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Kumppaneina kynä ja kamera

toksen itse tiedottamisen tarpeellisuudesta Keijolla on kuitenkin selkeä 
mielipide:
- Tiedottamista tarvitaan niin kauan kun tiedotettavaa on.
Tuohon lienee turha mitään lisätä.

Kuvan nuorimies syntyi 7. syyskuuta 1950 Lappeenrannassa, 
puolisen vuotta ennen Paasikiven valintaa tasavallan presi- 
dentiksi. Samana vuonna kun lakkoihin osallistui 117 000 työ- 
läistä ja puu- ja puunjalostustuotteiden osuus  valtakunnan 
vien- viennistä oli huikeat 86 prosenttia.
Varhaisimmat  koulumuistot,  neljän alakoululuokan verran piirtyivät 
miehen mieliin   Puumalan Lintusalosta.      
Perheen   palattua    Lappeenrantaan       opinahjoksi  vaihtui 
Lauritsalan koulu.
Ammattikoulusta  -67  valmistuttuaan   tarjoutui  tarmon  täyteiselle 
nuorukaiselle työpaikka Kaukaalta.
Sen  keskeytti  vain  kahdeksan  kuukauden  mittainen  varus-
miespalvelus kotikaupungissa.
Puumalan tyttöön, Elliin tutustuminen mullisti poikamiehen  elämän.
Riiustelu  vei  kaksikon   alttarille   maalaishäissä,  Puumalan 
maisemissa  kesällä  1971.Haikara  on  vieraillut       pariskunnan 
elämässä kahdesti,   ensin se toi Katin  v. -73  ja kolmisen vuotta 
myöhemmin Nikun.

Urheilumies
Jalkapallo on kuulunut harrastuksiin jo pienestä pitäen. LauTP:ssä pelattujen 
junnuvuosien  jälkeen  hän  päätyi  potkiskelemaan  puulaakitasolla, 
työpaikkasarjoissa  ja  turnauksissa,  päästen  jossakin  vaiheessa  pokkaamaan 
mm. yhtiöläisten urheiluseuran, LyLyn jalkapalloilupokaalin.
Urheilun  parissa  oleminen   merkitsi   Keijolle  80  -luvulle  tultaessa 
mahdollisuuden  myöskin kirjoittaa  aiheesta.  Ahlqvistin  Jouko pyyteli  miestä 
raapustelemaan  juttua  silloiseen  paikalliseen  työväenlehteen,  Saimaan 
Sanomiin.  Lehti  tuli  ja  meni,  mutta  kirjoitushommia  hän  on   jatkanut  Etelä-
Saimaassa,  sekä   viime  vuosina  raportoimalla   SaiPan  kotiotteluista   STT:n 
urheilutoimitukselle.
Ay -mies
Työnantajan viime  vuosien  aikana  harrastama  henkilöstöpolitiikka  ja   sen 
seuraukset näkyvät huolestuneisuutena miehen kasvoilla. Työhalujen täyttämä 
mieli ei edelleenkään jaksa sulattaa  sanelemalla  tehtyjä eläke- ratkaisuja.
Putket  ja  pakon  edessä  pois  työelämästä  laittamiset   eivät  saa  kiitosta 
vuosikymmenet  yhtiön  leivissä  olleelta.  Pehmeämpiäkin  keinoja  olisi  Keijon 
mielestä  voinut  olla  tarjolla.  Muutaman  vuoden  kuluttua  niin  monen 
työssäoloaika olisi joka tapauksessa täyttynyt.
-Nyt tehtiin turha ja harkitsematon ratkaisu.
Ammattiyhdistystoiminnassa  paljon  nähneenä     mieleen   tulevat  työsul- 
kukevään  tapahtumat. 
-Tunnelmat olivat aika-ajoin suoraan sanottuna kireät.
Martikainen kantaa samalla huolta ay -liikkeen tulevaisuudesta.  Sinänsä  järjes-

täytyminen  ja  liittoon  kuuluminen  kiinnostavat  ihmisiä, 
mutta asioiden hyväksi toimiminen ei.
Vuosienkaan   pohdiskelut  keinoista,  joilla  toimintaa 
saataisiin  herätettyä  eivät  ole  jostain  syystä  tuottaneet 
toivottua tulosta.
– Sekin  vaikuttanee,  kun  ei  nuoria  enää  liiemmin 

vakinaisteta.

Sellun mies 

Keijo Martikainen, kuten moni muukin  ikäluokassaan tarrasi työnte- 
koon  miltei välittömästi kouluelämän päätyttyä. Ramppaaminen 
kodin  ja  sellun kuivaussalin välillä  alkoi näet miehen ollessa vasta 
16 vuotias.
Työnteon  ohella,  joskus  -70  -luvun  puolivälin  paikkeilla  heräsi 
kiinnostus  ay  -asioihin.  Nuorisojaoston  toimintaan  osallistuminen 
sytytti   kipinän kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen.
Oppia työväestön asioihin  vaikuttamisesta haettiin  TSL:n  ja  SAK:n 
ammattiosastoille  suunnatuista  opintokerhoista,  sittemmin  liiton  ja 
SAK:n kursseilta. Niiden turvin ay -toiminnan merkitys työelämässä 
valkeni ja halu toimia  asioiden parissa kasvoi kasvamistaan. 
Ammattiosaston tiedottajana  Keijo aloitti  v. 1977. Sitä pestiä kesti 
yhtäjaksoisesti aina kuluneeen kesän kynnykselle asti. 
Toiminnan  miehenä Keijolle  tarjoutui  varsin  pian myöskin   pesti 
luottamusmiehenä joskus  80 -luvun alkupuolella.
Jakso  jäi  lyhyeksi,  mutta  niin  vain  kävi,  että  myöhemmin   hänet 
valittiin  tehtävään  uudelleen.  Valinta  kestikin  aina  vuoden  2006 
loppuun asti.

”Mä joka päivä jälkeen työn, joka ainoa ilta löylyä lyön...”

Tänään on saunapäivä. Niin taisi olla eilenkin, ja taitaa olla myöskin huomenna. 
Keijolle sauna merkitsee paljon.  Lähes tulkoon kaikki 
kaikessa.  Kiukaan  sihahdus on musiikkia  korville  ja 
löylyn  lämpö terapiaa  ay  -miehen sielulle.  Niitä  keho 
vaatii ja mieli himoitsee, päivittäin,  kesät, talvet.
Toista  intohimoista,  avantouintia,  on  mahdollisuus 
harrastaa  läpi  talven   Myllysaaressa.   Sillä  ole  väliä 
pulahtaako hyiseen  veteen saunasta   vai  ihan noin 
muuten vain.
Lemillä  sijaitsevalla   kesämökillään   ovat kesäkuukaudet  kuluneet  tarkkaan. 
Luonnonhelmassa, pottupitäjän uumenissa, kaukana kaikesta.
Stressin ja kiireen on voinut siellä sysätä  syrjään.                              
Tästä lähin nautinnon voisi olettaa olevan  täysipainoista, vai onko? Työ kun ei 
enää ainakaan ole enää esteenä ?
Keijo asettelee valokuva-albumin  takaisin   kirjahyllyynsä.
- Pienistä asioistahan tässä on pitänyt aloittaa.

Mies, kynä ja kamera
Kirjoittamisen ja valokuvaharrastuksen kautta Keijo on tullut monille 
tutuksi. Mies on kolunnut kameroineen  työväentilaisuuksia, 
järjestöjuh-lia, urheilutapahtumia, perhejuhlia... ja  kaikkea siltä 
väliltä.
Sotapäällikkö Osmo Härkösen komppanian kirjurina aikanaan palvel-
leesta rakuunasta on vuosikymmenien kuluessa kouliintunut 
kivenkova kynämies.
Ammattiosaston tiedottajana toimiessaan Keijo on kuulunut  myöskin 
Paperiliitto -lehden kirjoitusryhmään. Paikallisista ammattiyhdistysasi-
oista  ja alan arvomaailmaan pureutuvien artikkelien kirjoittaminen on
ollut miehen sydäntä lähellä.
Vaikka   tiedottamisen  työkalut ovat viime aikoina kokeneet rajun muu-

             
                                                 TEKSTI  PAULI VENTO   KUVAT  MARTIKAISEN  PERHEALBUMI



Sulka hattuun! 

-Rouhiaisen  Pena  oli  päällikkönä 
vanhalla  voi-  malaitoksella  ja  halusi 
kuvan  tehtaasta  lähtiessään 
Amerikkaan.
Rakennuksen katolla oli putkia. Niiden 
päät  piti  sitten  maalata.  Mestarina 
siihen   aikaan  ollut  Antikaisen  Eino–
vainaa  laittoi 
nuoret  miehet 
hommiin.
Niin  sitten maa- 
lattiinkin  niitä 
putkia  koko  vii- 
kon  ajan,  päivä-
urakkana. 

Istumme  Kallen 
kanssa  Keskuskorjaamolla,  pienessä 
hiljaisessa  sivuhuoneessa.  Vanhan 
voimalaitoksen tapahtumista on kulunut liki 
neljäkymmentä vuotta. 
Kalle  on  kolmannen  polven  kaukaalaisia. 
Isoisä aloitti aikoinaan Kymi –yhtiöllä ja isä 
oli  Kaukaan  voimalaitoksella  töissä,  sen 
jälkeen vuoromestarina. Oma työsarka alkoi 
5.  kesäkuuta  1961,  Sen  on  aika  päättyä 
kuluvan  vuoden  marraskuun  lopussa. 
Neljäkymmentäkuusi vuotta siinä vierähti.

”Sulo oli oksentamassa altaaseen.  
Se  tokas  voimakkaalla  äänellä:  Poika,  
älä ikänä ota viinaa!”

Kalle  kävi  aikoinaan  kunnossapitolinjan 
ammattikoulussa.
-  Koulusta  oli  siinä  mielessä  hyötyä,  ettei 
kaikkea tarvinnut itse opetella.
Samaan  hengenvetoon  hän  kuitenkin 
toteaa, että nyt kun kunnossapitokenttä on 
muuttunut,  työskentely  on  kyllä  aika 
erilaista, kuin silloin.

-Meillä oli kolmen miehen ryhmä; vanhempi 
kaveri, joka oli keulamies. Sitten oli keski-
ikäinen  mies  ja  kolmantena  nuori 
pojankossi.
Sulkanen kertoi keulamiehen olleen nimensä 
veroisesti ryhmän keula. Sen tehtävänä oli 
sopia mestarin kanssa homma ja miten se 
hoidetaan.  Pojankossille  kuuluivat  kaikki 
juoksevat työt.

Keulamies laittoi  kaverin  hakemaan milloin 
mitäkin, varaosia, työkaluja ja sen sellaista. 
Piirustuksista  piti  hakea  kopiot  konttorista. 
Kopiokone oli siellä silloin.

Aikoinaan  oli  Kaukas  ja  ihmiset  asuivat 
piipun juurella  ja  viettivät  aikaa enemmän 
yhdessä.   Kalle  kertoi  miten  paperikoneen 
tulon  aikoihin  70  –luvulla  porukkaa  tuli 
ympäri maata.
Ihmisten  elintason  kohottua  alettiin 
rakentaa  ja  porukka  levittäytyi  eri 
puolelle  kaupunkia.  Siinä  vaiheessa 
kaukas -henki osoitti jo rappeutumisen 
merkkejä.

-  Ihmiset  ovat  jotenkin  vieraantuneet 
toisistaan.

Työläinen  saattaa  Kallen  mielestä  olla 
tulevaisuudessa  hyvinkin  huonossa 
asemassa.  Hän  puhuu  alati  muuttuvasta 
paletista ja siitä että meininki on menossa 
vuosi vuodelta aina vaan ahtaammalle.

-  Vaikuttaa siltä, että se hyvinvointi, mikä 
vuosikymmeniä takaperin lähti nousemaan: 
rahamäärä lisääntyi ja elämisen laatu alkoi 
ihmisillä paranemaan.
Nyt  ollaan   Kallen  mielestä  tulossa 
tilanteeseen,  jossa  suunta  näyttäisi  olevan 
kääntymässä päinvastaiseksi.

Kalle on tehnyt kunnossapitohommia koko 
ikänsä.  Työt  alkoivat  voimalaitoksella. 
Lipeänpoltto  loppui  70 –luvun alkupuolella. 
Sen  jälkeen   miesmäärää  osastolla 
vähennettiin.
Kunnossapitoväkeä  siirtyi  KKP:hen  vuoden 
-72  keväällä.  Se  oli  erillinen 
kunnossapitokeskittymä.
-  Mie  muistan  elävästi,  kun  joutu 
Väätämöisen  Einon  komppaniaan,  pelotti 
että  miten  se  työ  lähtee  luonnistumaan. 
Sitten  huomasi,  ett  tämähän  on 
mukavampaa, kuin se entinen homma. Uusi 
oli vaihtelevampaa.

-  Tehtävien  jaosta   ei  tullut  milloinkaan 
erimielisyyksiä.
Keulamiehet  olivat  aika  avoimia,  joten 
juoksupoikakin oppi siinä sivussa varsinaiset 
työt, vaikka joutuikin juoksemaan asioilla.
- Haikosen Onni ja  Sopen Sulo olivat näitä 
keulamiehiä, asiallisia jotka kyllä neuvoivat 
nuorta miestä töissä.

Kuusikymmentäluvun  alkupuolella  tehtiin 
korjaushommia juhannuksena.
-Saarisen Erkki  oli   keskimmäinen mies ja 
Sopen  Sulo  oli  keula.  Miehet  olivat  illalla 
vähän ryypiskelleet ja kun mie menin sinne 
sosiaalitilaan aamulla käymään, niin Sulo oli 
oksentamassa altaaseen.

 On  saatu  nauttia  aika  hyvistä 
vuosikymmenistä.  Viimeisen  kymmenen 
vuoden aikana kehitys on hieman alaspäin.
Kalle luottaa nuoriin, mutta epäilee monien 
valmiuksia tullessaan työelämään.
Tietoa  ja  taitoa  toki  riittää,  mutta 
asennepuolessa  on  hänen  mielestään 
monesti  parantamisen  varaa.  Liekö  syynä 
rahan   saamisen helppous,  se  ettei  sen 
eteen  tarvitse  laittaa itseään likoon yhtä 
paljon kuin ennen vanhaan.

Käytännössä  kunnossapitotyö  on  Kallen 
kohdalla  tarkoittanut  aivan  alusta  alkaen 
asennuspuolen  hommia;  vaihdelaatikoita, 
pumppuja  ja  koneasennuksia.  Eipä 
oikeastaan paljon muuta.
-  Työ on ollut mielenkiintoista, ei ole tähän 
asti ollut ikävä pois. 

Kaarlo  Sulkasen  kasvoilla  näkyy 
tyytyväisyys.  Mies  on  itse  rauhallisuus. 
Rennon  oloinen  tarinankertoja,  jolla  on 
kaiken  lisäksi  hyvä 
muisti.
Vuosikymmenten 
varrella  hän  on 
nähnyt  työssään 
paljon. Siinä ajassa 
on  ehtinyt  tulla 
taloon  monta 
kasvoa  ja  monta 
ehtinyt  lähteäkin.

- Se tokasvoimakkaalla äänellä: ”Poika, älä 
ikänä ota viinaa!”
-Enkä todellakaan 
ole  ottanut.  Siitä 
se  oppi  vissiin 
meni  perille,  kun 
oon  näinkin 
pitkälle selvinny.

Kunnossapitopuo-
lella oli porukkaa
paljon.  

Tehdasosastoilla  oli  omat  miehet  ja  sen 
lisäksi oli se erillinen kunnossapitoporukka. 
Kkp. Yhteensä vähintään kaksi ja puolisataa 
miestä, muistelee Kalle.
-  Vaikka miehiä  oli  paljon,  riitti  töitä  joka 
päivälle.
Tähän päivään tultaessa porukan henki on 
kokenut melkoisen muutoksen.

- Markka ei  maistu enää yhtä makealta ja 
tunnu työllä ansaitulta.

”Sen  päivän  ruokatuntireissu  venähti 
kolmen kuukauden mittaiseksi...”

Hyvä  onni  on  seurannut  Kallea  pitkin 
työelämää.  Tapaturmilta  on  säästytty  ja 
sairastumisilta  muutenkin.  Viidentoista 
vuoden  takainen   kolarointi  tukkirekan 
kanssa muistuu toki mieleen.
Mies oli matkalla kotiinsa kun  onnettomuus 
tapahtui.  Sen  päivän  ruokatuntireissu 
venähti kolmen kuukauden mittaiseksi.
- Mieleen ei muita sairastumisesta johtuvia 
poissaoloja tule.

Kalle osaa arvostaa terveyttä. Niin fyysistä 
kuin  henkistäkin.  Nuorempana  kilpaladuilla 
hiihdetyt kilometrit taittuvat nyt hieman



...jatkuu

verkkaisemmin hiihdellen, pyöräillen, kesä - 
mökillä marjastaen sekä muuten ulkoillen.
Suomenniemellä sijaitsevalla kesäpaikalla on 
hyvä kuunnella hiljaisuutta.

toimiminen  niissä  on  hyvä  kasvualusta 
jatkoa  ajatellen.  Nuoret  saattavat  kokea 
toiminnan  edelleen  jollain  tavalla  liian 
poliittisena, tuumii Laakso. 

Nuorempana  harrastuksiin  kuului  myös 
soutu. Mies oli sen verran kevytrakenteinen, 
että istutettiin porukkaveneen peräpenkille.
- Kun päästiin neljältä töistä, mentiin kiireen 
vilkkaa Pappilanniemeen. Halkosaari piti

ehtiä  kiertää,  ennen  pimeän  tuloa.  Kerran 
sitten   iltahämärässä  vene  sai  osuman 
kiveen. Onneksi ei siinä sitten sattunut sen 
vakavampaa.

Ammattiliittoon  Kalle  liittyi  kesällä  1965 
armeijasta  pois  päästyään.  Se  oli  sen 
aikainen käytäntö.  Itse  toimintaan  mies ei 
ole  osallistunut,  mutta  antaa  toki  täyden 
tunnustuksen sen tekemälle työlle.

Puheenjohtajaksi
omana itsenään

Suojeluvalvoja  Teuvo  Laakson  valinta 
osaston  puheenjohtajaksi  tuli  monelle 
toiminnassa  mukana  olevallekin  melko 
tavalla  yllätyksenä.  Päätös   miehelle 
itselleen oli alun alkaen myös tiukka paikka.
-Sanoisin,  ettei  tuo  päätös  kovin  helppo 
ollut,  pikemminkin  pitkähkön   harkinnan 
tulos.

Luottamusmieskuvioissa  Laakso  on  ollut 
mukana  jo  vuodesta  -92,  joten  tuntumaa 
puseroon on ehtinyt tarttua sen verran, ettei 
tehtävään ihan puun takaa tarvinnut lähteä. 
Toimikunnan  kautta  järjestötyö  on  tullut 
tutuksi,  vaikka varsinaisessa järjestötyössä 
mies on ollut varsin vähän mukana.
- Uskon, että  päätökset ovat olleet  sen kal- 
taisia  kuin  mitä  olen   asioista  itsekin 
ajatellut.

Puheenjohtajana Laakso ei ole valmis vertai-
lemaan itseään edeltäjäänsä.
Kokousten  läpi viemisen tärkein elementti
ei ole hänen mielestään kokoustekninen
täydellisyyteen  pyrkiminen,  vaan  asioiden 
esille ottaminen ja niistä päättäminen. 

- Tärkeintä on  tehdä hyviä ja osaston kan-
nalta oikeita päätöksiä.
Edeltäjänsä    tavoin  myös   Laakson 
toiveissa on saada ihmiset   osallistumaan. 
Vapaa-ajan   tapahtumia  ja   tilaisuuksia 
suunnitel-    taessa   jäsenistöä   on hänen 
mukaansa ensiarvoisen tärkeää kuunnella.
-Ihmisiä  kiinnostavia  tilaisuuksia  pitäisi 
järjestää  enemmän,   toisin  sanoen  toimia 
enemmän jäsenistön ehdoilla.
-Työsulku  yhdisti  ihmisiä,  mutta  eihän  sen 
kaltaisiin  tekijöihin  kannata  silti  missään 
nimessä turvautua, huomauttaa Laakso.

Oma osaston asiat etusijalla

Piiritason  yhteistyölle  Laakson  mielestä 
riittää aikaa kunhan omat, paikalliset solmut 
saadan ensin aukaistua.
Ajatusten  yhteensovittaminen piirien  välillä 
ja  muiden  alan  ammattiosastojen  kesken 
vaatii kuitenkin oman aikansa. 
- Viimeaikaiset  ”väännöt”  ovat voineet 

Nuorempana kuunneltiin, kun vanhemmat 
miehet  keskustelivat  asioista.  Puhuttiin 
kommunisteista ja kapitalisteista. Se tuntui 
silloin jotenkin tyhmältä.
Kalle sanoo, että näin jälkeenpäin on tullut 
ajatelleeksi,  että  ellei  tuolloin  olisi 
keskusteltu  asioista,  ei  työmiehen  tilanne 
olisi  lähelläkään  tätä  tasoa  missä  nyt 
eletään.
Ammattiosasto  on  tehnyt  valtavan  työn. 
Tänä päivänä tuntuu vähän siltä, että  pitäs 
taas  tulla   koettelemuksia,  ett  ihmiset 
yhdistyisivät. Saisi siten joukkovoimaa.
-  Työsulun  jälkeen  joukosta  on  tullut 
yhtenäisempää.

           

-Yhteistyössähän  nätä asioita on tähän asti 
hoidettu ja niin tullaan tekemään varmasti 
jatkossakin.

Toiminnan suuntana jäsenistö

Puheenjohtajakauden  alkajaisiksi  katse 
kohdistuu  jäsenistöön.  Kontaktin  luominen 
monisatapäiseen jäsenkenttään on sen ver- 
ran  haastava  homma,  ettei  sitä  kannata 
olan  kohautuksella  kuitata.  Jäsenkunnan 
toiveet  ja   tarpeet  pitää  pystyä  ottamaan 
huomioon niin hyvin kuin mahdollista.

Ammattiosaston  toiminnan  suuntaa  ei 
Laakson mukaan ole tarvetta lähteä millään 
muotoa uudelleen linjaamaan.  
-Kyllä  se  on  sitä   jäsenistön  suuntaan 
kohdistuvaa toimintaa, hän sanoo.
Syyskokouksen   alla  osaston  nuorten 
jäsenten  määrää  kartoitettiin.  Tulos  oli 
odotetun kaltainen, mutta yllätti silti monet.
Nuorisojaoston perustamisesta  päätettiin, 
mutta pieni epäilys jäi, että näinköhän

viedä porukan   voimavaroja.   Aika näyttää 
miten   yhteistyökuvioissa edistytään, hän 
sanoo.
Tuleva puheenjohtaja  on istunut Lappeen-
rannan ammatillisen paikallisjärjestön (LAP)
hallituksen varajäsenenä. Muutamia kertoja
kokouksessa käyneenä on ollut mahdollisuus
tutustua järjestötoimintaan tuolla tasolla.
Toimiminen   paikallisjärjestössä   on 
Laakson  mielestä varmasti  tärkeä osa ay-
kentällä tehtävästä työstä, mutta isompaan 
rooliin  hän ei itse ole  valmis vielä   tässä 
vaiheessa   lähtemään. Syykin on selvä:  
-Oman  osaston  asiat  ovat  tällä  hetkellä 
etusijalla.
-Ammatillinen  paikallisjärjestö  on  kaikesta 
huolimatta hyvin toimiva yhteistyöelin. Sen 
kautta  on  mahdollisuus  haistella  laajem- 
minkin ay -kentän tuulia, toteaa Laakso.

Edessä riittää haasteita

Haasteita nuijan varteen astuvan  Laakson 
mielestä  tulee  omassa  kentässäkin  lähi-
kuukausina riittämään.

  

Kaarlo ”Kalle” Sulkanen
s. 4.marraskuuta 1944
vaimo, 2 aikuista lasta
Aloitti työnteon Kaukaalla 5.6. 1961.
ja päätti ne 30.11.2007. 

 toiminintaan sitä kautta saataisiin riittävästi 
uutta verta.
-Nuoria  meillä  on  lukumääräisesti  aika 
vähän,  joten  vähän  vanhempienkin 
kiinnostusta asioihin voisi herätellä.
Laakso  on  kuitenkin  toiveikas  eritoten 
nuorten suhteen.  Jaostoihin liittyminen ja 

Sopimuskauden  lopun lähestyessä  satelee 
monenlaista signaalia.
Syksyllä  jo  toiveissa  olleet  neuvottelut 
siirtynevät pikälle kevääseen. Niissä toden- 
näköisesti  tullaan  tarjoamaan  karvaita 
paloja työväestön nieltäväksi.
-Nähtäväksi  jää  mihin  tässä  vielä 
ajaudutaan!



Pertti Lallo luottaa
seuraajaansa
Pertti Lallon, aivan kuten monen muunkin 
ammattiyhdistysaktiivin mieltä on jo pitkään 
painanut  ajatus  siitä,  mistä  saadaan uusia 
ihmisiä jatkamaan toimintaa ja päättämään 
asioista.
Lallon  on  kuitenkin  varsin  tyytyväinen 
nuorennusleikkauksen  käyneestä 
luottamusmieskaartista.
-On  löytynyt  nuoria  kavereita  jotka 
uskaltavat  ottaa  ja  kantaa  vastuuta 
esimerkillisellä tavalla, sanoo Lallo.
Osaston  syyskokous  valitsi  uuden 
toimikunnan  yksimielisesti  työhuonekunnan 
tekemien  esitysten  perusteella. 
Kokoonpanossa tapahtui  muutoksia lähinnä 
työelämästä  pois  jäävien  osalta,  mutta 
muutoinkin  vaihtuvuus  herätti 
puheenjohtajan huomion.
-Syyskokouksen  päätöksellä  porukka 
uusiutui  aika  voimakkaasti.  Hyvänä  asiana 
näen  tehdasosastojen   edustuksen;  se 
näyttää  nyt tasapuoliselta, tähdentää Lallo.

Konsernien  viimeksi  toimeenpanemat 
ratkaisut   kismittävät Lalloa. 
-Globalisaatio  puhaltelee  ilmansuunnasta 
riippumatta aika kylmiä viimoja.
Taphtumat  ovat  osoittaneet,  ettei  alan 
tilanne  kovin  hyvältä näytä.
Lallon  mielestä  tulisi  anataa  ajan  kulua  ja 
miettiä  yhdessä  ratkaisuja.  Kansakunnan 
talouden luulisi olevanaina etusijalla.

Pieniä ja isoja yhteistyökuvioita

Paperiliiton  Kymen  ja  Saimaan  piirien 
yhteistyö  on  nytkähtänyt  eteenpäin 
epävarmojen  viime  vuosien  aikana. 
Yhteistyön  puitteissa  on  oltu  koolla 
vaihtamassa  mielipiteitä  ja  tutkailemassa 
laajemman  yli  konsernirajojen 
edunvalvonnan muotoja.
Lallo  uskoo  yhteistyöllä  saavutettavan 
ainakin  sen,  että  paikkakuntien  ongelmia 
opitaan tuntemaan aiempaa paremmin.
-Paikalliset ratkaisut vaikuttavat useimmiten 
meidän kaikkien elämään.

          

Jäsenistö yhteen ilman konfliktejakin
Jäsenistön  osallistuminen  askarruttaa 
työnsä  jättävää  puheenjohtajaa. 
Mielenkiintoisten  tilaisuuksien  ja 
tapahtumien  aikaan  saaminen  saa  ihmiset 
osallistumaan melkeinpä luonnostaan.
Joidenkin  arvioiden  mukaan  erilaiset 
mullistukset  ja   konfliktit  ovat  yhdistävä 
tekijä.   Jäsenistön  aktiivisuutta  lisäävänä 
tekijänä Lallo  ei sitä kuitenkaan koe.  
-  Jos  ns.  rähinöissä  jotain saavutetaankin, 
niissä  myös  menetetään. 
Jäsenhankintakeinona ne ovat huonoja.

Paikallisjärjestö vaikutuskanavana

Lappeenrannan  ammatillisen  paikallis-
järjestön  LAP:n  pitkäaikaisena  puheen-
johtajana  Lallo  toivoisi  aktiivisia  toimijoita 
siihen suuntaan  myös jatkossa.
Hänen   mielestään   omien   edustajamme 
voisivatkin  jonkin verran  tiivistää  otettaan. 
Hyötyä  koituisi molemmin puolin. 
-  Se  ei  ainakaan  ole  haitaksi.   Olemme 
kaikki  suuren  ay-perheen  jäseniä  ja 
mielipiteemme tulevat sitä kautta julki.

          

Järjestötyö on ollut Lallon ay -uran asioista 
aina  milteipä  tärkein.  Siinä  toimiminen  ja 
siihen  liittyvää  kehitystyötä  eri  tasoilla  voi 
verrata    elämäntyöhön. Menneinä vuosina 
koetut  myllerrykset  ovat  vieneet   osaston 
toiminnasta  virtaa.  Oman  toiminnan 
kehittäminen  on  Lallon  mielestä  jäänyt 
puolustuspelin jalkoihin.  
-On jouduttu elämään koko ajan hetkessä ja 
hakemaan kulloinkin sopivia ratkaisuja, hän 
toteaa.

-Yhteistyökuviot  on  syytä  pyrkiä 
säilyttämään  jo  alueellisen 
edunvalvonnankin takia,sanoo Lallo.

Paperiliitto oli mukana, kun kuusi keskeistä 
ammattiliittoa  tilasi  tutkimuksen 
mahdollisuudesta  fuusioitua  keskenään. 
Paperiliiton osalta asia kariutui,   koska liiton 
johdon  mielestä  muutospaine   alan 
edunvalvontaan  ja  alakohtaisiin  asioihin 
olisi ollut liian suuri. 

Pertti  Lallo  jättää  ammattiosaston 
puheenjohtajan   tehtävät  vuoden 
vaihteessa.  Hän  haluaa  toivottaa 
seuraajalleen onnea ja menestystä tulevissa 
haasteissa.
Ison  osastossa  asioiden    hoitaminen 
edellyttää valppaana  olemista ja  ihmisten 
kuuntelemista.  Jäsenistön tuki on kaiken a 
ja  o.  Siksi   ovea   kannattaa   pitää  aina 
hieman raollaan.

Metsäteollisuuden  muutospaineet  näkyvät 
Kaukkaallakin. Toimintojen alasajosta ei olla 
vältytty  täälläkään.  Henkilöstöä  on  Lallon 
mukaan  kohdeltu  kuitenkin  monia  muita 
yksiköitä paremmin. 
-Kaukaalaisen neuvottelukulttuurin  toivoisin 
säilyvän.  Vaikeistakin  asioista  on  pystytty 
aina neuvottelemaan, muistuttaa Lallo.
 
          

Lauritsalan   ammattiosasto,  Pertti  Lallon 
johdolla  kävi  myöskin  asiaa  läpi  ja  oli 
yksimielisesti liiton päättäjien linjoilla.
-Liittoyhteistyökuviot  etenevät  niiden 
teollisuusliittojen   osalta  jotka  mukaan 
jäivät.
Paperiliitto ei  ole enää niissä  mukana,  eikä 
Lallon  mielestä  koko  fuusioajatus  pitänyt 
sisällään  mitää  sellaista,  jonka  takia  olisi 
kannattanut jatkaa.

-Haluan  tässä  yhteydessä  toivottaa 
menestystä ammattiosaston uudelle johdolle 
ja  kiittää  kaikkia  ammattiosaston  jäseniä, 
luottamusmiehiä  ja  toimikunnan  jäseniä 
hyvästä  yhteistyöstä  kuluneiden  vuosien 
aikana.

Lisäpotkua järjestötoimintaan 

Ammattiosaston toimintaan  ja   yhteiseen 
tekemiseen  osallis-   tuminen  aiheuttavat 
paljon  päänvaivaa.  Järjestötoiminnan 
elvyttäminen  ja  jäsenistön   saaminen 
osallistumaan  ammattiosaston  tilaisuuksiin 
ovat  Lallon  mielestä  lähitulevaisuuden 
tärkeimpiä asioita.
-Toiminta  pitää  saada  palvelemaan 
jäsenistöä. Se taas edellyttää valppautta ja 
seuraamista mitä ympärillä tapahtuu.
-Uusien  jaostojen  ja  vetäjien  kautta 
mahdollisuudet  meillä  ovat  ainakin 
olemassa. 

-  Mikäli Logistiikka-ala  ja  vientiteollisuus 
löytäisivät toisensa voisi sillä olla 
merkitystä.
Kansainvälinen  yhteistyö olisi Lallon 
mukaan   kova  ase neuvotte-luissa. Täältä 
käsin asioihin  vaikuttaminen on lähes 
mahdotonta.      Vientiteollisuuden  aloilla 
niitä säätelevät  kaikki  maanosat, joten 
liittoutumista tulisi tapahtua laajemmissa 
puitteissa.
-Kansainvälisen ay -liikkeen,   kuten EU:n 
alueella  toimivan edun-valvonnan kautta 
asioita pystytään paremmin hoitamaan.
- Isonkaan  liiton vaikuttaminen 
maailmanlaajuisiin   konserneihin ei ole 
kovin tehokasta, summaa Lallo. TEKSTI  PAULI VENTO

                
                       101 vuotta edunvalvontaa                         1906 – 2007



Nuoret ravis-
telemaan
rakenteita
(KOLUMNI)

Tulevan   vuoden  teemana  ovat 
nuoret. Jo oli aikakin! Tarkoituksena 
on  siis  ammattiyhdistysliikkeen  nä- 
kökulmasta ikävuosiltaan vaatimatto- 
mamman jäsenkunnan herättäminen.
Pikkuriikkinenkin   ay-tietoisuuden 
tartuttaminen haalareihin tuo jengiä 
kenties  piirun  verran  lähemmäksi 
jaloja pyrkimyksiämme.
Tuleviin osaston päätöksentekijöihin 
on hyvä juurruttaa sananen tai pari 
jo  varhaisessa  vaiheessa  niistä 
lähtökohdista,  joista  voima  edun- 
valvonnassa  ammennetaan. 
Tositoimiin siis.

        

Ensinnäkin  vanha   kunnon    kolmi-
kanta   on    tätä  nykyä jo menneen
talven lumia! 

Siis  se  kolmikko.  jossa  vanhin 
päättää,  keski-ikäinen  varallaolija 
myötäilee  ja  sitten  se  pojankloppi, 
jonka  tehtävänä  oli   tietotaitoa 
ensinmainituilta  ammentaa.
Näivettynyt  on    tämä  aatteen, 
toiminnan   ja   edistyksellisyyden 
yhteistyö !!!
Joku  voisi  kysyä;  Kuka  liikkeen 
linjasta  pitää  kohta   huolta,  kun 
kaiken  maailman  kukkopojat  vaan 
kentällä huseeraavat.
Nuoret ovat toki aina saaneet puhua, 
mutta  harvoin  päättää.  Viimeinen 
sana on ollut hyvin usein niillä, joilla 
se  on  aina  ennenkin  ollut. 
Työelämästä  kovin  tuttu  tämä 
toimintamalli... 
 

       

Perinteiden  vaaliminen  ei  edellä 
mainitusta  huolimatta  ole  pahasta. 
Se  pitää  sisällään  paljon  hyvää  ja 
kunnioitettavaa.
Paljon  opittavaa  ja   vielä  jälki-
polvillekin opetettavaa.

Pahasta on kuitenkin se, että toisille 
arkistenkin asioiden toisin tekeminen 
on luopumista arvoista ja perinteistä 
sekä niiden kunnioittamisesta.
Vahinko  perinteitä  kohtaan,  että 
tuon  kunnioittamisen  pitää 
sisällöllisesti olla sen kaltaista, jota 
tämän  päivän  keski-vertoduunari  ei 
tohdi   edes  ajatella  saati  ääneen 
sanoa.

       

Kysymys ei  ole siitä, etteikö meillä 
osattaisi  arvostaa  asioita.  Usko  ja 
ylösnousemus  saattavat  silti 
edellyttää  asioiden  päivittämistä 
lähemmäksi  tätä  aikaa  ja  meitä 
ympäröivää arvomaailmaa.
Nuorille  tulee  antaa  mahdollisuus 
ravistella rakenteita. 
Niinhän  sitä  on  toimittu   ennenkin! 
Ravisteltu!!!  Mitä tässä  enää päätä 
seinään lyömään. 
Ruvetaan  hommiin!!!

       

JK.  Kuluvan  vuoden  aikana  Paperiliiton  ja 
ammattiosastojen  päättäjien  katseet  kohdis-
tuvat liikkeen nuoreen jäsenkuntaan

                                                                                                        E D U N V A L V O N T A A

Oot sä koskaan aatellu huomista    -
vai onx  elämä  pelkkää  bileitä, juomista?
Et kai  oo päättäny: sä vain rahasta duunaat
päivät sellua pilaat, yöt Chevyä tuunaat?

Oot sä  miettiny vaikk´edunvalvontaa?
Se on myös sun oman etus valvontaa.
Säkin voit olla se, joka asioista päättää,
lyödä asiat lukkoon, tai sikseen jättää. 
kerätään voimia  - nyt täytyy toimia.

Hei haloo!   -   ei tulevaisuus pois katoo...!

Myynti firmalla katossa, tuotanto rullaa,
mutt  duunarille lohkee siit vain kahvia ja 
pullaa!
Isot pojat vetää Pekingin ankkaa,
salkut rivissä vaan,  napojansa tankkaa.

Ne sanoo, ettei kannata, tuotamme liikaa,
puutkaan ei piisaa, me muutetaan Kiinaan.
Ajetaan siis alas heti kone tai kaksi,
laitetaan duunarille asiasta faksi!

Mikä on tulos  - sataviiskyt ulos!

Kerätään voimia  -  nyt täytyy toimia.

Hei haloo!   -   ei tulevaisuus pois katoo...!

Jos sun duuni kaatuu, sataa niskaan lunta.
Miks siis kannattaa nukkuu enää ”ruususen 
unta?”
Nyt on aika toimii, aika ladata kuntoo,
panna asiat nipuun -  kohottaa itsetuntoo!

Jos ei auta mikään mennään vuodeksi 
lakkoon,
Lyödään salkkumiehille painetta rakkoon.
Tehdään loppu vihdoin viimeinkin tästä,
imetään mehut irti kiristäjistä!

Kerätään voimia  -  nyt täytyy toimia. 
                 
Hei Haloo!  -  ei tulevaisuus pois katoo...!

                                                                  (P.Vento)


