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Yleistä
Pinjaisten metallityöväen ammattiosasto 21 on Metallityöväen liitto ry:n ja
kotipaikkakunnalla toimivan Metallityöväen liitto ry:n Helsinki-Uusimaa aluejärjestö
ry:n jäsen. Lähes kaikkien työssäkäyvien jäsenten työnantaja on Fiskars Brands Finland
Oy Ab.
Ammattiosaston laadullisena tavoitteena on eri yhteistyötahojen avulla parantaa työ – ja
palkkaehtoja. Ammattiosaston tarkoituksena on myös edistää työsuojelun tarkoitusta niin,
että kaikilla työntekijöillä on turvallista ja miellyttävää töissä. Ammattiosasto tukee ja
edistää henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia ja myös valvoo, että työpaikoilla vallitsee
oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu.
Päämääräänsä pyrkiessään ammattiosasto tiedottaa ajankohtaisista asioista jäsenistöään
osaston kotisivuilla, työpaikan ilmoitustauluilla ja lehti-ilmoituksin. Näiden lisäksi
ammattiosasto käyttää äkillisissä tiedottamisissa tekstiviestipalvelua.
Edunvalvonta työtä tehdään yhdessä Etelä-kärjen seuturyhmän, Helsinki-Uusimaa
aluejärjestön ja SAK:n Länsi-Uudenmaan paikallisjärjestön kanssa.
Toiminnassaan ammattiosasto ottaa huomioon Metalliliiton sekä Helsinki-Uusimaa
aluejärjestön painopisteet.
Koulutus ja kokoukset
Omaa erillistä koulutussuunnitelmaa ammattiosastolla ei ole, vaan osallistumme
Metalliliiton, Helsinki-Uusimaa aluejärjestön, Eteläkärjen seuturyhmän, sekä SAK:n
Länsi-Uudenmaan paikallisjärjestön järjestämiin ajankohtaisia asioita käsitteleviin
kokouksiin ja koulutuksiin. Ammattiosasto järjestää omaa koulutusta tarpeen vaatiessa.
Toimikunta kokoontuu aina kuun toinen keskiviikko tai useammin jos asiat niin vaativat,
lukuun ottamatta heinäkuuta. Toimikunnan kokousten lisäksi pidetään sääntömääräiset
kevät-, ehdokasasettelu- ja syyskokous.

Vapaa-ajan toiminta
Ammattiosasto 21:n tavoitteena on järjestää myös vapaa-ajan toimintaa jäsenistölleen.
Toimintaan sisältyy osaston omia sekä Helsinki-Uusimaa aluejärjestön ja Eteläkärjen
seuturyhmän kanssa järjestettäviä tapahtumia. Lisäksi huomioimme valtakunnalliset eri
tapahtumat. Omaa toimintaa ammattiosastolla on esimerkiksi:
- Linnanmäki rannekkeita 100:lle jäsenelle
- Pikkujoulut
- Tapahtuma alle 35-vuotiaille jäsenille
Jäsenasiat
Ammattiosaston yksi tärkeimmistä tehtävistä on jäsenhankinta. Ammattiosasto huolehtii
korkeasta järjestäytymisasteesta ja sen saavuttamisessa ovat luottamusmiehet tärkeässä
roolissa. Jäsenhankinta ei yksinään riitä, vaan ammattiosasto pitää huolta myös jäsenistä
ja siinä tärkein tehtävä on edunvalvonta. Myös jäsenten auttaminen muissa asioissa on
ensiarvoisen tärkeää.
Ammattiosasto 21 on perinteisesti muistanut jäsenistöään heidän täyttäessään 50 ja 60
vuotta.
50- v merkkipäivää juhlivat saavat hopeisella laatalla varustetun kynttilänjalan ja 60- v
päiviään viettävä saa 50 euron arvoisen lahjakortin. Vanhuuseläkkeelle jäävää muistetaan
ammattiosaston viirillä.
Vastuu merkkipäivien muistamisesta on pääluottamusmiehellä tai tarvittaessa hänen
varallaan.
Uusille jäsenille annetaan ammattiosaston 100-v historiikki.
Mahdolliset seniorijäsenet hyväksyy toimikunta ja heidän seniorimaksusta vastaa
ammattiosasto.

