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Syksyn tullen

Päätoimittajalta

Ihana kesä on takanapäin, ainakin sää 
on suosinut meitä tänä kesänä. Läm-
mintä riitti. Syksyn saapuessa on jäl-
leen aika palailla töihin ja myös ko-
kousten pariin. Ammattiosastomme 
syyskokous on 8. marraskuuta kello 

18.00 Järjestötalolla. Sinne ovat kaikki 
jäsenemme tervetulleita. 

Syksy on tuonut myös kaikenlaista muutakin työrinta-
malla. Käynnissä on ylityökielto ja lakot usealla eri alalla 
hallituksen toljailuja vastaan. En ymmärrä, miten tuo irtisa-
nomisen helpottaminen toisi uusia työpaikkoja. Olen itse 
töissä alle kymmenen hengen yrityksessä, tarkalleen sanoen 
meitä on neljä. Itselläni on sellainen tunne, että heidän on 
entistä vaikeampi saada uusia työntekijöitä. Pienet firmat 
menettävät kiinnostavuutensa johtuen irtisanomislaista, jos 
se nyt runtataan läpi. Työnantajille tehdyssä kyselyssä kysyn-

nän epävakaus ja työvoiman saatavuus olivat pahimmat es-
teet toiminnan laajentamiseen. Alla on kaavio asiasta.

Marraskuun alusta lähtien on myös luottamusmiesvaalien 
aika. Huolehtikaa, että työpaikoillanne myös sellainen vali-
taan. Teollisuusliiton sivuilta voitte tilata vaalimateriaalia.  

Omasta elämästäni voin kertoa sen verran, että olen pik-
kuhiljaa jäämässä pois erilaisista luottamustehtävistä. Ensi 
vuonna johonkin aikaan olen jäämässä eläkkeelle ja aika 
on jättää hommat nuoremmalle sukupolvelle. Ensi vuoden 
olen luvannut vielä olla ammattiosaston toiminnassa mu-
kana. Kuntapuolella olen vielä parisen vuotta myös. Jos olet 
kiinnostunut lehden tekemisestä, niin otappa minuun yh-
teyttä, niin voin auttaa alkuun. 

Terveisin, 

Anitta Luoto 
Viiskasi-lehden päätoimittaja ja tiedotussihteeri 
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Kannen kuva Eino Korhonen:

Kuvassa on Fregatti Suomen Joutsen Aurajoen rannassa Turussa Forum Marinum merimuseossa.
Suomen joutsen on osa museon laivoista. Arvokkain taitaa olla parkki Sigun. Lisäksi siellä on autolautta Bore, 
Tykkivene Karjala, miinalaiva Keihässalmi. Mielenkiintoinen paikka, kannattaa tutustua.
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Puheenjohtajan palsta

Onko muuta pysyvää kuin muutos?
Elämme taas kerran kovin mielenkiin-
toisia aikoja. Hallitus ajaa väkisin jo ties 
kuinka monennen kerran toistaan huo-
nompia ”uudistuksia” läpi. Lisäksi tyyli 
muuttuu entistäkin vastenmielisem-

mäksi. Pääministerimme Juha Sipilä tuli 
Ylen A-studiossa esiin oikean keihäänkär-

jen kanssa joka on työaikalain muutos. Hallitus ajaa 
siis käytännössä luottamusmiesjärjestelmää alas ja työaikalakiin ol-
laan tekemässä heikennyksiä. Nämä tarkoittavat läpi mennessään 
isoja tulonalennuksia ja muita työehtojen heikennyksiä monelle 
teollisuustyöntekijälle.

Sosiaalisessa mediassa ja uutisissa moititaan AY-liikettä siitä että 
se on vienyt lapsilta ruuan. Toivottavasti näihin populistisiin heit-
toihin ei kukaan aikuinen ihminen usko. Lisäksi Hallitus syyttää AY- 
liikettä siitä että pyritään vaikuttamaan politiikkaan ulkoparlamen-
taarisesti. Tämä ei pidä paikkaansa, Ammattiyhdistyksen tehtävä 
on puolustaa jäseniensä etuja. Näitä etuja ollaan nyt leikkaamassa 
vastoin KIKY-sopimuksen kanssa samaan aikaan sovittuja asioita.  
Toisaalla suomen yrittäjät kampanjoivat etujen leikkaamisen puo-

lesta. Sekö ei ole vaikuttamista politiikkaan ulkoparlamentaari-
sesti? Samalla on unohdettu vanhukset ja vähävaraiset joilta Suo-
men hallitus on koko vaalikauden kovaa vauhtia leikannut. 

Toivoisin että tällä kertaa kansan muisti ei pettäisi ennen vaaleja. 
Juuri sinun äänesi on ratkaiseva seuraavissa eduskuntavaaleissa!

Siinä tulikin lyhyesti tuuletettua omia tuntemuksia nykyiseen 
poliittiseen tilanteeseen. On myöskin aika siirtää katsetta tulevai-
suuteen. Ammattiosastossakin puhaltavat muutoksen tuulet ja on 
tullut aika vaihtaa veturia. Puheenjohtajuus on ollut minulle hie-
noa aikaa ja olen saanut tutustua moniin jäseniimme. On helppo 
luovuttaa nuija seuraavalle sukupolvelle ja olenkin aivan varma 
että Mikael pärjää toimessa paremmin kuin hyvin. 

Mielestäni muutoksen lisäksi on muutakin pysyvää. Se on am-
mattiyhdistys ja etujen valvonta!

Tsemppiä Miksulle ja kaikille aktiiveille.

Riku Soininen 
Puheenjohtaja

Ay-liikkeen ja Sipilän hallituksen neli-
vuotinen taipale on ollut todella ki-
vikkoinen. Heti eduskuntavaalien jäl-
keen alettiin vaatia 100 tuntia lisää 
työaikaa, palkatonta ensimmäistä 

sairauspäivää, loppiaista ja helators-
taita palkattomiksi vapaapäiviksi, lomien 

leik- kauksia ja sunnuntailisien poistamista. Tämä 
nimettiin niin sanotuiksi pakkolaiksi. Sen vastineeksi ay-liike jär-
jesti #STOP-mielenilmauksen 18.9.2015. Tämä johti kilpailuky-
kysopimuskiristykseen, jolla pakotettiin ay-liike valitsemaan joko 
kilpailukykysopimus tai pakkolait. Samalla kun kilpailukykysopimus 
solmittiin Sipilän hallitus lupasi, ettei ala valmistelemaan muita 
työmarkkinoihin kohdistuvia lakiheikennyksiä. 

Tuskin kerkesi muste kuivumaan kilpailukykysopimuspape-
rista, kun ilmoitettiin, että hallitus alkaa valmistelemaan työaika-
lain, työttömyysturvan ja irtisanomislain heikennysesityksiä. Tämä 
hallitus on nyt näyttönsä antanut. Se on pakottanut palkansaajat 
yhteisiin talkoisiin, kun eliitti on saanut osallistua vapaaehtoisesti 
’’yhteisiin talkoisiin’’. Me palkansaajat olemme valmiit kantamaan 
vastuumme ja sopimaan asioista, mutta emme suostu yksipuoli-
seen saneluun.

Työmarkkinoiden poliittinen tilanne
Suomen yrittäjien ja EK:n asento

EK ilmoitti sääntömuutoksensa myötä irtisanovansa kaikki 22. 
keskusjärjestösopimusta. Tästä sääntömuutoksesta ei ilmoitettu 
etukäteen palkansaajia edustaviin järjestöihin.

Tulopolitiikan ja kolmikannan hylkääminen on selkeä strategi-
nen valinta: hoidetaan omat veljet ja siskot hallitukseen, niin ei 
tarvitse neuvotella palkansaajien kanssa.

Suomen Yrittäjät haluavat vielä pidemmälle, tavoitteena on 
murtaa työehtosopimusten yleissitovuus. Hallitus rakentaa polkua 
määrittelemällä minimejä lakeihin.

Parasta edunvalvontaa on äänestää oikein
Me nuoret ay-aktiivit aloitimme kampanjan, jolla muuttaa Suo-

men poliittisen keskustelun suuntaa. Me haluamme hallituksen 
joka on luotettava sopijakumppani ja on tasapuolinen kaikille 
osapuolille. Halumme, että seuraavalla hallituskaudella tehdään 
uudistuksia, joilla parannetaan palkansaajien yhteiskunnallista ase-
maa. Esimerkiksi epämääräisiin työsuhteisiin pitää saada säätelyä, 
jolla turvataan, se ettei palkansaajia voi roikottaa epävarmuu-
dessa. Voit lähteä mukaan kampanjaan osoitteessa www.vapai-
denvaltakunta.fi

Mikael Kölhi
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Metalli 58 perinteinen syysristeily 
suuntautui tällä kertaa Tallinnaan. 

Risteily vaan pitää pintansa ja onhan 
se ihan mukava paikka tavata ammat-
tiyhdistysporukkaa ja muitakin toki oli 

laivalla.  Mukavassa porukassa on kiva 
välillä rentoutua.

Jotain mielenkiintoista tapahtuu. Ilmeisesti illan arvonta. 
Kuvassa ainakin Petra Rissanen, Jorma Suominen ja Erkki 
Saarinen

Jotkut lähti lauantai aamuna Tallinnaan. Vettä satoi kuin saa-
vista kaatamalla. Lenkki jäi lyhyeksi. Sadamarket ja takaisin 
laivaan. Jostain syystä Sadamarketissa ei ollut yhtään muuta 
asiakasta. Kassa pyöritteli peukaloita. Oli niinkuin 60 luvulla 
kotipuolessa kysyttiin illalla kauppiaalta, että miten on ollut 
asiakkaita.? Sano että aamupäivällä kävi romaninuorukainen 
kysymässä kelloa ja iltapäivällä onkin sitten ollu hiljasenpaa.

    Eino Korhonen

Virossa virvokkeita ostamassa

Kuva: Eino Korhonen

                                     Virossa virvokkeita ostamassa 

 Metalli 58 perinteinen syysristeily suuntautui tällä kertaa Tallinnaan.  
Risteily vaan pitää pintansa ja onhan se ihan mukava paikka tavata ammattiyhdistysporukkaa ja muitakin 
toki oli laivalla.  Mukavassa porukassa on kiva välillä rentoutua. 

 

 

 

                                                                                                                                            Kuva:Eino Korhonen 
Jotain mielenkiintoista tapahtuu. Ilmeisesti illan arvonta. Kuvassa ainakin Petra Rissanen, Jorma Suominen 
ja Erkki Saarinen 

 Jotkut lähti lauantai aamuna Tallinnaan. Vettä satoi kuin saavista kaatamalla. Lenkki jäi 
lyhyeksi. Sadamarket ja takaisin laivaan. Jostain syystä Sadamarketissa ei ollut yhtään muuta asiakasta. 
Kassa pyöritteli peukaloita. Oli niinkuin 60 luvulla kotipuolessa kysyttiin illalla kauppiaalta, että miten on 
ollut asiakkaita.? Sano että aamupäivällä kävi romaninuorukainen kysymässä kelloa ja iltapäivällä onkin 
sitten ollu hiljasenpaa. 

    Eino Korhonen 

Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun perunankaivulomakin 
sitten meni ja perunat jäi kyllä kaivamatta. Mitä sitä sitten 
talvella oikein syödään?. Loma kuitenkin meni paremmin 
Lapsen lapsen kanssa lomaillessa. Käytiin Pantoja katto-
massa Ähtärissä ja Tuurissa oltiin hotellissa yötä. Kätevästi 
siitä pääseekin ostoksille tavarataivaaseen.

 Kiina valloittaa 
maailmaa. Suomeen ja 
Ähtäriin se on lähet-
tänyt jo kaksi Pandaa 
etujoukoiksi. Onhan ne 
sulosia, ei niitä kukaan 
voi vastustaa. Affrikan 
maat on jo korviaan 
myöten veloissa Kii-
nalle. Mutta ei hätää, 
Kiina on luvannut lisää 
rahaa kaikille velallisille. 
Luulen kuitenkin, että 
sillä karu totuus on 
vielä edessäpäin.

Sitä sun Tätä

Eino Korhonen 

Sitä sun Tätä 

 Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun perunankaivulomakin sitten meni ja perunat jäi kyllä 
kaivamatta. Mitä sitä sitten talvella oikein syödään?. Loma kuitenkin meni paremmin Lapsen lapsen kanssa 
lomaillessa. Käytiin Pantoja kattomassa Ähtärissä ja Tuurissa oltiin hotellissa yötä. Kätevästi siitä pääseekin 
ostoksille tavarataivaaseen. 

 Kiina valloittaa maailmaa. Suomeen ja Ähtäriin se on lähettänyt jo kaksi Pandaa etujoukoiksi. 
Onhan ne sulosia, ei niitä kukaan voi vastustaa. Affrikan maat on jo korviaan myöten veloissa Kiinalle. 
Mutta ei hätää, Kiina on luvannut lisää rahaa kaikille velallisille. Luulen kuitenkin, että sillä karu totuus on 
vielä edessäpäin. 

 Mikael Pentikäinen on Suomen yrittäjien puheenjohtaja. Hän haluaa antaa ilmeisesti kenkää 
kaikille palkkaamilleen työntekijöille. Jos olen asian oikein ymmärtänyt. Olisiko nyt kuitenkin niin, että jos 
annettaisiin kenkää Pentikäiselle, hoituisiko asiat ehkä paremmin ilman työtaisteluita. Tätä täytyy miettiä. 
Sipiläkin on antanut ymmärtää, että kun annetaan porukalle loparit silloin saadaan Suomi nousuun ja 
työttömyys poistuu. Ei se varmaan ihan noin mennyt, näinhän sen moni ymmärtää. Ehkä ei paljon väärin.  

 Näin se homma etenee ja tähän on hyvä lopettaa hyvän sään aikana. 

  

 

Mikael Pentikäinen on Suomen yrittäjien puheenjohtaja. 
Hän haluaa antaa ilmeisesti kenkää kaikille palkkaamilleen 
työntekijöille. Jos olen asian oikein ymmärtänyt. Olisiko nyt 
kuitenkin niin, että jos annettaisiin kenkää Pentikäiselle, hoi-
tuisiko asiat ehkä paremmin ilman työtaisteluita. Tätä täytyy 
miettiä. Sipiläkin on antanut ymmärtää, että kun annetaan 

porukalle loparit silloin 
saadaan Suomi nousuun 
ja työttömyys poistuu. 
Ei se varmaan ihan noin 
mennyt, näinhän sen 
moni ymmärtää. Ehkä ei 
paljon väärin. 

Näin se homma ete-
nee ja tähän on hyvä lo-
pettaa hyvän sään aikana.

Eino Korhonen
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Rytkön Perhetapaaminen oli 
Juhannuksena 2018

Ammattiosastollamme oli myös nyt kesällä perhepäivä, 
jotka vietettiin Kytäjällä Rytkön leirikeskuksessa. Leirikeskus 
oli käytössämme koko juhannuksen. Kaikilla jäsenillämme 
oli vapaa pääsy perheineen paikalle saunomaan ja rentou-
tumaan. Juuri juhannuksena vaan sattui olemaan kokko 
kesän kylmin viikonloppu joka sitten myös vähän verotti 
osallistujia. Ajatus on kuitenkin hyvä ja toivottavasti saa-
daan perinteelle jatkoa tulevaisuudessakin. Kiitos kaikille 
osallistujille.

      

                                             kuva: Pasi Karttunen 

Tyytyväinen mies lämpöisessä paljussa.  

      

Tässä on tämä juttu ja kuvat. 
Tämän viimeisen kuvan voi käyttää jos tilaa on.  Voi jättää myös pois. 
Taitossa voi kuvia sitten sovitella. 

Eino Korhonen 

Tyytyväinen mies lämpöisessä paljussa. 

     

Teksti: Eino Korhonen 

Rytkön Perhetapaaminen oli Juhannuksena 2018 

Ammattiosastollamme oli myös nyt kesällä perhepäivä, jotka vietettiin Kytäjällä Rytkön leirikeskuksessa. 
Leirikeskus oli käytössämme koko juhannuksen. Kaikilla jäsenillämme oli vapaa pääsy perheineen paikalle 
saunomaan ja rentoutumaan. Juuri juhannuksena vaan sattui olemaan kokko kesän kylmin viikonloppu joka 
sitten myös vähän verotti osallistujia. Ajatus on kuitenkin hyvä ja toivottavasti saadaan perinteelle jatkoa 
tulevaisuudessakin. Kiitos kaikille osallistujille. 

      Kuva Eino Korhonen 
Kuvassa Samuli Leminen ja Minna Suhola sekä lapset Valtteri ja Minttu. Samuli työskentelee hissitehtaalla. 
Taustalla Teollisuusliiton toimitsija Pasi Karttunen. Hän kertoi ajankohtaiset kuulumiset liiton päästä. Pasin 
edessä Virosta Suomeen muuttanut kaveri. Hän on töissä firmassa Adacon oy. Nimi jäi vain meiltä 
kysymättä. Sorry. 

 

Kuva Eino Korhonen

Kuvassa Samuli Leminen ja Minna Suhola sekä lapset Valt-
teri ja Minttu. Samuli työskentelee hissitehtaalla. Taustalla 
Teollisuusliiton toimitsija Pasi Karttunen. Hän kertoi ajan-
kohtaiset kuulumiset liiton päästä. Pasin edessä Virosta Suo-
meen muuttanut kaveri. Hän on töissä firmassa Adacon oy. 
Nimi jäi vain meiltä kysymättä. Sorry.

      Kuva Eino Korhonen 

Mikael Köhi paistamassa makkaraa yhdessä Erkki Sainilan kanssa. Aurinko välillä meinasi paistaa. Mikael 
jutteli myös meille nuorten asioista. Hyvinkään kaupunki on laittanut Rytkön hienoon kuntoon. Paikan 
viihtyvyyteen on satsattu. Ranta on raivattu, Rantapallokenttä tehty ja jopa paljukin laitettu rantasaunan 
edustalle. Kiitos siitä Hyvinkään kaupungille. Sinne on mukava mennä toisenkin kerran. 

 

 

 

 

Kuva Eino Korhonen

Mikael Köhi paistamassa makkaraa yhdessä Erkki Sainilan 
kanssa. Aurinko välillä meinasi paistaa. Mikael jutteli myös 
meille nuorten asioista. Hyvinkään kaupunki on laittanut 
Rytkön hienoon kuntoon. Paikan viihtyvyyteen on satsattu. 
Ranta on raivattu, Rantapallokenttä tehty ja jopa paljukin 
laitettu rantasaunan edustalle. Kiitos siitä Hyvinkään kau-
pungille. Sinne on mukava mennä toisenkin kerran.

      Kuva Heikki Kölhi 
Rytkön leirikeskus on pessyt kasvonsa ja saanut myös Rantapallokentän. Rantapalloa pelataan uima-
asuissa, Oli vaan niin turkasen kylmää juhannuksena, että melkein tarvitsi talvivaatteet päälle. Pelaamassa 
Eino Korhonen ja Pasi Karttunen  

 

Kuva Heikki Kölhi

Rytkön leirikeskus on pessyt kasvonsa ja saanut myös 
Rantapallokentän. Rantapalloa pelataan uima-asuissa, Oli 
vaan niin turkasen kylmää juhannuksena, että melkein tar-
vitsi talvivaatteet päälle. Pelaamassa Eino Korhonen ja Pasi 
Karttunen 

Kuva Pasi Karttunen
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Tämän paikan hiljaisuus on hiljaisuutta niiden yli 3000 ihmisen 

kohtalon edessä, joitten muistoksi tämä muistomerkki on pystytetty. 
Kun heidät suljettiin vankileirille, heidät suljettiin yhteiskunnan ulko-
puolelle. Niissä olosuhteissa, mielivaltaisen väkivallan ja arkisen selviy-
tymistaistelun oloissa, elämä oli vain vaivoin ihmisen elämää. Sitten 
nälkä, taudit tai teloitukset veivät heiltä senkin. He jäivät pitkäksi ai-
kaa nimettöminä yhteisen historian ulkopuolelle. Niin kaikki ihmiselle 
kuuluva arvo ja arvokkuus otettiin heiltä pois. Heistä tuli historian 
hiljaisuuteen unohtunut sivulause, ei enää ihmisiä.

Sellaisen ihmisen osan edessä kaikki sanat uupuvat.

Tämä muistomerkki kertoo heistä, koska he eivät koskaan pääs-
seet itse kertomaan elämäntarinaansa. Jokaisessa heistä toteutui Ju-
malan antama, nimeltä mainittu ihmisen ainutkertainen elämä. Heitä 
kunnioitamme tänään, heitä, joiden kesken katkenneen elämän hiljai-
suus asuu tässä vielä sadan vuoden jälkeen.

Tämän muistomerkin takaa erottuu myös muita ihmisiä ja toisen-
laista hiljaisuutta.

Siellä ovat muut Tammisaaren vangit, jotka selviytyivät ja jotka vä-
hitellen, monet vaivoin ja pitkän ajan kuluessa siirtyivät ulkopuolisuu-
desta osaksi yhteiskuntaa. Siellä ovat läheiset, jotka yrittivät tuoda 
ruokaa ja paketteja, kirjoittivat kirjeitä ja pelkäsivät ja surivat kotona. 
Siellä ovat leirin vartijat, muu henkilökunta, todistajanlausuntojen an-
tajat, tuomioiden määrääjät ja tomeenpanijat. Siellä ovat paikkakun-
nan asukkaat. Siellä ovat ne, jotka olivat kauempana, eivät tienneet tai 
halunneet tietää.  Täältä he näkyvät kaikki, kaikki ihmisiä niin kuin me 
nyt tässä.

Ja kun katsoo vielä kauemmas, muistomerkin ihmisten takaa erot-
tuvat muut vankileirit, koko sisällissodan ja sen jälkiselvittelyjen kaaos 
ja kauhistuttavuus, kaikki sadan vuoden takaiset tapahtumat ja se mi-
ten niiden muiston kanssa on eletty sadan vuoden aikana.

Tältä muistomerkiltä näkyy paljon ja kauas, koko siihen perintöön, 
josta kasvamme. Se ei ole ensisijassa punaista tai valkoista. Se on ih-
misten meille jättämää perintöä. Se on sadan vuoden aikana muo-
vannut meitä ja sitä, millaista on elää ihmisen elämää täällä nyt.

Siinä perinnössä tunnistan paljon hiljaisuutta.

Tunnistan hiljaisuutta, joka on syntynyt sadan vuoden aikana tie-
toisesta vaikenemisesta ja valikoiden muistamisesta. On kerrottu, 
mutta ei kaikkea eikä kaikille. Eri perheissä ja suvuissa on kerrottu 
erilaisia kertomuksia. Eri tahoilla ja eri aikoina on kerrottu kerto-
muksia, jotka sopivat kulloiseenkin aikaan ja tarkoitusperiin. Vasta 
vähitellen ja vähä vähältä  eri kertomuksille on tullut tilaa ja oi-
keutusta. Nyt, kun kyseessä on kolmas ja neljäs sukupolvi, on halu 
päästä kerrottujen ja vaiettujen kertomusten taakse, enemmän ym-
märtämään kuin suojaamaan omaa kertomusta.

On myös sellaista, mikä ei ole koskaan tullut ääneen sanotuksi. 
Kaikkea sitä, mitä täällä on sata vuotta sitten koettu, tehty tai nähty, 
ei vain ole voinut kertoa. Kipeimmät ja raskaimmat kertomukset 
on koteloitu oman mielen uumeniin. Ne ovat eläneet siellä, ehkä 
ääneen kerrottujen kertomusten takana, hajanaisina, katkonaisina ja 
enemmän unenomaisina. Niille ei ole sanoja eikä kieltä, mutta silti 
jotain niistä on välittynyt hiljaisuuden sisässä seuraaville polville. Sel-
lainenkin hiljaisuus tässä on mukana.

Tässä on myös niiden hiljaisuutta, jotka katsoivat etäämmältä, tie-
sivät, eivät halunneet uskoa tai hiljaa hyväksyivät, käänsivät selkänsä, 
eivätkä halunneet tai uskaltaneet korottaa ääntään. Kun seison tässä 
piispan paidassa ja tämä risti kaulassa tiedän kantavani monenlaista 
historiaa. Kannan paitsi armottomien sanojen historiaa leireille jou-
tuneita ja täällä menehtyneitä kohtaan myös sivusta seuraajan hiljai-
suuden historiaa.

Muistomerkin takaa näen kaiken tämän. Kaikki se on meidän yh-
teistä historiaamme, sekä kerrottu että hiljaisuuteen kätketty. Ennen 
muuta näen ihmisiä,  ihmisiä niin kuin me, ihmisiä, joille kaikille kuuluu 
ihmisen arvo, arvokkuus ja oikeus tulla muistetuksi.

Syvintä, mikä meitä tässä yhdistää, eivät ole kerrotut tai vaietut 
perinnöt. Ne voivat olla kullakin erilaisia. Niitten värit voivat olla se-
koittuneet tai haalistuneet. Ne voivat edelleen kantaa surua, häpeää, 
kiitollisuutta, katkeruutta tai ristiriitaisuutta, kaikkea mitä tunne- ja ko-
kemusmuisti voi säilyttää.

Syvintä, mikä meitä yhdistää, ei ole yhteinen kertomus. Syvintä, 
mikä meitä yhdistää, on yhteinen avuttomuus elämän kauhistuttavan 
traagisuuden edessä. Että näin voi tapahtua, että ihmisyys voi mu-
rentua, että se eetos, minkä varaan yhteistä elämää rakennetaan, voi 
pettää. Että toiset ihmiset, toisten elämä ja muisto, voidaan viskata 
yhteiskunnan, historian ja ihmisyyden ulkopuolelle. Emmekä me tässä 
tänään ole sen parempia tai moraalisesti vahvempia kuin ihmiset 
sata vuotta sitten. Me vain elämme vakaammassa ja vauraammassa 
yhteiskunnassa.

Tämä muistomerkki ja tämä muistotapahtuma säilyttävät tajua 
siitä, miten hauras asia yhteisessä elämässä on jokaisen ihmisen luo-
vuttamaton arvo ja arvokkuus. Se ei ole koskaan itsestään selvää. 
Siitä ja ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta on pidettävä kiinni 
lujasti ja määrätietoisesti, hellittämättä. Yhdenkään ihmisen yhtäläistä 
paikkaa osana yhteistä elämää, yhteistä muistia ja yhteistä historiaa ei 
mikään saa viedä. Eikä viime kädessä voi viedä. Siitä vakuuttuneena ja 
kaikkia muistettuja ja unohdettuja, nimeltä tunnettuja ja tuntematto-
maksi jääneitä ajatellen luen psalmista 139

Ihmisiä niin kuin me
Puhe Tie Tammisaareen -muistotapahtumassa 9. kesäkuuta 2018

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen
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Teollisuusliiton Hyvinkään osasto 58 
Syyskokous Järjestötalolla 

Torstaina   8.11.2018  klo 18.00

Ehdokkaat hallitukseen vuodelle 2019 

Hyvinkään Teollisuusdemarit:                      Vasemmistoliitto:

Ammattiosasto 58 puheenjohtajaksi vuodelle 2019  

Mikael Kölhi

Ehdokkaamme hallitukseen vuodelle 2019                                
Riku Soininen            Reka-Kaapeli Hyvinkää                                    Sini Salminen
Heikki Kölhi               Konecranes Finland                           Petri Kärki     
Anitta Luoto              Riihimäen Rauta-Metalli Oy                            Janne Toivonen
Mikael Etuaro             SSAB Europe / Tibnor Oy Hyvinkää               Mika Rapeli
Petra Rissanen            Lapp Automaatio
Urpo Töyrälä              Konecranes Finland

Ehdokkaat hallitukseen varajäseniksi:
Ari Savolainen            Kone Industrial Oy                                              Juhani Kouhia
Tommi Sahala             HUB Logistig  Hyvinkää                                    Heikki Ahtonen
Kimmo Niinivirta       Kone Industrial Oy                                             Mikko Sarajärvi 
Jouni  Peltonen           Konecranes Finland                                           Pasi Katila
Urpo Töyrälä              Konecranes Finland           
Eino Korhonen            Veteraani
Jani Rissanen               Reka Kaapeli Hyvinkää

Seututoimikuntaan:             Varalle:
Heikki Kölhi   
            
Ehdokkaat SAK.n Hyvinkään ammatilliseen paikallisjärjestöön sekä heille yleisvarajäsenet:

Varsinainen:                     Varalla:
Mikael Etuaro  Jani Rissanen                                                 Sini Salminen                                                        
Heikki Kölhi  Mikael Kölhi                                                    Kari Purmonen
Ari Savolainen Urpo Töyrälä                                                   Juhani Kouhia                     
   Riku Soininen

Tervetuloa syyskokoukseen järjestötalolle. 
 

Tervetuloa
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Pitääkö työpaikalla olla luottamusmies?

Luottamusmiesvaalit 1.11.–31.12.2018
www.teollisuusliitto.fi/luottamusmiesvaalit


