otis-päätökseen liittyvät kauppa-ja teollisuusministeriön, 
Valmetin, Kone-Yhtymän ja Otis-Yhtymän juonittelut, joi-
den syvimmät syyt jäävät selvittämättä.

Raahen konepajan henkilöstö irtisanottiin 1. syyskuuta 
1986. YT-neuvottelut oli käyty loppuun, eikä mitään tietoa 
konepajan toiminnan mahdollisesta jatkumisesta annettu 
neuvotteluissa. Lokakuussa Koneen aluehallinnon johtaja 
Löf vahvisti lehdistölle tiedot, joiden mukaan Raahen ko-
nepajan tiloihin olisi tulossa alan yrittäjiä sen jälkeen kun 
Kone lopettaa tehtaansa toiminnan. Työpaikkojen mää-
rästä Löfin mukaan ei vielä voida puhua, ehkä 60–80 on 
realistinen lukema. Varmempia tietoja tulevista uusista 
yrittäjistä lupasi Löf parin kuukauden sisällä. Ehkä silloin 
kerrotaan asioista myös työntekijöille, joiden työpaikan 
jatkumisesta ja koko elämäntilanteen järjestämisestä on 
kysymys. Työntekijät olivat luonnollisesti suuttuneita, kos-
ka he eivät hyväksy, että heistä käydään kauppaa heidän 
tietämättään.

Raahen Seutu uutisoi 31. joulukuuta 1986 Kone Oy:n 
Raahen konepajan toiminnan päättyvän tänään ja työn-
tekijäin ilmoittautuvan seuraavana arkena työttömiksi 
työnhakijoiksi. Jonkinlaista valon pilkahdusta tuo tieto, 
että Raahelainen Miilukangas Ky neuvottelee konepajan 
ostamisesta. Kauppa on Raahen Seudun saamien tietojen 
mukaan enää kiinni Kauppa-ja teollisuusministeriön ra-
hoituspäätöksestä, joka saataneen vasta tammikuun lop-
pupuolella. Miilukangas Ky:n arvellaan tarjoavan uusissa 
tiloissa töitä noin 50 Koneen entiselle työntekijälle. Kone 
Oy on puolestaan luvannut useiksi vuosiksi huomattavan 
määrän alihankintatöitä, mikäli kauppa toteutuu.

Miilukangas Ky:n toimitusjohtaja Erkki Miilukangas 
myöntää kauppaneuvotteluja käydyn, mutta hänen mie-
lestään on vielä paljon selvitettäviä asioita. Kone Oy:n alue-
hallinnon johtaja Löfin mukaan kauppa on todella kiinni 
enää KTM:n rahoituspäätöksestä. Kehitysaluerahasto on 
hänen mukaansa jo tehnyt myönteisen päätöksen.  Johtaja 

Löfin mukaan Miilukangas Ky:n kanssa on neuvoteltu koko 
liiketoiminnan ja tilojen ostamisesta. KTM:n mahdollista 
tukea hän luonnehtii tuntuvaksi. KTM:n mukaan Miilukan-
gas Ky:n investointi- ja käynnistämisavustusta koskeva 
päätösasia on vielä keskeneräinen. Arvio on, että se selvi-
ää tammikuun loppupuolella. Rahoituspäätöksen suuruu-
desta johtuen asia käsitellään ensin kansliapäällikkö Bror 
Wahlroosin johtamassa tuotantotukineuvottelukunnassa, 
ja sen jälkeen raha-asiain valiokunnassa päätökseen. Eri-
tyisaluepäätöksen myötä Miilukangas Ky:n mahdollisesti 
saamat investointi-ja käynnistämisavustukset ovat nor-
maalia suuremmat. Rahoituspäätökset toteutuivat ja Ko-
neen Raahen konepajan irtisanotuista n. puolet palkattiin 
Miilukangas Ky:lle.

Raahen Metallityöväen Ammattiosasto 55:n aktiivisuus 
työpaikkojen säilyttämiseksi oli merkittävä toteutuneissa 
erityisaluepäätöksiä edeltävissä neuvotteluissa.

Teuvo Teräslahti
Pääluottamusmies vuosina 1978–2005

Ammattiosaston puheenjohtaja vuosina 1979–1990

Lähteet:
Raahen seudun arkisto

Helsingin Sanomien lehtileikkeet
Kansan Tahto lehtileikkeet
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METALLI 55
TOIMIKUNTA 2017

Päivystys osaston toimistolla tiistaisin klo 16–17
Osoite: Vilpuntie 1 E, 92130 Raahe

Puh: 08 222525 fax: 08 2238658

Toimikunnan 
varajäsenet: 

Teemu Leppälä
Antti Pihlajakoski

Jukka Impiö
Reijo Lampi

Pauli Kyröläinen 
Kaisu Pelkonen 

Veli-Matti Paakkari
Jari Jussinniemi

Puheenjohtaja
Kari Junnila
Jäsenasiainhoitaja
puh. 040 593 2968

Taloudenhoitaja
Seppo Mällinen 
Opintosihteeri
Jäsenasiain hoitaja
puh. 044 321 1967

Sihteeri
Pirkko Valtanen
Jäsenasiain hoitaja
puh. 040 305 3233

Varapuheenjohtaja
Nuorisojaoksen pj.
Autoalan vetäjä
Mikko Suonvieri
puh. 040 834 2438

Simo Maijala
Toimikunnan jäsen
puh. 040 503 4155

Aimo Haapalainen
Toimikunnan jäsen
puh. 040 019 4509

Jarmo Nurkkala
Toimikunnan jäsen
puh. 050 552 7481

Risto Kyröläinen
Toimikunnan jäsen
puh. 050 360 4206

Janne Rostedt
toimikunnanjäsen
puh. 040 305 3285

Markku Niemelä
Toimikunnan jäsen
puh. 044 771 3549
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Varapuheenjohtaja
Nuorisojaoksen pj.
Autoalan vetäjä
Mikko Suonvieri
puh. 040 834 2438

Risto Kyröläinen
Toimikunnan jäsen
puh. 050 360 4206

Raahen Kuntokeidas vesipekan jäsenedut
Etuus 50% Raahen uimahallin palveluista

Edun voi käyttää hyödykseen yhden kerran viikossa. 
Ota jäsenkortti mukaasi.

Uinti: Ensimmäisellä kerralla ostetaan ranneke (10€), johon ladataan 10 käyntikertaa
Kuntosali: Ensimmäisellä kerralla ostetaan kortti (5€), johon ladataan 10 käyntikertaa

Sulkapallo, tennis, keilaus: Maksetaan käyntikerta kerrallaan.

Lisää jäsenetuja löytyy www.metalliliitto.fi -sivuilta

Seuraa ilmoittelua Raahelaisessa ja osaston nettisivuilla
www.metalli55.com

Juhlalehti on kädessäsi

Lasten-/perhetapahtuma, Power Park 
2 reissua heinä-elokuussa 15.7. ja 5.8., 

jompaankumpaan reissuun voi osallistua perheen kanssa
   

Vappujuhla 1.5.2017

Onkikilpailu, kesäkuussa

Torstaitori 20.7.2017, 
yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa

Frisbee golf -tapahtuma elokuussa

Teatteri-/konserttimatka suunnitelmissa
Kesällä tai syksyllä

Pikkujoulu marras–joulukuussa

               

100 v. juhlavuoden 
tapahtuMat
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Mikä on postin pitkän tähtäimen visio?
Jokainen toimittaa postinsa itse perille ja maksaa siitä postille korvauksen.

Mitä lukee Gigantin myyjän palkkakuitissa?
Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa

Pomoni ajoi työpaikan pihaan upouudella bemarilla.
“Hieno auto” huudahdin.
“Kiitos! Työskentele ahkerasti ja tee ylitöitä niin saan vielä hienomman ensi 
vuonna”

Miten monta ruotsalaista tarvitaan popcornin valmistukseen?
Kymmenen, yksi pitelee pannua ja yhdeksän ravistelee hellaa

Pikku-Kallelta kysyttiin pyhäkoulussa, luettiinko heidän perheessään  
ruokarukous ennen jokaista ateriaa. Pikku-Kalle vastasi ylpeänä:
”Ei meidän tarvitse, meidän äiti on aika hyvä kokki.”

Sotilas: “Tiesitkö että Laihialle on perustettu uusi joukko-osasto?”
Toinen Sotilas: “Älä ihmeessä, minkä niminen?”
“Nuukalaislegioona.”

Tohtorin joulu meni pilalle kun viemäri tukkeutui.  
Hän soitti putkimiehelle ja pyysi tätä apuun.
“Mutta nythän on jouluaatto”, esteli putkimies.
“Entä sitten? Jos te sairastutte, minä tulen heti välittämättä siitä, mikä on 
päivä tai kellonaika.”
Putkimies tuli puolen tunnin kuluttua, tiputti viemäriin pari pientä tablettia 
ja sanoi: “Jollei se noista parane, soittakaa uudestaan pyhien jälkeen.”

Miksi kutsutaan isoa töppäystä Pauligilla?
Juhlamokaksi.

Koulussa opettaja kysyi Pikku-Kallelta, että montako ilmansuuntaa on ole-
massa. Pikku-Kalle vastasi, että niitä on seitsemän. Opettaja kysyi, että eikö 
niitä ole kuitenkin kahdeksan. Pikku-Kalle vastasi, että niitä on enää seit-
semän, koska edellisenä iltana TV-uutisissa oli kerrottu, että presidentti söi 
lounaan.

SattuvaSti Sanottua
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huRahtanut hoRoSKooppi

KauRiS 23.12.–19.1.
Loikit gasellin askelin kohti kevättä ja ke-
sää. Otat elämässäsi pitkiä loikkia suun-
taan jos toiseenkin. Paras ystäväsi on 
vesipullo, se pelastaa kaikista kosteista 
juhlista. Elämä hymyilee kilpaa auringon 
kanssa. Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, on 
mielilauseesi. Odotat malttamattomana 
kesää, jolloin pääset kirmailemaan kesä-
yössä kaiken maailman itikoiden pistoa 
odotellen. Löydät kesällä hyvät marja-
apajat. Elät mieluiten omavaraistaloudes-
sa. 

VESiMiES 20.1.–19.2.
Sinulle sopivin urheilulaji on joko vesihiihto 
tai vesijumppa. Molemmissa olet omassa 
elementissäsi. Sinulla toteutuu ensi vuon-
na Hawaijin matka, siellä tanssit hula hulaa 
ukuleelen tahtiin kaislahame kainalossa 
leit liehuen. Elämä hymyilee. Heittelet ku-
perkeikkoja hiekkarannalla ja otat pienet 
neuvoa antavat odottaen ajatustesi kirkas-
tuvan. Varo ettei kasva suomut selkääsi. 
Harrastat heinäkuussa pilkkimistä saunan 
terassilla odottaen ahdin suovan antejaan. 

KaLaT 20.2.–20.3.
Elät onnesi kukkuloilla tänä vuonna. Tu-
let saamaan lottovoiton, vähintään kol-
me euroa. Sinun on syytä harrastaa sijoit-
tamista, jotta ne kolme euroa poikivat. 
Toimeentulosi on turvattu kunhan pelaat 
korttisi oikein. Hiihtelet sukset solmussa 
kevät hangilla ja hymyilet kilpaa auringon 
kanssa. Olet allerginen ongenkoukuille ja 
kastemadoille. Asuisit mieluiten iglussa ja 
pohjoisnavalla, sillä siellä ei tarvitse leika-
ta nurmikkoa.

OinaS 21.3.–20.4.
Vietät syntymäpäivääsi pääsiäisen aikaan. 
Lentelet luudalla pitkin poikin, härnäät 
pajunkissoja ja lopuksi ihmettelet mitä 
suklaamuna sisältääkään tänä vuonna. 
Elät arvoituksellista kevättä ja mielui-
sin harrastuksesi on lentäminen kukasta 
kukkaan. Olet sukua mehiläiselle, mielit 
pistellä raitapaidassa sarvet kalisten sinne 
sun tänne. Elämä on laiffii. Aloita valmis-
tautuminen suopotkupallokisoihin, muta 
tekee hyvää ihollesi. Mielestäsi tehokkain 
treeni on lokkien jätösten väistely Oulun 
kauppatorilla.

HäRKä 21.4.–20.5.
Taistelet matadorin tavoin vapaa-ajan 
puolesta. Olet hoivavietin riivaama ja suo-
jelet itseäsi liialliselta työn teolta. Julistat 
ajatuksesi kaikelle kansalle ja saat suuren 
suosion. Koet olevasi suosion valtavalla 
kukkulalla, mutta valitettavasti alamäki al-
kaa ennenkuin huomaatkaan. Saat hyvät 
kyydit ennen alastuloa. Voi sitä autuutta. 
Romanssi kukkii loppuvuonna. Rakastut 
niin että housut pyörii jalassa. Rakkautesi 
kohde on joko uusi tuttavuus tai vanha suh-
de lämmitettynä. 

KaKSOSET 21.5.–21.6.
Saat kaiken tuplana tänä vuonna, niin 
hyvät kuin vähemmän hyvät asiat. Rahaa 
kuluu elämiseen rutkasti, mutta kansanta-
lous kiittää, koska kotimaan talous elpyy. 
Olet avaintekijä talouskasvussa, maan 
hallitus muistaa sinua runsailla jälkive-
roilla. Mottosi on mitä enemmän ostat sen 
enemmän säästät. Rakastat blondivitse-
jä. Helluntaiheilaan kannattaa panostaa. 
Kaksin aina kaunihimpi, seurapiirielämäsi 
on keväällä vilkkaimmillaan.

RaPu 22.6.–22.7.
Mieluisin kulkusuuntasi on taaksepäin ja 
ilman minkäänlaisia yllätyksiä. Elämä ko-
keilee sietokykyäsi kesällä. Sään haltija ei 
tiedä sataako vai paistaako. Molempi pa-
rempi. Jos elämääsi hiipii tylsyyden apatia, 
viskaa sitä ämpärillisellä tulisia grillihiiliä. 
Kesällä on mukavat sähinät, kilpailet kylän 
kissojen kanssa siitä kuka sähisee kiivaim-
min. Lavatanssit ovat intohimosi ja niinpä 
kellohame heilahtaa kesälauantaisin, jopa 
niin että saattaa pudota. Tee juhannustai-
koja, koska tulevaisuutesi riippuu niistä. 

LEiJOna 23.7.–22.8.
Karjahtelet omaa ilosanomaasi pitkin 
maita ja mantuja. Vastakaikua ei juurikaan 
kuulu. Yksin saat taistella sinä leijona. 
”Katso kehen luotat”, on mottosi. Karvaita, 
sanoi kettu pihjalanmarjoista. Näitä hoet 
päivät pitkät. Saaliiksesi himoat naapu-
riasi tai vähintää naapurin villakoiria hä-
nen olohuoneen nurkastaan. Valmistudut 
syyskauteen harjasi hulmuten. Syksy on 
ihmisen parasta aikaa. Luovuus kukkii, 
mutta lakastuu syksyn tullen. Onnea her-
rain kanssa marjassa, kun kuljet ahon lai-
taa ilman paitaa.

nEiTSyT 23.8.–22.9.
Olet tiptop ihminen. Kaikki tavarat ja asi-
at tulee olla aina järjestyksessä, jopa niin 
että sukatkin ovat naimisissa keskenään. 
Kauheuksien kauhistus on epäjärjestyk-
sessä oleva keittiön kaappi. Sie romahat jos 
kaikki ei löydykään heti ja yhdellä vilkaisul-
la. Mittanauha on paras kaverisi, käytät sitä 
pöytäliinojen asentamiseen keskelle pöy-
tää. Omaat yliluonnollisen värisilmän. Jopa 
auton väri on soinnutettu talvisaappaittesi 
väriin, käsilaukusta puhumattakaan. Lumi-
työtkin teet mieluiten hammasharjalla.

VaaKa 23.9.–22.10.
Olet tasainen luonne, ei ole heilahtelu-
ja puoleen eikä toiseen. Haluat asuakin 
Pohjanmaan lakeuksilla. Suosikki meresi 
on Latomeri. Kaikki profiilista poikkeava 
on pahasta. Jos kuppi kallistuu liikaa oi-
kealle, korjaat sen heti tasapainoon. Ostat 
kaupasta omppuja ja appelsiinejä aina sa-
man määrän, mutta kala ei ole kilon päälle 
eikä liemiruoka litran päälle. Kesäheila voi 
olla tänä kesänä haussa, sillä sinua kieh-
tovat rämäpäähellut. Salainen intohimosi 
on kumparelasku.

SKORPiOni 23.10.–22.11.
Olet mahtava jouluihminen. Virität jou-
luvalot jo heti kun illat pimenee. Loistat 
ledilamppujesi kanssa kilpaa kun hämärä 
hiipii kattojen ylle muistuttaen lähesty-
västä kaamoksesta. Viihdyt hämärässä, 
mieluisin pelisi on hämärän hyssy kynt-
tilän valossa. Saat tosielämän oskarin 
selviytymisestä pimeyden valtakunnassa. 
Eläköön kaamos. Hukutat läheisesi joulu-
lahjoihin. Pyrstö heiluen kuljet pikkujou-
lusta toiseen ja pistät sinne sun tänne aina 
tilaisuuden tullen. 

JOuSiMiES 23.11 – 22.12
Tuskastut joulumusiikkiin jo ennen kuin se 
on ehtinyt kunnolla kaupoissa soidakaan. 
Sinulla ei soihdut sammu eikä koko väki 
nuku kotonasi. Meno on sen verran ää-
nekästä ja paras ystäväsi on jouluaamun 
varpunen. Piparisavotta vie mielenrauha-
si moneksi viikoksi ja tortut on sikinsokin. 
Mutta joulukalenteri pelastaa elämäsi, 
sen sisältö ohjaa arkeasi koko joulukuun 
ajan. Mieluisin jouluvieras on joulupukki 
pusseineen. Olet sitä mieltä että parhaat 
jouluvalot ovat anopin auton takavalot.

Suhinalempi, The astrologi



Laatija Teem
u Leppälä

Nimi Puh. no.

Osoite

Ristikon oikein ratkasseiden kesken arvotaan kolme kahvipakettia. Vastaukset osaston toimistolle 
1.5.2017 mennessä, osoite: Raahen Metallityöväen ammattiosasto 55 ry, Vilpuntie 1, 92130 Raahe.


