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eri liiketoiminta-alueille eri sopimuksia, 
kun taas Paperiliitto haluaa yhtä työeh-
tosopimusta UPM:n kanssa.

Teknologiateollisuus ry tiputti pom-
min maaliskuussa, kun ilmoituksessaan 
kertoivat, ettei se enää tee valtakunnalli-
sia työehtosopimuksia. Perustettiin uusi 
erillinen organisaatio Teknologiateollisuuden työnantajat 
ry, jossa on töissä vain yksi työntekijä (toimitusjohtaja), ja 
johon yritykset voivat liittyä, jos haluavat yleissitovan työ-
ehtosopimuksen. Liittymisvauhti uuteen työnantajayhdis-
tykseen oli alkuun verkkaista ja siksi Teollisuusliitto on sa-
nonut, ettei se neuvottele ennen kuin yrityksiä on liittynyt 
niin paljon, että niiden yritysten työntekijämäärä on niin 
kattava, että yleissitovuuden kriteerit täyttyvät. Nyt ihan 
viime hetkillä on liittyminen kiihtynyt, koska ilmeisesti al-
kaa valkenemaan työnantajille, että kun marraskuun loppu 
häämöttää ja työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa, 
saattaa sopimuksettomassa tilassa työntekijät ruveta har-
joittamaan painostustoimia. 

Nyt viimeksi saatujen tietojen mukaan uuteen 
Teknologiateollisuuden työnantajat yhdistykseen on liit-
tynyt tarpeeksi yrityksiä ja jäsenkattavuus riittää yleissito-
vaan sopimukseen on Teollisuusliiton hallitus päättänyt, 
että neuvottelut voidaan käynnistää ja etelärannassa on 
jo vierailtu. Toivotaan, että tästä se käynnistyy ja työehdot 
saadaan turvattua. Jos tämä työnantajien hyökkäys olisi 
mennyt läpi sellaisena kuin he toivoivat, olisi tauti levinnyt 
kulovalkean tavoin muillekin aloille, vaikka kaikki ei näin 
halunneet uskoa. 

 Marko Lähteenmäki 
 puheenjohtaja

Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.
Aineisto pyydetään lähettämään yhdistyksen 
toimistoon tai s.postilla: kirjaltajat@gmail.com

Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri.  
Päätoimittaja: Marko Lähteenmäki 
Toimitussihteeri ja taitto: Aki Kurvinen 

Paino: Hermes Oy 

KIRJAKE
Julkaisija: Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 
Satakunnankatu 19 C 24, 33210 Tampere 
tkytampere.fi  •  kirjaltajat@gmail.com

Pitkäaikaisten koronarajoitusten jälkeen olemme 
Suomessa palanneet lähes normaaliin. Rokotus-
kattavuus alkaa olla suomessa hyvällä mallilla ja 

noin 85 % yli 12-vuotiaasta väestöstä on saanut yhden 
rokotteen ja noin 75 % yli 12-vuotiaista on saanut kaksi 
rokotetta. THL tosin hieman huolissaan tullaanko pääse-
mään kaksi kertaa rokotetuissa tuohon 80 % rajaan saak-
ka.  Kahteen kertaan on kohta rokotettu kaikki, jotka sen 
ovat halunneet.  On siis myös suuri joukko ihmisiä, jotka 
periaatteellisista syistä ovat jättäneet rokotukset ottamat-
ta. Nämä rokottamattomat ovat alkaneet sairastuessaan 
täyttää hoitopaikkoja.

Nyt ollaan ilmeisesti päättämässä rokotepassista, jota il-
man ei pääsisi esimerkiksi bilettämään yökerhoihin ja baa-
reihin (Koronapassia koskeva laki tuli voimaan 16.10.2021. 
Koronapassia voi näin ollen edellyttää lauantaista 
16.10.2021 alkaen niissä tiloissa ja toiminnoissa, joita kos-
kevia rajoituksia on voimassa). Lokakuun alusta rajoituksia 
purettiin ja kokoustaa saa jo porukalla ja ammattiliitto on 
voinut järjestää live-koulutuksia ja kokouksia. Murikka-
opistollekin on palannut iloinen puheensorina ja pöhinä.

Työehtosopimusrintamalla on haasteita jo lokakuussa 
2020 Metsäteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa työehtoso-
pimustoiminnasta ja neuvottelut työehdoista siirretään 
yritysten ja henkilöstön välillä käytäviksi. Taisi tulla vaan 
yllätyksenä työnantajille, että se on työntekijäliitto, joka on 
neuvotteluosapuoli myös talokohtaisessa neuvottelussa.

Kartongin vienti vetää maailmalle ja hinnat ovat pilvissä, 
kartonginvalmistajat tuskin haluavat, että työmarkkinahäi-
riöitä tulisi neuvottelujen takkuamisen vuoksi. Stora Enso 
on jo sopimukseen paperiliiton kanssa päässyt. Metsä 
Group neuvottelee Paperiliiton kanssa, mutta UPM hakee 

4041 0536
Painotuote

Marko Lähteenmäki 
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Opintosihteerin palsta

Koulutusta - Työelämän tietopakki

Tällä kertaa koulutuspaikaksi oli valittu Rosendahlin 
hotelli Pyynikillä. Tuttu paikka varmaan monille tam-
perelaisille. Hienot puitteet Pyhäjärven rannalla.

Aamu alkoi hotellin aamiaisella, joka oli runsaudessaan 
aivan huippua. Muutamia tuttuja kasvoja näkyi myös aa-
miaisella. Samoja aktiiveja tapaa näissä liiton koulutuksis-
sa, aika usein.

Pikkuhiljaa alkoi osanottajat kerääntyä koulutustilaan ja 
ensimmäisenä oli osallistujien esittely. Työpaikkoja löy-
tyi isoista metallifirmoista kuten Kone ja Sandvik. Meidän 
alalta oli kaksi PunaMustasta, Sami Kaapelikadulta ja alle-
kirjoittanut Rasulankadulta. Keskisuomalaisesta oli myös 
Grafinettiläinen toimihenkilö. Yhteensä meitä oli 18 hen-
kilöä. 

Vuorossa oli aluetoimiston puheenvuoro. Antti Salonen 
kertoi meille ajankohtaisista asioista ja esitteli meille alue-
toimiston palveluja. Aluetoimistoista saa lähes kaikki jä-
senten palvelut, luottamusmies palvelut sekä ammatti-
osaston palvelut. Ammattiosastojen sääntömuutoksesta 
myös keskusteltiin. Sääntömuutos turvaa vain liitolle mah-
dollisuuden tehdä työehtosopimuksia. Työnantajilla on 
varmaan muita tulkintoja. Olkoon niin. 

Lounaan jälkeen meidän koulutuksen vetäjä Timo Lehto 
tarttui ruoriin. Aiheena oli yhteistoiminta työpaikoilla. 
Ensin kartoitettiin työpaikkojen tilannetta. Joka olikin hy-
vin kirjava. Useilla työpaikoilla asiat olivat kohtuu hyvin, 
mentiin ainakin lakia noudattaen. Oli myös niitä työpaik-

koja, joissa koettiin, että työnantaja ei neuvottele vaan 
käskyttää ja päättää asiat niin kuin parhaaksi näkee, eikä 
ota huomioon työntekijöiden kantoja. Mielenkiintoisia 
tarinoita kuultiin erilaisilta työpaikoilta. Kahvien jälkeen 
käytiin läpi yhteistoimintalain ydinkohtia ja välillä pysäh-
dyttiin keskustelemaan asioista. 

Koulutushan ei olisi mitään ilman ryhmätöitä. Sellaiset 
saatiin ja ryhmät etsivät kukin rauhallisen sopen niitä pui-
maan. Nehän käsittelivät yt-lakia ja ne purettiin ennen 
päivällistä. Päivällisellä oli ranskalainen menuu kampa-
simpukoineen ja viinineen, tulihan sitten ensimmäisen 
kerran syötyä tätä meren antia. Ei hassumpaa, aika miedon 
makuista. 

Aamulla aamiaisen jälkeen alkoi yt-lain läpi käyminen 
ja keskustelua myös virisi hyvin nukutun yön jälkeen. Yt-
lain kokonaisuudistus on tulollaan lähiaikoina. Sillä paran-
nettaisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedon 
saantia. Yhteistoimintalakia sovellettaisiin yrityksiin, joi-
den palveluksessa työskentelee vähintään 20 henkilöä. 
Kun laki tulee voimaa, järjestetään siitä koulutusta kaikille 
kiinnostuneille. Se pitäisi tulla voimaan ensi vuoden, 2022 
alusta.

Kurssin päätteeksi oli tietysti lounas. Ja hyvä olikin. Ensi 
vuonna varmasti järjestetään työelämän tietopakki-kou-
lutus, ei muuta kuin osallistumaan. Eiköhän se koronakin 
ole selätetty. 

 Tomi Minetti
 Opintosihteeri, TKY 
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Ammattiosastojen puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet 
olivat kutsuttu Murikka-opistolle 23.-24.10.2021

Lauantai 23. lokakuu
Perjantai-iltana vielä myöhään jännitettiin heittääkö keli 
yöllä pakkasen puolelle. Ei ihan mennyt pakkaselle. Nollaa 
näytti matkalla alimmillaan lämpötila ja lunta paikoitellen 
sateli, kieli keskellä suuta sai kesärenkailla kuitenkin kohti 
Murikkaa ajella, ei varmuutta mikä kurvi olisi jäässä. 

Oli pitkästä aikaa mukava nähdä muiden Kirjatyöntekijäin 
ammattiosastojen ja painotalojen edustajia paikalla meitä 
oli noin 35 Kirjatyöntekijöiden edustajaa.

Lauantaiaamu alkoi kahvittelun jälkeen Murikan audi-
toriossa media- ja painoalan sopimusasiantuntija Riitta 
Koskisen avauspuheenvuorolla.

Siellä TEAMS:n kautta olikin jo linjoilla Erityisalojen sek-
torin johtaja Marko Rosqvist, joka ei ollut riskeerannut 
kesärenkailla lähteä ajamaan Murikkaan, kun ei ollut ren-
kaanvaihtoaikaa saanut autoonsa. Joten päästettiin Marko 
vauhtiin, ettei tarvitse linjoilla odotella.

Media- ja painoalan neuvottelupäivät

Rosqvist kertoi Työmarkkinakatsauksessaan Teollisuusliiton 
organisaatio uudistuksesta & TES-tavoitteista.

• Sektorit muuttuvat niin, että neljän sektorin sijaan jää 
 kolme sektoria. Erityisalat sulautuvat muihin sekto- 
 reihin. Media- ja painoala sulautuu kemian sektoriin. 

•  Myös aluetoiminta organisoidaan uudelleen. 
 Aluetoimistojen sijaan tulevat aluekeskukset, jotka 
 sijaitsevat Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, 
 Turku ja Vaasa.

Alueen puheenvuoron piti Riitta… aluetoimistoilla oli 
vetäytymispäivä.

Välillä käytiin lounaalla Murikanrannan yläravintolassa. 
Ruoka on aina viimeisen päälle hyvää. Ruoan jälkeen oli 
aika hetki hengähtää… saatiin huoneet, joten hetkeksi 
pötkölleen.Sitten jatkettiin tutkimusosaston päällikön 
Anu-Hanna Anttilan puheenvuorolla Koronavuodet alan 
näkökulmasta ja tutkimusosaston tuki neuvotteluissa. 
Käytiin läpi laajemminkin asioita, mutta kerron tässä vain 
meidän alaamme koskevaa tietoa tilan säästämiseksi.

Media- ja painoala
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Painoalan suhdannetilanne näyttää hyvältä

• Kesän jälkeen tehdyissä suhdannekyselyissä näkyy 
 muutos parempaan.
• Työllisyys ja tuotanto ovat kasvaneet keväästä lähtien, 
 ja ne jatkavat edelleen kasvuaan.
• Tuotantoa haittaavat paperin hinnan nousu ja pula 
 pakkauskartongista.

Kysymys: Onko työpaikoille ollut viime aikoina 
 vaikeaa löytää osaavaa työvoimaa?

Vuosina 2011–2020 työllisten määrä väheni 
reilun kolmanneksen (-37 %).

• Työllisiin lasketaan myös toimihenkilöt ja yrittäjät.
• Työllisten määritelmä Tilastokeskuksen kansantalouden 
 tilinpidon mukaisesti (työtä vähintään 1 tunti säännölli- 
 sesti viikossa).

Tutkimusyksikön ennuste painoalalle

• Ennusteessa tuotanto ja työllisyys jatkavat laskuaan 
 mutta hidastuen.
• Syynä painetun median käytön väheneminen 
 Esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien painosmäärät 
 pienenevät vuosi vuodelta.
• Työllisyyteen vaikuttaa automatisoituminen ja tehok- 
 kaammat koneet.
• On myös mahdollista, että kehitys on myönteisempi 
 Suhdannekyselyn perusteella tilanne näyttää hieman 
 paremmalta 

Palkka

Graafinen teollisuus EK:n aineistosta 

1445 henkilön keskimääräinen 
AUP (aika-urakka-palkkiotyö) on 15,73 €/h. 
Tämä ei siis sisällä lisiä eikä korotuksia.

Taas STA (säännöllisen työajan ansio 16,87 €/h, 
sisältäen kaikki lisät, lukuun ottamatta ylitöitä.

Vertauksena teollisuus yhteensä STA on 17,97 €/h 
(ja AUP 16,27 €).

Seuraavaksi Koskisen Riitta esitteli pääluottamusmiehille 
suunnattujen kyselyn tuloksia, joka koski aihetta 
Palkankorotukset- ja paikallinen sopiminen.

Kyselyt oli lähetetty 67 media- ja painoalan pääluotta-
musmiehelle. Loppujen lopuksi vastauksia tuli 39 kpl, joka 
Riitan mielestä oli hyvä (58 %). Vastaajat edustivat 1757 
media- ja painoalan työntekijää.

 
Työntekijöiden palkkaus- ja työaikamuodot

Palkkausmuodot:
 86 %  alan työntekijöistä saa kuukausipalkkaa, 
 13 %  saa viikkopalkka, 
 11 %  saa tuotantopalkkiota

Työaikamuodot: 
 6 %  tekee vain yövuoroa, 
 1 %  keskeytymätöntä 3-vuorotyötä, 
 11 %  keskeytyvää 3-vuorotyötä, 
 39 %  2-vuorotyötä, 
 43 %  päivävuorotyötä.

Paikallisesti sovittavan palkkaerän neuvotteluissa jätettiin 
asioita käsittelemättä noin puolessa yrityksissä, jotka 
koskivat taloustilannetta, tilauskantaa, työllisyystilannetta, 
kustannuskilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä.

Taas toisaalta, kun kysyttiin, saiko luottamusmies riittä-
vät tiedot neuvotteluissa, niin kaksi kolmasosaa vastasi 
saaneen riittävät tiedot. 

80 %:ssa työpaikoista tehtiin 
sopimus 0,8 %:n yrityskohtaisen 
erän jakamisesta ja 20 % työnantaja 
päätti erän jakamisesta.

Neuvottelusuhteet työnantajien kanssa enimmäkseen 
hyvät, mutta paikallisia palkkaeriä kannattaa alle puolet 
vastaajista.

Painoalan näkymät

Painoalan näkymät
Painoalan työllisyys, tuotanto ja palkat

?

€
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Sitten kävimme Teollisuusliiton lakimiehen Mari Heikelän 
kanssa läpi Vuosilomalain muutokset, Yhteistoimintalain 
kokonaisuudistukset ja Työaikalain keskeiset muutokset 
ja niiden vaikutukset työehtosopimuksiin.

Itseäni kiinnosti Yhteistoimintalain uudistuksessa kohta 
-Henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa, jota sovel-
letaan, kun henkilöstömäärä Suomessa on vähintään 150. 

Murikan SPA on loistava paikka, vaikka opiskella suoraan poreista.

Välillä kahviteltiin, jotta mieli pysyisi virkeänä 

Heitin kysymyksen, kuinka tätä sovelletaan Konsernissa 
jossa esim. 10 yritystä, joissa yhdessäkään ei tuo 150 hen-
kilön määrä täyty. Lakimies Heikelä lupasi asian tarkistaa.

Sitten olikin vuorossa Kylpylää… tai muuta aktiviteettiä.
Päivällinen tarjottiin Mutterissa ja sen jälkeen, aina AH 

niin ihana Karaoke.

Luentomateriaalia

Painoalan näkymät
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Sunnuntai 24. lokakuu
Hyvin levätyn yön jälkeen oli mukava herätä ja kävellä valmiiksi katettuun aamiaisbuffaan. Kun ruumis oli saatu ravittua, 

olikin sunnuntaiaamu mukavaa aloitta … työaikamääräyksillä ja paikallisella sopimisella työehtosopimuksen 3a/3b kohdista.

 
1.  TES-järjestelmä Teollisuusliitossa:

SEKTORIJOHTOKUNNAT

• Sektorijohtokunta vastaa sektorinsa alakohtaisista 
 työehtosopimustavoitteista ja – neuvotteluista, käsittelee 
 neuvottelutulokset ja tekee niistä esitykset liiton 
 hallitukselle.
• Sektorijohtokunnan toimintaa johtaa ja siitä vastaa 
 hallituksen valitsema sektorijohtaja.
• Valtuuston valitsemiin 9–18 jäsenisiin sektorijohto- 
 kuntiin valitaan vähintään yksi jäsen jokaiselta sopimu- 
 alalta.

TYÖEHTONEUVOTTELUKUNNAT

• Liiton hallitus nimeää sektorijohtokunnan esityksestä 
 jokaiselle sopimusalalle työehtoneuvottelukunnat, jotka 
 vastaavat työehtosopimusten neuvottelemisesta ja 
 päättävät neuvottelutuloksen esittämisestä sektori- 
 johtokunnalle.
• Työehtoneuvottelukuntien tarkemmista tehtävistä 
 päättää liiton hallitus ottaen huomioon sopimusalojen 
 neuvottelukäytännöt

Työehtosopimusten käsittely sopimusalalla

Ammattiosastojen TES-
esitykset (jokainen jäsen 
pääsee vaikuttamaan)

Sopimusalaneuvottelu- 
kunnan valmistelu, 
käsittely ja neuvottelu- 
esityksen valmistelu

Sektorijohtokunnan 
käsittely ja liiton päätös 
TES-esityksistä, koordi-
nointi

Sektorijohtokunnan 
esitys liiton hallitukselle, 
koordinointi

TES-neuvottelukunnan 
päätösesitys sektori- 
johtokunnalle

Neuvottelut 
työnantajan kanssa

Liiton hallitus päättää 
TES:n hyväksymisestä 
tai jatkotoimista

2.  Alakohtaiset TES-tavoitteet: 

TES-esityksiä tuli kaikkiaan 37, jotka koskevat 30 muu-
tettavaa kohtaa. Lisäksi esityksiä tuli muilta aloilta ja 
työympäristöosastolta yhteisiä, joista meille soveltuu 
lähes 40 esitystä. Meidän omien ammattiosastojen esi-
tykset liittyvät työaikaan, palkkaan, lisiin, työharjoit-
telijoiden opastamiseen, perhevapaisiin, omailmoitus 
järjestelmään, omaishoitajan asemaan jne.  Tarkemmin 
esityksiä ei voi julkisesti esitellä, koska niistä neuvo-
tellaan sitten aikanaan ja neuvottelijoille pitää suoda 
neuvottelurauha.

3.  Tavoitteiden priorisointi: 
 
tässä yhteydessä koko TES-neuvottelukunta kävi esitte-
lemässä itsensä auditorion edessä. Ryhmään myös on 
valittu allekirjoittanut.

• Jakauduttiin ryhmiin siten, että jokaisessa ryhmässä oli 
 vetäjänä TES-neuvottelukunnan jäsen ja noin 3–4 muuta 
 jäsentä. Käytiin läpi tehtyjä TES-tavoitteita ja joka ryhmä 
 laittoi esitellyt TES-tavoitteet tärkeysjärjestykseen siten, 
 että valittiin eri asiakohdista aina kolme ryhmän mielestä 
 tärkeintä asiaa, joita halutaan viedä eteenpäin 
 neuvotteluissa.

• Näitä priorisoituja esityksiä sitten käydään läpi joulu- 
 kuussa, kun TES-neuvottelukunnan kanssa kokoonnumme.

Sitten puoliltapäivin maistuvalle lounaalle ja piristävät 
kahvit päälle. Pakkasta oli yöllä ollut ihan reilusti, ja vielä 
puolen päivän aikaankin oli hieman pakkasen puolella, 
onneksi tiet oli aika hyvin kuivuneet. Hissukseen ajeltiin 
turvallisesti kohti kohtia varapuheenjohtajan kanssa.

 Marko Lähteenmäki

TES-järjestelmä
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys on varannut 40 hengelle paikat 
Teollisuusliiton jäsenristeilylle 7.-8.5.2022.

Vanhat varaukset on siirretty automaattisesti uudelle risteilypäivälle!

Omavastuu 20€, sis. kuljetukset, risteilyn A2-hytissä, 
illallisbu�etin klo 17.45 ja aamiaisen. 
Uudet sitovat ilmoittautumiset 28.1.2022 mennessä sähköpostiin:  
kirjaltajat@gmail.com. Liitä mukaan myös mahdollisen Club One kortin 
numero.

Maksu ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tampereen kirjatyöntekijäin yhd. ry
TSOP tilinumero: FI36 5731 7920 0265 64

Kun raha on tilillä, ilmoittautuminen on varmistettu. Sairastapauksissa voit 
peruuttaa osallistumisesi lääkärintodistusta vastaan. Muissa tapauksissa 
peritään koko paketin hinta. 

Lähtö vanhalta kirkolta 7.5. klo 14.15. Paluu bussi lähtee klo 16.30, kun laiva 
on tyhjätty. Matkalle tarvitset passin tai virallisen EU-henkilökortin.

Matkanjohtaja/lisätiedot: Sami Lahti, 040 506 8497

Teollisuusliiton jäsenristeily 
7.-8.5.2022

Tervetuloa juhlimaan Suomen
itsenäisyyttä etkojen merkeissä 

5.12. klo 14-18.
TKY järjestää jäsenilleen 

mini-illallispuffetin toimistolla
osoitteessa Satakunnankatu 19 c 24. 
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Olin valmistaumassa polven tekonivelleikkauk-
seen, joka operoitaisiin 22.2.2021, kun kuulin tu-
tulta pääluottamusmieheltä, että Teollisuusliiton 

Murikka-opistolla alkaisi 3 kk kurssi 1.3.2021 ja tarvis saada 
lisää osallistujia, jotta se järjestettäisiin.  

Hetken siinä pohdin, että kun polvi on leikattu ja kepeil-
lä joutuu kulkemaan, ei se neljän seinän sisällä pienessä 
asunnossa ole mielekästä ja ulos mentäessä rappusten kul-
ku hankalaa ja aina liukastumisen vaara keväisillä kaduilla. 
Jos taas pääsisi Murikkaan opiskelemaan, niin siellä pitkät 
käytävät ja ei liukastumisen vaaraa, kuntosali ja säännöl-
linen ja terveellinen ruokailu auttaisivat kuntoutumista 
paremmin kuin kotona olo.

Juttelin asiasta työterveyslääkärini kanssa ja hän oli kans-
sani samaa mieltä, että ei olisi esteitä opiskeluun ja että 
kuntoutuminen voisi olla nopeampaa.

Niinpä päätin hakea 3 kk kurssille, joka on nimeltään 
MUUTOKSEN EVÄÄT. Olin ensin yhteydessä Murikka-
opiston opettajaan Marjo Nurmeen ja kerroin tulevan ti-
lanteeni, että polveni on kuusi päivää ennen kurssin alkua 
operoitu laittamalla siihen keinonivel ja saattaa olla ko-
vinkin kipeä ja ehkä mahdollisesti voi aloitus muutamalla 
päivällä pahimmassa tapauksessa siirtyä. Marjo oli aika 
joustava ja sanoi, että eiköhän me jotain keksitä ja kyllä 
näistä vaikeuksista selvitään.

Sitten kävin neuvottelun työnantajan kanssa kurssille 
pääsystä. Voisi ilmaista asian siten, ettei TA riemusta kilju-
nut kurssi-ideastani, mutta koska kumminkin työnantaja 
oli sairausloma-ajan palkanmaksuvelvollinen ja kun sain 
vakuuteltua, että toipuminen olisi parempi Murikan käy-
tävillä kävellessä kuin liukkailla kaduilla, niin asia saatiin 
järjestettyä. Kun kurssin sisältöön kuului tutkiva harjoi-
tustyö, jonka sai valita annetuista aiheista tai räätälöidä 
vaikka työnantajan kanssa yhdessä, kiinnosti se myös 
työnantajaa, mutta joka jäi sitten kuitenkin sopimatta 
(tein kuitenkin työnantajaakin kiinnostavasta aiheesta, 
siitä myöhemmin).

Kurssin ajalta työnantajan tuli maksaa kuukauden ajalta 
palkka ja loppuaika 2 kk oli opintovapaata ja Teollisuusliitto 
maksoi kurssipäivärahan, stipendin ja matkakulut. TKY:n 
ammattiosastosta on myös päätetty, että ammattiliiton 
ja TSL:n järjestämiltä kursseilta saa koulutuspäiviltä TKY:n 
kurssipäivärahan, joten siinä ei taloudellisesti juuri hävin-
nyt palkkaan nähden, eläkekertymää ei tosin tältä 3kk 
kurssiajalta tule ja arkipyhiltä ammattiliitto ei tukia mak-

sanut, siinä tuli hieman takkiin, mutta eihän tätä rahan 
takia tehdä vaan ”rakkaudesta lajiin”.

Tein siis kurssihakemuksen ja kurssille myös hyväksyttiin 
ja kun muutama myöhäinen ilmoittautuja vielä tuli, niin 
kurssi voitiin järjestää.

Tuli sitten polven leikkauspäivä ja ennakkoon tilatulla 
taksilla Coxaan, siellä nopeat alkurutiinit, sairaalan terylee-
nit päälle ja odottamaan vuoroa, siinä muutaman leikka-
usta myös vartoavan potilaan kanssa kerittiin hieman tu-
risemaan, ennen kuin nimeltä kutsuttiin. Olin etukäteen 
sanonut, että haluan kevyen unen, en halua kuunnella 
työn ääniä, kun polvea sahataan, porataan ja taltataan. 

Antoivat esilääkityksen ja varmistivat vielä, kumpi polvi 
operoidaan ja siihen laitettiin rasti. Laitettiin selkäydinpuu-
dutus.  Sitten laitettiin tippaan vähän kovempaa kamaa ja 
Lähteenmäki lähti höyhensaarille toviksi. Kun heräsin, oli 
polvi pienessä paketissa ja jalkoja en saanut liikuteltua, 
itse asiassa ei tuntoa ollut lainkaan alakerrassa. Hoitaja 
kävi kysymässä joko varpaat liikkuvat, ”ei vielä” vastasin. 
Odoteltiin hetki, siinä pikkuhiljaa alkoi yksi varvas liikkua, 
sitten toinen ja pikkuhiljaa elo palasi koko alakertaan. 
Polveen laitettiin ruiskulla puudutetta lisää, kun vielä tunto 
oli osittain poissa. 

Siitä sitten kun oli toivuttu tarpeeksi, tuupattiin osastolle. 
Ei siellä kauaa saanut sängyssä makoilla, kun fyssari-täti 
tuli käymään ja karjaisi ovelta. ”TÄNÄÄN EI VIELÄ JUOSTA 
110M AITOJA, MUTTA 100M SILEÄ JUOSTAAN”.

Murikan 3 kuukauden kurssi – muutoksen eväät

Puolen tunnin operaation jälkeen ei 
juuri kipuja ollut, sen verran kovat 
lääkkeet käytössä.

Murikka
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Ei muuta kuin kepit kantoon ja kävelemään. Oli tullut 
jo edellisenä keväänä treenattua keppikävelyä, kun akil-
lesjänne pamahti poikki, joten sinällään tuttua hommaa. 
Rappusissa käytiin myös treenaamassa, kuinka leikatul-
la polvella pitää toimia. Viereisellä sängyllä oli vanhem-
pi mieshenkilö, jolle oli laitettu lonkkaproteesi. Hän läh-
ti sitten treenaaman jälkeeni, minä pääsin lepäämään. 
Kipulääkkeitä tuotiin tasaiseen tahtiin ja kipu ei missään 
vaiheessa siihen mennessä ollut pahaa. Kun ilta koitti, tuo-
tiin iltapala ja kysyttiin, haluatteko konjakin, TOTTA TOKI 
me halusimme.

Kun kiltisti söimme iltapalan, niin rohkenin kysymään 
hoitajalta ”saisiko vielä toisellekin jalalle konjakin”. 
Kun kilttejä oltiin, niin se järjestyi. 

WC-pytyllä käynti oli hieman hankalaa, mutta onneksi 
COXA:ssa on korotetut wc-istuimet, joka hieman helpotti 
asiaa. Tunto alkoi palailemaan jalkaan eli puudutuksen vai-
kutus alkoi poistumaan. Jalkaa ei pystynyt nostamaan, kun 
reisilihaksen päähän sattui ihan pirusti, piti laittaa joku liina 
tai pyyhe pohkeen alle ja auttaa käsillä jalka ylös. Johtunee 
kuulemma siitä, kun reisilihaksen päätä joudutaan hal-
kaisemaan, että tekonivel saadaan sovitettua paikalleen.

Seuraavana päivänä ruokailun jälkeen piti päästä kotiin, 
tippaletku otettiin pois ja apteekista itse puhelimella tila-
tut lääkkeet tuotiin huoneeseen. Olin jo vaihtanut omat 
kuteet päälle ja odottelin, että taksikuski tulee hakemaan, 
kun iski hirveä kipu polveen ja kun tippaletku oli jo keritty 
ottamaan pois, annettiin kipulääkettä suun kautta ruiskul-
la, jotta se imeytyisi nopeammin. Ei meinannut lääkitys 
millään auttaa kipuun ja jouduttiin peruuttamaan kotiin 
lähtö ja jäämään osastolle vielä yhdeksi yöksi.

Onneksi oli kultainen iltahoitsu, toi iltapalan jälkeen kon-
jakin ja asetti valot hämärälle ja sanoi ”soita kelloa, kun 
ihan mitä vain haluat”, ehkä se kumminkin oli vain oman 
mielikuvituksen tuotosta, kun pää oli sekaisin lääkkeistä 
ja konjakista.

Eli kahden yön jälkeen sitten kotiuduin COXA:sta, sieltä 
baaritaksilla kotiin. 

Pussillinen pillereitä kipuun ja lisäksi itsepistettävä napa-
piikki, joka estää veritulpan syntymistä. Napapiikin laitto 
ei aluksi tuntunut juuri miltään, mutta kun niitä piikittää 
kuukausitolkulla alkaa tuntumaan ikävältä.

33 nättiä hakasta, 
kysyin voinko itse 
kärkipihdeillä poistaa, 
ei suositeltu. Siihen 
on oikein sellainen 
hakasten poistolaite 
hoitsulla.

Kivut pysyivät hallinnassa kotona lääkkeillä ja kohoasen-
nolla, jäägeelipussit turvotukseen apuna.

Päivät kuluivat nopeasti ja Murikan kurssi uhkaavasti lä-
hestyi, jalka ei kuitenkaan ollut siinä kunnossa, että olisi 
edes helppoa noin vain lähteä opiskelemaan.

Soitin tuttavalleni, joka oli tulossa Murikkaan samal-
le kurssille, että jos maanantaina 1.3. päätän lähteä 
Murikkaan, tuletko hakemaan, kun en vielä pysty autoa 
ajamaan. Sovittiin että Antti tulee hakemaan, tulevat 
Jonnan kanssa samalla autolla.

Se maanantai tuli liiankin nopeasti, mutta matkaan läh-
dettiin. Vaikea oli jalka saada taittumaan autoon, etupen-
kin joutui laittamaan ihan taka-asentoon. Tampereelta 
Teiskon Murikka-opistolle ei ole kuin 40 km ja noin puoli 
tuntia, mutta pitkältä matkalta se tuntui.

Perille päästiin ja rekisteröidyttiin sisälle. 3 kk opiske-
lijoille on varattuna se viimeinen solu, mutta minä otin 
huoneen läheltä ravintolaa, jottei tarvitse niin pitkältä vii-
meisestä solusta ponnistella luokkiin ja syömään. Vaihdan 
sitten sinne viimeiseen soluun, kun jalka on parempi.

 Marko Lähteenmäki

Murikka
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Sitten aloimme käsittelemään kurssin isointa aihealu-
etta eli TUTKIVA HARJOITUSTYÖ. Harjoitustyön idea 
ja idea harjoitustyöhön. Ja mitä on tutkiva oppiminen? 
Harjoitustyön ideointia ja tutkimusaihion täsmentä-
mistä. Itse aloin muokkaamaan aihetta EKOLOGISET 
KULUTTAJAPAKKAUKSET (työnimi muuttui jokuseen ker-
taan matkan varrella).

Lähteet ja lähdekriittisyys tutkivassa oppimisessa. Eli ota 
selvää mistä lähteestä info on peräisin ja onko lähde luo-
tettava. Tänä SOME-aikana valitettavan usein näkee, ettei 
lähteitä tutkita kriittisesti ja linkitetään kaikkea SOME:ssa 
esiintyvää muunneltua tietoa.

OPISKELU

Luokassa sitten tapasimme ensimmäisen kerran koko 
opiskeluporukan (10 opiskelijaa) Annan, Antin, Jonnan, 
Markuksen, Mikan, Petrin, Raimon, Tellen ja Vesan. 

Osa oli tuttuja täältä Pirkanmaan alueelta, osa valtuustosta, 
joitain en ollut koskaan tavannutkaan. Ekana päivänä oli si-
jaisope, varsinainen opettaja Marjo Nurmi tulisi huomenna. 
Istuminen ei tehnyt hyvää polvelle, polvi turposi ja kipuili, 
mutta ryhmän toverit ratkaisivat asian ja kantoivat kirjas-
tosta sohvan luokkaan ja kun piti vasenta jalkaa sohvan 
selkänojan päällä, ei jomottanut ja turvottanut niin paljoa. 
Joten tarvittaessa opiskelin, niin sanotusti ”sohva seläs-
sä”. Tuli kyllä muutaman kerran mieleen, että olikohan 
tämä viisas ratkaisu tänne Murikkaan tulla, mutta päivä 
kerrallaan.

Varsinainen opiskelu ensimmäisen viikon jälkeen tapah-
tui pääosin Microsoftin ohjelman TEAMS avulla, korona-
rajoitusten takia. Oli haastavaa, niin opettajille kuin oppi-
laillekin. Mutta tämä opetti myös puheenjohtajalle uusia 
taitoja vetää ammattiosaston kokouksia etäyhteyksien 
avulla. Jos ei omaa tietokonetta ollut, sellaisen sai Murikka-
opistosta lainaksi ja myös lisänäytön, joka helpotti Teams:n 
ja esim. Excelin seuraamista yhtä aikaa.

Ensin tutustuimme kurssiohjelmaan ja toisiimme.  
Kirjoitimme aloitusesseen seuraavista aiheista -> oma his-
toria, miksi olen kurssilla, odotukseni ja tavoitteeni, missä 
olen hyvä, pelkoni & epäilykseni, mitä odotan ohjaajalta, 
mihin sitoudut, tulevaisuuteni ja fiilikseni kurssin alkaessa. 
Huh huh, mitä kysymyksiä.

Yhteisiä pelisääntöjä luotiin ja oppilaskunta järjestäytyi 
eli kun oppilaskunta keskenään tekee päätöksiä, niin op-
pilaskunnan puheenjohtaja vie niitä sitten eteenpäin oh-
jaajille ja jopa liiton johtoon asti.

Opinto-ohjausta, HOPS (henkilökohtainen opiskelusuun-
nitelma) ja oppimisen arvioinnin välineet.

Sosiologiaa opiskeltiin useita opintotunteja. Ohjaajina 
oli Murikkaopiston rehtori Vesa Holappa ja Teollisuusliiton 
tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila. Sosiologia on laaja 
aihe ja käsiteltiin mm. moderni yhteiskunta, kulttuuri ja 
kulttuuritutkimus, elämäntapa, kulutus ja arki, sosiaalinen 
vuorovaikutus, arvot, asenteet, työelämän muutos, poli-
tiikka ja valtio.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto piti TEAMS:llä 
liiton puheenvuoron kurssilaisille kurssin ensimmäisellä 
viikolla.

Istuminen ei tehnyt hyvää 
polvelle, polvi turposi, 
kipuili ja oli vaikea keskittyä 
opiskeluasioihin
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Tietotekniikkaa opettelimme ja TEAMS tulikin mainittua, 
meitä oli monen tasoista ohjaajaa ja opiskelijaa, kaikki op-
pivat jotain toisiltaan.

Excelin tehokäyttöä meille opetti Asko Viitala. TEAMS:n 
kautta opetus oli hiukka haastavaa ja piti käyttää kahta 
näyttöä, jotta opetus sujui. Jollain oli englanninkielinen 
versio omassa tietokoneessaan ja tuotti se hieman viivy-
tyksiä, kun asioita jouduttiin selvittelemään parilla kielellä.

Wordilla harjoiteltiin luovaa irroittelua anonyymillä kir-
joittelulla, referaattiharjoituksia tehtiin luetusta tekstistä. 
Harjoiteltiin puheviestintää ja pidettiin esiintymisharjoi-
tuksia auditoriossa hyvin turvavälein, joita myös kuvattiin 
videolle. Oltiin välillä ns. epämukavuusalueella. 

Kansantaloutta opiskeltiin Teollisuusliiton ekonomis-
tin Timo Eklundin johdolla. Opiskelu tapahtui TEAMS:llä. 
Aiheina oli talouskasvu, tuottavuus, BKT, työllisyys, ansiot, 
vienti ja kilpailukyky, suhdannevaihtelut ja talouspolitiik-
ka. Ennen tes-simulaatiota piti ryhmässä valmistella oma 
suhdanne-ennusteen laatiminen neuvotteluja varten.

Liiton tiedottaminen, yhteiskuntavaikuttaminen 
ja julkisuuspolitiikka neuvottelutilanteessa aiheesta 
luennoi Pauli Takala

Työelämän kehittäminen-Osallistavan ergonomian 
edistäminen työssä meille opasti Teemu Suokko

Työyhteisösovittelua käsittelimme ensin Murikan ny-
kyisen rehtorin Juha Vasaran vetämänä. Juha antoi meille 
ennakkotehtävät varsinaisia työyhteisösovitteluopetus-
tunteja varten, joita tuli vetämään Sovittelumestarit yri-
tyksen kouluttaja ja yrittäjä Leena Saarela.  

TES-simulaatiota varten käsittelimme ammattiosas-
tojen tes-aloitteet. Tes-simulaatio on harjoitus totuuden-
mukaista tes-neuvottelua. Jotta nämä neuvottelut ei jäisi 
ihan meidän sisäpiirihommiksemme, oli työnantajapuo-
len eli Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri 
Rautaporras pitämässä meille talouskatsauksen, joka myös 
piti ottaa tes-simulaatiossa huomioon.

Siinä se on. 64 sivuinen referoitu harjoitustyö 
Ekologista kuluttajapakkauksista.

Teollisuusliiton puolelta Tes-simulaatiota oli vetämässä 
Teknologiasektorin johtaja Jyrki Virtanen, sopimus- ja 
talousasiantuntija Jukka Saviluoto ja Sopimusvastaava, 
teknologiateollisuus, pelti- ja teollisuuseristysala 
Kari Lähteenmäki ja opettajamme Marjo Nurmi.

Neuvotteluja käytiin niin tosissaan, että osa porukasta oli 
vielä vihaisia useamman päivän. Tes-simulaatiota käytiin 
kaksi päivää ja purkua vielä kolmantena. Viimeisellä viikol-
la saatettiin tutkiva harjoitustyö viimeiseen muotoonsa, oli 
opettajalla kova työ oikolukea niitä yötä myöten ja korjailla. 
Niiden tulostaminen vei myös runsaasti aikaa.

 
 Hurja Lehtonen
 alias Marko Lähteenmäki

Näitä neuvotteluita käytiin ”kovat kaulassa” 
liituraitapuku päällä.

Osa porukasta oli 
työnantajapuolen 
neuvottelijoita ja 
osa työntekijöiden 
neuvottelijoita, minä 
sain roolin Hurja Lehtonen
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Veteraanikerho retkeilee 
pitkin Pirkanmaata

Myllysaaren museoon poikettiin katsomaan entisaiko-
jen suuruutta Valkeakoskella. Löytyi vanhan kansan pu-
kuja, työvälineitä ja kaikkea ihmisten tarpeista vuosien 
varrelta. Yksi oli kuitenkin yli muiden. Siellä oli Gondoli.  
Tiedättehän, tuo virtaviivainen seisoen melottava vene 
suoraan Italiasta, Venetsiasta.  Ei ole mikään pikkupaat-
ti. Olen kyllä itsekin ollut kyydittävänä moisen veneen 
kyydissä, mutta nyt kun se oli kuivilla, huomasi, kuinka 
suuri se todellisuudessa oli. Nämä purret ovat vanhoja, 
tämäkin oli rakennettu 1940, eikä niitä myydä Venetsiasta 
pois. Tiettävästi kolmella paikkakunnalla koko maailmas-
sa voi gondoliin törmätä. Hollywoodissa, Amsterdamissa 
ja Valkeakoskella. Kyseinen vene tuli Suomeen Juuso 
Waldenin tuottamana 60-luvulla. Näitä kansallisaarteita 
ei hevin luovuteta ulkopuolisille, koska ne ovat katoavaa 
kansanperinnettä. Mukana seurasi tietysti aito gondoliee-
ri, joka opetti 8 vuotta Suomalaisia veneen saloihin. Vene 
on lähes 12 metriä pitkä ja puolitoista leveä. Kelpasi sillä 
Valkeakoskea soudella.

Tietysti Vehoniemen automuseolla ja näkötornilla poi-
kettiin ja viiniä maisteltiin Rönnvikin viinitilalla. Koko 
päivän retki ilmastoidulla autolla oli mukavan leppoisaa, 
vaikka ulkona oli yli 30 lämmintä. Lounasta nautittiin nou-
topöydästä lomakeskuksessa. Samalla keikalla poikkesim-
me myös televisiosta tutuksi tulleelle Mokkapirtille, joka 
on kuulu noista rähmäpullistaan Kontio & Parmas sarjasta.

Toinen seikkailu odotti ja vuoroaan. Jalkauduimme 
Viikinsaareen, mukanamme toistakymmentä osallistujaa. 
Sytytimme kokon, kun grillin valkeaa ja hiillosta odotellessa 

Veteraanikerho

yritimme rakentaa vähän syksyn toimintaa. Korona kun vei 
mahdollisuuksia yhteisiin sisätilaisuuksiin. Tutustuimme 
saareen, söimme ja pidimme hauskaa, kun kerrankin meitä 
oli paikalla muitakin kuin toimikunta.  Makkarat, patongit 
kera salaattien menivät kuin kuumille kiville, yhteisömme 
silminnähden nautti yhdessä tekemisestä.

 Päätimme vielä rykäistä Mänttä-Vilppulaan katso-
maan Serlachius museoon koottua Banksy katutaidetta. 
Väittävät, ettei kukaan tunne kyseistä henkilöä. Kuka sit-
ten on kerännyt nämä taideteokset yhteiseen näyttelyyn? 
Kerhomme vuokrasi auton ja lähdimme kohti purevan ival-
lisia ja huomiota herättäviä taidenautintoja. Elämys tai-
teen eri kolkista pisti silmään heti alkumetreistä lähtien. 
Suoranaista ironiaa Englannin alahuoneesta ja kuningat-
taresta, ikääntyvien mummojen keskinäisistä väittelyistä 
nykymusiikin tienoille. Viikatemiehen odottelua kellon 
päällä. Rottahuumoria eri tasoilta ja vitsiä maailman huip-
putaiteilijoiden töistä, joissa ei ole mitään järkeä. Nämä jäi-
vät mieleen, mutta sitten oli taiteilija, joka oli vienyt leijan 
vähän joka puolelle maailmaa ja kuvannut sitä. Leija oli 
puussa, maassa talon seinustalla ja vaikka missä. Leijassa 
luki Juri Gagarin, joten luulisin sen tarkoittavan globaalin 
maailman alkua. En Tiedä. Olipa siellä myös vanhan hyvän 
ajan apteekkikin. Lienee ollut Göstan oma, tai ainakin ku-
vasi sitä aikaa, kun hän paperitehtaan Mänttään perusti. 

Tule mukaamme iloiseen joukkoomme, teemme kiinnos-
tavia retkiä myös tulevanakin vuonna. Olemme yhdessä 
suunnitelleet teatterit, museot ja tutustumiskäynnit ym-
päri maakuntaa. Muistelemme ”vanhoja hyviä aikoja” ja 
syömme hyvin ja pidämme hauskaa. Vuosimaksumme on 
edelleen 15 euroa, johon kuuluu aina vähintään pullakah-
vit joka kokouksessa.

 Jouko Harju

Viikinsaari
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Kuvia Serlachiuksen Gösta-taidemuseosta

Veteraanikerho
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Luonto 

On 
viisas 

valinta 
se 
on 

happea 
sydämelle 

elämää 
maapallolle

On tullut aika!

Ilmastonmuutos-postia

Kylväjä

On tullut aika
   kylvää uusi aika
   elämän jolla on rohkeutta
   puolustaa luontoa ja ihmistä.

On tullut aikaa
   yhdessä, yksin
   ennen kuin pääskyset palaavat.

Seppo Koskima

Seppo Koskima esittelemässä opetusministeri 
Li Anderssonille ilmastopostiansa Äiti-maasta
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Seppo Koskima esittelemässä opetusministeri 
Li Anderssonille ilmastopostiansa Äiti-maasta

Äiti-Maan lapsi Greta

Sinua me tarvitsemme näkemään, ymmärtämään.
   Maapallolla on menossa suuri luonnonnäytelmä.
   Se mikä tapahtuu minulle, tapahtuu sinulle.
   Hyvässä ja pahassa.

Raikkaita tuulia Gretalle, jotta
   tieto leviäisi sydämistä sydämiin,
   mahtavaksi moniääniseksi sävelmereksi-
   Poistaisi pelon, synnyttäisi ihmisen, joka on sidottu
   tuhansin langoin elämään.
   Ihmisen, joka on rohkea myös heikon puolesta.

Raikkaita tuulia Gretalle,
   Äiti-maan lapselle.
   Me kaikki ajattelemme ilmastonmuutosta, johon
   ei ole muuta lääkettä kuin ennaltaehkäisy.
   Vapautua järjestä, joka synnytti ekologisen kriisin
   ilmastonmuutoksen.
   Saastutti maan, veden, ilman.
   Järjestelmästä, joka on
   sodassa luontoa ja ihmistä vastaan.

   Kaikki muu rikosta; elämää ja
   ihmiskuntaa vastaan, joka
   kohdistuu ympäristöön.
   Ihmiskunnan yhteiseen perintöön, maahan,
   mereen veteen, ilmastoon.

Kiitos Greta
Äiti-maan lapsi,
   herätit unesta, aukaisit silmät.
Synnytit toivon maapallolle,
   rakkauden sydämistä sydämiin.
Ihmisen, joka on rohkea myös heikon puolesta.
Äiti-maan puolesta, yhteisen kotimme 
maapallon puolesta.

Seppo Koskima, Tampere

Seppo Koskiman Äiti-maan lapsi 
Greta -runo käsittelee aihetta, joka 
on kaikkien huulilla. Runo on sisarus-
runo Koskiman Rakastaisit, kun sinul-
la on sydän -runolle, joka julkaistiin 
Runopysäkki-blogissa viime joulu-
kuussa,

Koskiman aiemmista runoista tuttu 
ylevä tyyli vallitsee tässäkin runos-
sa. Runo soljuu ja kieppuu sanajoke-
na. On ehdottomasti parempi hipoa 
pateettisuutta kuin kyynisyyttä!

Muutamissa kohdin ilmaisu jää hi-
venen epätarkaksi, lähinnä siksi, että 
viittaussuhteet eivät aina osu koh-
dilleen. Esimerkiksi runon lopussa: 
”Synnytit toivon maapallolle, /rakkauden 
sydämistä sydämiin. /Ihmisen, joka on 

Seppo Koskima – Äiti-Maan lapsi Greta

rohkea myös heikon puolesta.” Nyt  
”ihmisen” tuntuu objektilta synnyt-
tää-verbille, vaikka siitä ei liene ky-
symys. ”Ihmiskuntaa vastaan, joka 
kohdistuu ympäristöön.” Muutenkin 
samassa säkeistössä on peräkkäin 
kaksi relatiivilausetta, ne ovat aika 
raskaita rakenteita runon kieleen. 

Toisin sanoen, vaikka runo käyttää-
kin kielellistä ylärekisteriä, tarkkuu-
desta ei silti voi luopua.

Greta Thunbergille kirjoitettu runo 
ajaa kuitenkin ylväästi asiansa. Hieno 
ja tärkeä aihevalinta ja omaleimainen 
ilmaisu jättävät jäljen.
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Väärä 
tulkinta 

olevaisesta 
johti 

ihmisen 
ja 

luonnon 
ristiriitaan.

Ihminen on ainut luonnonolio, 
joka tietää elämän alun ja lopun.

Seppo Koskima
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Ohjauspyörän harha

Väärä tulkinta olevaisesta, johti yhteiskunnan harhapo-
lulle. Voiton maksimointi pani toimimaan uskomattoman 
vastuuttomasti joka puolella maapalloa.

Epämiellyttäville tosiasioille suljettiin silmät, mutta ym-
pyrä sulkeutuu yhteistä hyvää ei voi haudata loputtomasti. 
Muutosprosessi alkaa ihmisten mielissä, kapitalisminkin 
ongelmat tiedostetaan yhä laajemmin eri kansalaispiireis-
sä ja puolueissa,

Yhteiskunnallinen demokratia ja sen koko problematiik-
ka palautuu elämän yhteisiin lähtökohtiin ja sitä kautta so-
siologiaan ja sosiaalipsykologiaan, yleiseen psykologiaan 
ja parapsykologiaan sekä valio-oppiin ja talousteorioihin.

Ohjauspyörän harha suunniteltu vai suunnittelematon 
talous sulkeutuu ihmiskunnan elämässä sen peruskysy-
mykseen minkälaisella organisaatiolla nykymuotoinen 
elämä, sivilisaatio pelastetaan?

 Seppo Koskima

Universaalinen moraali ei sulje 
yhtäkään ihmistä ulkopuolelle.

On tullut aika 
 
Vapautua; 
  Järjen kriisistä, 
  joka synnytti 
  ekologisen kriisin 
  ilmastonmuutoksen 

Saastutti; 
  maan, veden, ilman.
 
Järjestelmästä; 
  joka on sodassa 
  luontoa- ja ihmistä 
  vastaan.

Pelipanoksena; 
  elämä maapallolla.

Siitä
milloin

kokonaisuus
ymmärretään
todellisuutta
vastaavaksi,

riippuu
ihmisen

ja
luonnon
kohtalo.

Seppo Koskima
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Niin kauan kun on tunteita ja 
rakkautta maailmalla 

on tulevaisuus

Ei hylkää 
    luonto lastaan

  joka
  kesän kauneimmastaan
  sydämessään  säilyttää
 L. Viita

Seppo Koskima
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tampereen kirjatyÖntekijÄin yhdistys ry
(os. 526)

jÄsenkokoukset 2022

• kevÄtkokous 20.3.2022
• syyskokous 20.11.2022

Kirjallisuuskerho

Koronavuoden loppua ja vähätautisempaa talvea 
Kirjallisuuskerho TKY:n jäsenille toivottaa Martti.

Keväällä suunnittelimme keräävämme kirjoituksia ja mie-
lipiteitä korona-aiheesta. No projekti on edelleen vaihees-
sa, muttei haudattu. Jokaisellahan on tästä omakohtaista 
kokoemusta ja ajattelua.

Olen mielenkiinnolla seurannut Teollisuusliiton ja työn-
antajapuolen Teknologiateollisuuden kivuliaita TES-
neuvotteluiden aloituksia. Saa nähdä mitä tästä tulee.

Työelämän on murroksessa ja tallainen eläkeläinenkin 
sitä seuraa kiinnostuneena. 

Kirjallisuudesta sen verran: Viimeksi luin Seppo Jokisen 
”Pisara veressä”. Täytyy ihailla Jokisen tarkkaa Tampereen 
tuntemusta. Suosittelen.

 
 Raapusti Martti Höglund, 
 Kirjallisuuskerhon puheenjohtaja.

Kirjallisuuskerhon terveiset
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