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Turvallista loppuvuotta ammattiosaston jäsen 
 
Nyt kesän lähestyessä loppuaan on tullut taas aika kertoa syksyn tulevasta toiminnasta jäsenkirjeen 
muodossa. Toimintamme on tulevana syksynäkin aktiivista, toivottavasti löydät tästä kirjeestä myös 
sinua kiinnostavaa toimintaa.  
Kirjeen mukana heijastin kaikille jäsenille, tuomaan turvaa pimeneviin iltoihin, sillä se on halvin 
henkivakuutus. Heijastimen hankintaa saatiin tukea Metalliliiton ja vakuutusyhtiö IF:n yhteisestä 
turvallisuus kampapanijasta.  
 

Tämän kirjeen lähettämistä on tukenut Nordea pankki, jonka kanssa osastolla on järjestösopimus, 

liitteessä joitakin etuja. Etuja voit tiedustella Nordeasta: Anja Dannberg puh: 09 16588321 tai 

varata käyntiajan numerosta 0200 3000.  
 

Parhaiten saat tietoa tulevasta toiminnasta käymällä ammattiosastomme kotisivulta: www.metalli8.net 
ja Metallin Länsi-Uudenmaan seuturyhmän kotisivulta: 

www.lansiuudenmaanseuturyhma.yhdistysavain.fi.  
 
Myös työpaikkojen ilmoitustauluilta sekä järjestöpalstalta löydät tietoa tulevasta toiminnasta. Voit ottaa 
myös henkilökohtaisesti yhteyttä ammattiosaston jaostojen vastaaviin ja kysyä tulevista tapahtumista. 
Tässä joitakin tulevia tapahtumia, toivottavasti niistä löytyy jotakin sinullekin sopivaa.  

 

Metalli kasi ja Metallin Länsi-Uudenmaan seuturyhmä nyt myös Facebookissa, tule ja 

tykkää saat tietoa uutisista ja tapahtumista, sekä voit antaa palautetta niistä.  
 

MET-KA:n rannaltaongintakilpailu lauantaina  27.8. klo 9.00-13.00.  Metalliranta, 
Loviisa, Valko. Sarjat: Miehet alle 60 v., miehet yli 60 v., Naiset, sekä joukkuekisa. 
Lisäksi suurin kala palkitaan. Ilmoittautumiset klo 8.00 alkaen Metallirannan 
huoltorakennuksella. Lisätietoja Ari Kolehmainen 040 5123044. 

 

Lauantaina 27.8. alkaen kello 15.00 Lohjan reservin aliupseerien mökillä, 

Hiidensalmen sillan kupeessa järjestetään perinteiset SAK:n Lohjan 

paikallisjärjestön koko perheen kesäkisat. Ilmoittautuminen ennen kilpailua. 

Leikkimielellä kisailua niin miehille, naisille kuin lapsille. Kaikki joukolla 

mukaan, jotta saamme pidettyä ammattiosastossamme kisojen kiertopalkinnon. 
Kisojen jälkeen ohjelmassa mm. keskustelua ajankohtaisista aiheista, 

saunomista, pientä purtavaa ja virvokkeita. Tule mukaan viihtymään! 

 

Lauantaina 3. syyskuuta kello 9.00–15.00. TSL, Metallin Helsinki-Uusimaa alueen 

digikuvauskurssi. Säästöpankinranta 6 C, 2.krs. Helsinki. Kurssilla opiskellaan 
kameratekniikan perusteita ja valokuvailmaisua. Kouluttajana Mika Ukkonen TSL. Ota 
mukaan: Oma kamera, usb-välijohto valokuvien siirtoa varten, mahdolliset lisävarusteet. 
Ohjekirja on myös hyvä olla mukana. Kurssille mahtuu 20 osallistujaa, joten pidä 
kiirettä, jotta pääset mukaan. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset : Kristiina Lehtonen puh. 020-7741304 

kristiina.lehtonen@metalliliitto.fi, Satu Tahvanainen puh. 020-7741305 

satu.tahvanainen@metalliliitto.fi. Lisätietoja Eero Tuhkanen 040 709 3905 

 

Perjantaina 23.9. klo 18.00-20.00 ammattiosaston keilailta jäsenille, 

Neidonkeitaassa. Hinta 5 €/jäsen. Hinta sisältää ratamaksun ja pienen iltapalan. 

Sitovat ilmoittautumiset 16.9. mennessä Bo-Einar Forsman gsm: 050 561 3142. 

 

http://www.metalli8.net/main/kristiina.lehtonen@metalliliitto.fi
mailto:satu.tahvanainen@metalliliitto.fi
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Länsi-Uudenmaan seuturyhmä: Ay-koulu syksyllä 2011 sekä opintomatka Pärnun 4.-6.5.2012, 

matkan omanvastuuhinta ilmoitetaan myöhemmin. Matkakulut iltakursseilla korvataan 

halvimman julkisen mukaan, joten ota tilinumerosi mukaan. 

 21.9. klo 18.00 jäsenhankinta. Kansantalo, Helsingintie 54,03600 Karkkila . 

 5.10. klo 18.00 Liiton historia ja liittokokousten merkitys. Työväentalo Rientola, Pisteenkaari 3, 
03100 Nummela.  

 26.10. klo 18.00 Vahva liitto – Sinä ja Metalli. Metalli 8 toimisto, Tehtaankatu 9, 08100 Lohja. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 16.9. mennessä Jouni Linden 050 3404233 tai jounlinden@hotmail.com 

Met-Ka:n Saaristomeren kalastusmatka 20.10.-23.10.2011: Matka tehdään 

luonnonkauniiseen Särkisaloon. Hinta jäseniltä 200€/HLÖ ja muille 220€/HLÖ. 
Varatut merenrantahuvilat ovat Näsilinna Iso-Keisari ja Keisarinna. Huviloihin voit 

tutustua osoitteessa www.ylostalo.fi. Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu 

30.9.2011 mennessä: Kristiina Lehtonen puh. 020-7741304 

kristiina.lehtonen@metalliliitto.fi, Satu Tahvanainen puh. 020-7741305 

satu.tahvanainen@metalliliitto.fi. Lisätietoja kalastusmatkasta: Ari Kolehmainen: 040-5123044. 

Torstaina 10.11. kello 18.00 Metallituvalla ammattiosaston toimikunnan puheenjohtajan, toimikunnan 

jäsenten ja varajäsenien ehdokasasettelukokous. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan 
toimikuntaan ota yhteyttä joko puheenjohtajaan tai sihteeriin. 

 

Sunnuntaina 27.11. kello 16.00 Metallituvalla ammattiosaston syyskokous, jossa valitaan 
puheenjohtaja ja toimikunta tulevalle vuodelle. Kokouksessa hyväksytään myös osastomme 
toimintasuunnitelma ja budjetti ensi vuodelle. Kokouksessa on kakku- ja kahvitarjoilu, lisäksi liitosta on 

edustaja paikalla. Kaikki jäsenet tervetulleita syyskokoukseen.  
 

Lauantaina 3.12. klo. 20.00-3.00 vietämme ammattiosastomme pikkujoulujuhlia 

Salossa, Sokos Hotelli Rikalassa. Hinnat:15 €/Jäsen, muille 35 €/henkilö. 
Hinnat sisältävät yhteiskuljetuksen ja runsaan jouluruuan. Rikalassa esiintyy 

Grooving High Allstars. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 18.11. mennessä 

Jouni Linden Gsm: 050 3404233 tai jounilinden@hotmail.com 
 

01.11.- 31.12. työsuojeluvaalit. Työsuojelu on tärkeä osa edunvalvontaa, toivottavasti 
mahdollisimman monella ammattiosastomme työpaikalla valitaan työsuojeluvaltuutettu ja hänelle 

ainakin yksi varahenkilö. Ilmoitukset valinnoista pitää tehdä joka kerta niin työnantajalle, 

ammattiosastolle kuin Metalliliitollekin. Lisätietoja ammattiosaston ja liiton kotisivuilta. 
 

PALVELUSVUOSILISÄ 
Joulukuun 1. Päivää lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä 
maksetaan työsuhteen pituuden mukaan määräytyvä palveluvuosilisä. 
Työsuhteen kesto lisänä maksettava euromäärä kaavasta 
10 mutta ei 15 vuotta      2 x Lkk x KTA 
15 mutta ei 20 vuotta      4 x Lkk x KTA 
20 mutta ei 25 vuotta      6 x Lkk x KTA 
25 vuotta tai enemmän   8 x Lkk x KTA 
(Lkk tarkoitta vuosilomaan oikeuttavien kuukausien lukumäärää.) 
 

OLEMALLA AKTIIVINEN SAAT ENITEN HYÖTYÄ JÄSENYYDESTÄ! 
 

Jouni Linden                                               Jukka Peippo 

puheenjohtaja Gsm: 050 3404233             sihteeri Gsm: 0440 383343  
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