ENNEN KESÄLOMIA…..

Mistähän sitä aloittaisi? Nyt kun vihdoin ja viimein saan aikaiseksi kirjoittaa tätä
kirjoitusta, niin päässä pyörii kaikenlaisia juttuja. Kirjoitanko sekä työpaikkamme, että
osastomme asioista? Ja miltä aikaväliltä? Viimeiset 1,5 vuotta kun ovat olleet melkosta
haipakkaa, niin töissä kuin vapaa-ajan ay-toiminnassakin. No, tuohon aikaan mahtuu
kaikenlaista, niin kivaa kuin vähemmän kivaa, mutta jospa kuitenkin pysyn tässä
keväässä 2011 ja pelkästään niissä kivoissa jutuissa.
Alkuvuosi tuossa humahtikin enemmän tai vähemmän eduskuntavaalien merkeissä ja
sitten alkoikin jo kesän odotus. No toki olemme tehneet muutakin.
Osastomme oli päättänyt järjestää jäsenilleen kevätretken, ja niinpä me kävimme
pääsiäisenä Latvian Riiassa, vai kirjoitetaanko se Riikassa? No väliäkö tuolla, mutta
reissu oli kuitenkin onnistunut ja miksei olisi kun matkassa oli 61 valioyksilöä!
Lauantaina meillä oli yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa, jossa meitä odotti tosi
mukava yllätys! Ravintola oli järjestänyt pelkästään meitä varten paikalle paikallisen
kansantanssiryhmän, jotka esittivät meille Latvialaisia kansantansseja ja –lauluja. Jo
pelkästään tuosta illasta voisin kirjoittaa pitkästikin, mutta totean kuitenkin vaan, että
ruoka oli myös hyvää. Sunnuntaina palasimme sitten kotiin jälleen yhtä kokemusta
rikkaampana.
Jäsenkampanja, jäsenkiihdytin….tällaisella koulutuspäivällä olin huhtikuussa, jossa
mietittiin Metalliliiton jäsenyyttä ja sen imagoa. Jäsenmäärä on ammattiosastoissa ollut
laskusuuntainen, niin meilläkin…ennen. 31.12.2010 osastomme jäsenmäärä oli 501,
mutta viime Titaanin päivityksen jälkeen jäsenmäärä oli jo 551! Jäsenmäärä on kasvanut
10%:a, mikä on todella paljon. Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja vielä ei ole
ollut tälle keväälle yhtään kokousta, missä emme olisi uusia jäseniä hyväksyneet.
Parhaimmillaan toimikunta hyväksyi 22 uutta jäsentä ja nyt viime kokouksessa ”vaan 3”!
Jäsenhankinta on meillä jokseenkin onnistunut, mutta tiedän, että tuolla on vielä niitä,
jotka eivät ole perintäsopimusta palauttaneet ja varmasti joku jolle ei ole edes tarjottu
ammattiosaston jäsenyyttä. No tästä jäsenkasvusta saamme osin kiittää myös
työnantajaamme, siis Fiskarsia. Fiskars kun on palkannut tänne Billnäsin pellolle
viimeisen vuoden aikana 100 uutta työntekijää toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen.
Tänään 17.6 täällä työpaikalla työnantaja tarjoaa meille kesäkahvit, joten kesälaitumet
kutsuvat meitä. Mutta ennen laitumia, on osastolla vielä yksi tärkeä tehtävä edessään,
nimittäin työehtosopimusesitykset. Joten pitemmittä puheitta, lähdenkin
niitä ”rustailemaan” ja toivotan teille kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kesää!!!

Puheenjohtaja Reija Mettovaara

