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Vuodet vierivät ja kevät on vaihtunut kesään. Lapsukaiset ovat juuri päässeet 
kesälaitumille kouluistaan. Me työtätekevät odottelemme kesälomia. Nykyi-
sessä hektisessä elämänmuodossa on pieni katkos työntekoon aivan ehdo-
ton. Voi kerätä voimia ja nollata ajatuksia. Jotkut eivät tahdo malttaa edes 
lomalla ottaa rennosti. Ymmärrän kyllä mökkeilijöitäkin. siellä kun riittää sitä 
ikuista naputtelua ja ruohikon leikkuuta ym. kesään kuuluvaa. Toki ehtiihän 
siinä sivussa nauttia mökkeilyn iloista, saunomisesta ja muusta.

Suomenmaassa on jälleen kesätapahtumia jokaiseen makuun. On musiikki-
festareita, taidekursseja, rallikisoja ja muuta. Virkistäytykää käymällä jossain 
mieleisessä tapahtumassa. Itse suosittelen Työväen Musiikkitapahtumaa Val-
keakoskella. Olen käynyt kyseisissä tapahtumissa toistakymmentä kertaa ja 
hauskaa on ollut. Siitä toisaalla lehdessämme mainos.

Koulujen päättyessä ammattiosastomme antoi stipendit kahdelle Hyrian 
metallipuolelta valmistuneelle opiskelijalle. Stipendin saajat olivat Markus 
Ruusuvirta ja Juuso Salonen. He ovat oppilasjäseniä. Toivotan heille onnea ja 
menestystä mahdollisissa työpaikoissa.

Tähän lehteen olen saanut juttua vähän muualtakin, kuin oman osastomme 
kirjoittajilta.  Hyvää ja lämmintä kesää kaikille.

Anitta Luoto
Päätoimittaja ja tiedotussihteeri

Kesä 2015

Puheenjohtajan palsta
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Vuosi on pian jo puolessa välissä ja monella mielessä kesälomat. Lo-
man viettoa häiritsee julkisuudessa esitetyt erilaiset puheet siitä, kuin-
ka työntekijän asemaa pitää heikentää. Jos aloitetaan hallituksesta, niin 
heidän mukaansa tuottavuutta pitää lisätä viidellä prosentilla (työaikaa lisää 100 tuntia), koeaikaa 
pidentää, ansiosidonnaiseen kaavaillaan tasoheikennyksiä ja korvattavien päivien vähentämistä. Hal-
litus haluaa myös sallia maksimissaan vuoden mittaiset määräaikaiset työsuhteet ilman erillistä syytä 
ja perusteluja. Vuorotteluvapaasta pitäisi luopua kokonaan, loman aikana tapahtuvaan sairastumiseen 
karenssi ja lisätä paikallista sopimista vielä entisestään. 

Elinkeinoelämän keskusliitto huutelee Häkämiehen suulla yllättäen kaikkea tuota samaa kuin meidän 
porvarihallitus (ei epäselvää ketä hallitus kuuntelee) ja keksii vielä lähes joka päivä lisää työntekijöiden 
etuja heikentäviä ehdotuksia. Häkämies haluaa että palkkoja ei nosteta kuuteen vuoteen (hänen oma 
palkka noin 350 000€), sunnuntaityöstä maksettavasta korotetusta palkasta luovuttava, lakkosakkoja 
korotettava ja tukilakoista luovuttava.

En usko että kaikkia heikennys ehdotuksia on vielä tuotu esiin tai uskallettu kertoa. Kuitenkin lienee 
jokaiselle noin 2,7 miljoonalle liittojen jäsenille selvää, että kyyti on kylmää jos ei tehdä yhteistyötä ja 
yhdessä puolusteta työntekijöiden etuja. Nyt ollaan tietoisesti ja harkiten romuttamassa ay-liikkeen 
sanavaltaa vaikuttaa työehtoihin ja luopua kolmikantaisesta sopimisesta (liitot-hallitus-työantajat). Tie-
dän varmasti ettei kaikki nuo esitykset toteudu, mutta jokainen on mielestäni liikaa. Kun vielä työlli-
syys- ja kasvusopimuksen kolmannesta vuodesta ollaan sopimatta (ainakin kun kirjoitin tätä juttua), 
eli lähinnä tulevan palkankorotuksen määrästä. Niin voitaneen todeta että kesä ja tuleva syksy ovat 
erittäin haastavia aikoja niin koko ay-liikkeelle kuin meille jokaiselle veronmaksajallekin. 

En malta olla sanomatta tähän loppuun muutamaa sanaa menneistä eduskuntavaaleista. Niiden seu-
rauksena moni edellä mainittu asia on nyt esillä ja menossa huonompaan suuntaan. Jos vielä tänä 
päivänä joku väittää että ei ole väliä ketä äänestää, tai äänestääkö ollenkaan, niin ihmettelen suuresti. 
Vaikka maan taloustilanne on heikko, niin keinoja sen parantamiseksi on varmasti muitakin kuin vain 
työläisten etujen alentaminen tai palkkojen laskeminen. Kuitenkin hallitus (kokoomus, keskusta ja pe-
russuomalaiset) yksimielisesti on sitä mieltä että rikkaat ovat näiden talkoiden ulkopuolella ja heidän 
osallistumista vain toivotaan. Kuten pääministeri sanoi, hän TOIVOO heidän osallistuvan näihin talkoi-
siin vapaaehtoisesti. Aivan kuten ei olisi mitään keinoja ottaa heitä säästöihin mukaan, kuten esimer-
kiksi korottamalla osinkojen verotusta ja perimällä myös pääomatuloista kunnallisveroa jota kunnat 
niin kovin kaipaa. Nyt vaalit on kuitenkin ohi ja porvari hallitus johtaa maata, aivan kuten enemmistö 
suomalaisista on halunnut. Toivonkin nyt kaikkien miettivän ainakin kaksi kertaa äänestääkö ensi vaa-
leissa ja ketä äänestää, sillä on väliä.

Kaikesta huolimatta toivotan kaikille oikein mukavaa kesää ja rauhallista lomaa.

Pasi Karttunen
Ammattiosaston puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

Hallituksen ja EK:n 
vaatimukset kuin 
samasta suusta
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Aki Ojankangas

Kesä saapuu
Koivut ovat jo enemmän kuin hiiren-
korvalla, kesä saapuu. Kesän odotus on 
vallannut Murikka-opistonkin. Nimittäin 
kesäkauden avaavat Murikassa ns muk-
sukurssit. Kesäkuun kahtena ensimmäi-
senä viiikkona Murikassa opiskelevat 
vanhemmat voivat ottaa maksutta mu-
kaansa 3-13 vuotiaat lapsensa, joilla on 
oma ohjelmansa, ”muksukurssi”. Näin 
liitto tarjoaa koulutusmahdollisuuden 

myös niille jäsenille, jotka eivät voi muutoin osallistua lastenhoi-
don hankaluuksien vuoksi. 

Juhannuksen jälkeen Murikan täyttää Työväen Musiikkiliiton 
puhallinmusiikkikurssi. Kurssin yhteydessä järjestetään  opistol-
la useita konsertteja, joista mainittakoon keskiviikona 24.6. klo 
18 Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan upea konsertti 
Murkkan palloiluhallissa. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.

Kokonaisuudessaan Murikan koulutuksen tehtävänä on vas-
tata liiton jäsenten työelämään liittyviin kasvutarpeisiin sekä 
sivistymisen että työelämähyödyn näkökulmista. Toinen perus-
tehtävä on tuottaa työpaikkojen edunvalvonnan tarvitsemia 
tietotaitoja luottamushenkilöille. Kuluvana vuonna yli 2000 
liiton jäsentä osallistuu Murikan järjestämille kursseille. Liitto 
kustantaa opiskelijoidensa koulutuksen. Kotisivultamme löytyy 
myös Murikan kurssitarjonta. 

Koulutuksemme tukee opiskelijan yksilöllistä että jäsenten 
yhteistä oppimisprosessia, jossa koulutuksessa opitut sisällöt 
muuttuvat arjen toiminnassa teoiksi, toimintarakenteiksi, ver-
kostoiksi ja elinikäiseksi oppimiseksi. Opistolla ajattelemme 
niin, että opitut asiat jäävät rajoitetuiksi, ellei niitä jaeta muiden 
ihmisten kanssa työpaikkojen, järjestöjen ja yksittäisten ihmis-
ten arjessa. Laajemmin katsoen kaikki sivistystyö lähtee kas-
vamaan yksilöstä, mutta saa varsinaisen merkityksensä vasta 
yhteisössä, jossa se kytkee yksilöllisen lähtökohdan yhteisölli-
syyteen, jossa toiminnan mieli ja merkitys syntyy. 

Osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa Murikka tarjoaa 
mahdollisuuden työelämässä toimiville aikuisille oppia ohjatus-
ti aikuisille sopivin menetelmin, Samalla opiskelija pääsee jaka-
maan kokemuksiaan toisten kanssa ja oppimaan niistä. Kurssille 
hakeminen on helppoa, opiston kotisivulta löytyy hakulomake. 

Metallityöväen Murikka-opisto on siis työelämän kansanopis-
to ja se sijaitsee Tampereen Teiskossa Näsijärven rannalla. Ku-
via Murikasta voi tutkailla kotisvulta www.murikka.fi Opiston 
palvelutoiminta on yhtiöitetty Murikanranta Oy:lle, joka sekin 
on Metalliliiton omistama. Yhtiö tuottaa opiston tarvitsemat 
majoitus-, ravintola ja vapaa-ajan palvelut. Yhtiöstä voi kysyä 
edullista kesäpakettia vaikkapa Tampere-loman yhteydessä.

Murikan väki toivottaa 
tämän lehden lukijoille rentouttavaa kesää.

Eino Korhonen

Ajatuksia
Tätä kirjoittaessa eduskunta-
vaalit on pidetty ja uusi halli-
tus nimetty. Prosessikaaviot on 
päntätty kolmen ässän (SSS) toi-
mesta koko hallituksen päähän. 
Prosessi-insinööri johdattaa 
meitä kohti parempaa huomen-
ta. Toivotaan, että suomi nousee 
suosta eikä uppoa syvemmälle.

Kaikkia näitä nyt tehtyjä säästöpäätöksiä vastaan 
Persut ja Keskusta äänestivät oppositiossa ollessaan 
edellisen hallituksen aikana vielä tämänkin vuoden 
puolella. Äänestäjille luvattiin, ”varmasti ei leikata” 
ja että sopeutetaan uudistaen ”korkeintaan 4 mil-
jardia”. Prosessikaaviossa siihen tulla tupsahti 6 mil-
jardia lisää.  Se mikä luvattiin ennen vaaleja, unohtui 
hetkessä. Takki Timonkin päällä pyörii kuin ropeli 
vappuhyrrässä.  Vatulointikori on tyhjä. Toivottavasti 
kaikki ei mene päin viturallaa.

Ykkösen aamu tv ohjelmassa on taso noussut ko-
histen. Viikko sitten katselin aamulla kokkiohjelmaa. 
Nuori Amerikkalainen rouva laittoi aamupalaa ja 
laittoikin oikein tuhdin aamupalan. Kun hän aloitti ja 
kaikki tarvikkeet oli pöydällä, hän otti ensimmäiseksi 
Koskenkorva pullon pöydän alta ja teki siitä kunnon 
drinkin. Ilman drinkkiä ei kunnon ruokaa pysty laitta-
maan.  Maistettuaan sitä, hän sanoi: ”Aaaah Ihanaa!! 
Kyllä teillä Suomalaisilla on hyvä vodka”. Minä olen 
aina ollut tätä samaa mieltä. Tarkemmat tiedot drin-
kin valmistuksesta yle.fi.

Kulttuuriministerinä aloittavalta Sanni Grahn-Laaso-
selta kysyttiin ykkösen aamussa, Minkälainen suhde 
hänellä uutena kulttuuriministerinä on kulttuuriin ja 
hän vastasi: Aloitin musiikin kuuntelemisen jo 6 vuo-
tiaana  ja liikuntaa olen harrastanut koulussa ja vähän 
muutakin. Sannihan kunnostautui viime hallitukses-
sa siirtämällä lottoarvonnan kolmoselle puolen yön 
paikkeille, tuhosi soidensuojeluohjelman ja potki 
muitakin päähän. Silloin minäkin oikein rupesin miet-
timään omaa suhdettani kulttuuriin, ja toden totta, 
meillä oli kotona Philips putkiradio, mistä minäkin 
kuuntelin lapsena Markus sedän juttuja, Kalle Kustaa 
Korkin ja Pekka Lipposen seikkailuja ja Kankkulan 
kaivolla ohjelmaa. Täytyy oikein olla ylpeä omasta 
kulttuuriperinteestäni. Onnea vaan Sannille uudessa 
virassa. Suomen kulttuuri on hyvissä käsissä.

Olis ollu paljon muutakin, mutta pakko jättää seuraa-
vaan kertaan. Niin, meinas unohtua ”Kireitä siimoja” 
ja elekeähän polttako nahkaanne.
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Palkansaajilta 4,5 miljardia 
työnantajille, jos yhteiskunta-
sopimus toteutuu
Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo, että on petty-
nyt nykyisen Metallin sopimuksen erittäin maltillisisen palk-
karatkaisun vaikutuksiin.

– Tehtiin tietoinen ratkaisu, että palkansaajien ostovoimaa 
ryhdyttiin laskemaan. Sen piti tuoda lisää työpaikkoja, mutta 
eipä ole näkynyt, Aalto sanoo Demari-lehdessä.

Ennen sopimusta palvelualat pitivät yllä työllisyyttä ja lisä-
sivät työvoimaa. Oikeastaan työllisyys- ja kasvusopimuksen 
vaikutukset olivat päinvastaiset. Ennen sopimusta palvelualat 
pitivät yllä työllisyytta ja lisäsivät työvoimaa. Kun ihmisten 
ostovoima on laskenut, palvelualakaan ei enää työllistä en-
tiseen malliin.

Yritykset ovat irtisanoneet henkilöstöään entistä innok-
kaammin ja palkoissa säästyneet rahat on jaettu omistajille. 
Ei tullut työtä, ei investointeja, ei kasvua. Tuli irtisanomisia ja 
tuli varakkaiden osinkojuhla.

Melkein aina on oltu yhtä hyväuskoisia. Ammattiliittojen 
suostumuksella yrityksiltä on poistettu Kela-maksu lähes 
miljardieuroa/ vuosi, yritysten yhteisöveroa on pienennetty 
4,5%, lähes miljardieuroa/ vuosi, varallisuusvero poistettiin 
600 miljoonaa euroa/ vuosi. Tätä luetteloa voisi jatkaa vaikka 
kuinka, aina on perusteltu ja uskottu, että helpotuksilla on 
ns. dynaamisia vaikutuksia, joka tuovat uusia työpaikkoja ja 
investointeja Suomeen.

Työttömiä on nyt Suomessa virallisten tilastojen mukaan yli 
300 000. Kun tähän lasketaan mukaan viranomaisten työlli-
syystoimien piirissä olevat mukaan, niin kyse on lähes puo-
lesta miljoonasta ihmisestä. Näissä luvuissa eivät ole mukana 
piilotyöttömät.

Taas odotetaan uuden hallituksen toimesta dynaamisia vai-
kutuksia, yrityksille annetaan viiden prosentin verohelpotus 
vuodessa ja työntekijöiltä vaaditaan 100 tunnin työajanpi-
dennystä ilman palkkojen korotusta. Suomessa reaaliansiot 
ovat laskeneet monta vuotta peräkkäin. Naisten ja miesten 
palkkaero ei ole kaventunut. Palkkatasa-arvo karkaa käsistä. 
Yritysten ja elinkenoelämän osuus yhteisestä tulonjakoka-
lusta on kasvanut viimeiset 25 vuotta. Samaa jatkumoa on 
myös sovittu eläkeuudistus, jolla lisättiin elinikäistä työaikaa.
Nyt viimeistään pitäisi ammattiyhdistysliikkeen ryhdistäytyä, 
eikä olla hyväuskoinen. Ei pidä uskoa, kun Juha Sipilä  jee-
sustelee, että nyt vahvempien ja varakkaiden pitää kantaa 
talkoissa muita enemmän vastuuta. Jos oikeasti haluaisi vah-
vat ja varakkaat mukaan talkoisiin viidellä prosentilla, niinkuin 
hän vetoaa. Laittaisi vain viisi prosenttia lisää ylimmän tulo-
luokan tuloveroihin ja pääomatuloihin. Ei pitäisi olla vaikeaa, 
eikä tekisi niin kipeää, kuin leikkaamalla lapsilta, opiskelijoilta, 
sairailta ja eläkeläisiltä.

Juhani Kouhia
kaupunginvaltuutettu

5

Metalli 58 
järjestää 27. kesäkuuta saunapäivän Rytkössä. Sauna on lämmin kello 12.00- 18.00. Ota mukaan omat 
eväät ja säähän sopiva varustus ja tule viettämään mukava iltapäivä seurassamme. Emme järjestä 
varsinaista ohjelmaa, mutta jos sinulla on jotain kivaa mielessä, voit ottaa mukaan. Joku peli tai leikki. 
Paistamme makkaraa, juomme kahvit ja keksimme jotain kivaa tekemistä. Sään salliessa voi uida ja 
ottaa aurinkoa. Osastomme tarjoaa kahvit. 

Tervetuloa!
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Timo Sandberg, 
kirjailija

Esittely: 
kuka olet ja missä olet työskennellyt, aikaisempi työurasi?
Olen Timo Sandberg.
Aivan nuorena menin metsäharjoittelijaksi syrjäiselle käm-
pälle, jonne ei ollut edes tietä. Työskentelin viimeisten len-
tojätkien kanssa, siis miesten, jotka vaelsivat savotalta toi-
selle. Se oli varsinainen elämänkoulu ja kirjoittajalle sopiva 
kehitysympäristö. Ihmisten hyvät ja huonot puolet tulivat 
tutuiksi. Kirjoitin siitä ajasta myöhemmin kirjankin. Sen nimi 
on Elämänluukku. Elämänluukku on metsäkämpällä aukko 
seinässä, josta työnnetään jätkille ruoka. Kirjassa se voi olla 
myös avartava kokemus, luukku, jonka aukosta nuori mies 
hahmottaa aika laajasti elämää.

Metsäala ei kuitenkaan kiinnostanut riittävästi, joten harjoit-
telun jälkeen menin työhön Upolle. Siellä työskentelin aluksi 
isäni kanssa, joka oli huippuluokan levyseppä, myöhemmin 
työnjohtaja. Tällä perinteisellä tavalla opin levysepän amma-
tin, jopa niin hyvin, että jonkun vuoden kuluttua olin työpo-
rukkamme nokkamies.

Kirjoittaminen on kiinnostanut minua aina. Niinpä minut va-
littiin Lahden Metalli 23:n lehden päätoimittajaksi. Opinhalu 
kasvoi ja halusin lähteä kansankorkeakouluun Kiljavalle, joka 
silloin oli Ammattiyhdistysopiston nimellä. Työnantaja ei an-
tanut vapaata, eikä silloin ollut vielä opintovapaalakia. Niinpä 
otin lopputilin. Vuoden jälkeen en päässyt Upolle takaisin, 
ilmeisesti pelkäsivät, että minusta oli tullut kansanvillitsijä. 
Niinpä menin Kiljavalle toiseksi vuodeksi, nyt kielilinjalle.

Sen jälkeen ehdin jonkin aikaa kekkaloida työttömyyskortis-
tossa, josta minut palkattiin Metalliliittoon nuorisotoimitsijaksi.

Metalliliitossa työskentelin yli kolmekymmentä vuotta. Nuo-
risohommien jälkeen olin järjestötoimitsijana, jolloin minulla 
oli vastuulla myös kulttuuriasiat. Toimin työni ohella viitisen-
toista vuotta Murikka opiston kirjoittajakurssien opettajana.
Metalliliiton aikana tein paljon yhteistyötä teidän ammatti-
osastonne, viiskasin aktiivien kanssa. Niiltä ajoilta minulle on 
jäänyt sieltä Hyvinkäältä paljon henkilökohtaisia ystäviä.

Esikoiskirjani julkaistiin vuonna 1990. Metalliliitossa työsken-
tely haittasi kirjoittamista ja kirjoja julkaistiin harvakseltaan. 
Vuodesta 2006 olen ollut päätoiminen kirjailija ja kirjoja on 
tullut vähintään yksi vuodessa.

Kuinka monta kirjaa olet kirjoittanut ja minkälaisia?
Olen kirjoittanut 16 romaania, neljä nuorisoromaania sekä 
tietokirjoja. Olen tehnyt tilaustöinä muun muassa metalliam-
mattiosastojen historiikkeja. Niitä taitaa olla kaikkiaan viisi.
Aluksi en kirjoittanut dekkareita, mutta kuuden kirjan jäl-
keen huomasin, että tarinaan livahti aika usein pohdintaa 
myös ihmisten pahoista puolista. Niinpä päätin kokeilla 
selkeästi dekkarin kirjoittamista. Ensimmäinen komisario 
Heittola-dekkari sai hyvän vastaanoton sekä lukijoilta, että 
arvostelijoilta, joten jatkoin noiden henkilöiden tarinan ke-
hittelyä. En todellakaan olisi tuolloin uskonut, että nyt jo yh-
deksäs Heittola-dekkari ilmestyy heinäkuussa.

Tosin välillä tein harppauksen menneisyyteen, 1920-luvun 
Lahteen. Minua on pikkupojasta asti kiehtonut ne värikkäät 
tarinat, joita äitini kertoili synnyinkaupungistani Lahdesta. 
Tuo aika oli erittäin mielenkiintoinen. Kansalaissodan haavat 
ammottivat vielä avoimina, veristen taistelujen ja joukkote-
loitusten huurut leijailivat ihmisten mielissä. Kieltolaki oli voi-
massa, väkivallanteot viinan takia ja poliittisista syistä olivat 
arkipäivää. Noissa oloissa ihmiset sinnittelivät ja koettivat 
jatkaa elämäänsä.

Kirjoitin siis kirjan Mustamäki, joka kertoo Lahden Reunan-
palstalla asuvasta perheestä. Kirjassa on myös poliisi, etsivä-
konstaapeli Otso Kekki, joka poliisissa oli tuolloin harvinai-
suus. Hän oli oikeudenmukainen ammattimies, eikä jaotellut 
ihmisiä poliittisen kannan mukaan.

Kirja sai erittäin hyvän vastaanoton lukijoilta ja kiittävät ar-
vostelut.Tänä vuonna ilmestyi tuon kirjan jatko, Häränsilmä.
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Ovatko kirjasi faktaa vai fiktiota? (totta vai tarua)
Ne ovat romaaneja, mikä tarkoittaa, että minä olen luonut 
ihmiset ja kehitellyt tarinan.

Yritän kuitenkin, että ne olisivat mahdollisimman todenmu-
kaisia, sellaisia, että niin olisi voinut tapahtua.

Tutustun asiantuntijoiden avulla asioihin. Olen saanut apua 
poliiseilta, lääkäreiltä, eri alojen asiantuntijoilta. Esimerkiksi 
F-Securen silloinen tietoturvajohtaja Mikko Hyppönen aut-
toi minua paljon eräässä tietoturvaongelmassa.

Ja nämä kaksi historiallista romaania, Mustamäki ja Härän-
silmä, ovat suurelta osin totta. Niitä varten olen istunut ar-
kistoissa, lukenut vanhoja lehtiä, jututtanut iäkkäitä ihmisiä. 
Mutta koska nekin ovat romaaneja, minulla on myös niiden 
suhteen tarinankehittelyn vapaus.

Onko kirjojasi käännetty jollekin toiselle kielelle?
Mustamäki on käännetty ruotsiksi, koska on tarkoitus, että se 
osallistuu Suomen edustajana pohjoismaiseen Lasiavain-kil-
pailuun. Tuossa kisassa valitaan paras pohjoismainen dekkari.
Mustamäen käännösoikeudet on myyty Japaniin. Siitä on 
otettu näytekäännökset ranskaksi ja saksaksi ja nyt odotte-
len kirjallisuusagenttini kanssa tuottavatko ne tuloksia.

Kirjoitatko kotona, vai onko sinulla työhuone jossain?
Kotona on työhuone. Sen lisäksi minulla on pari lomapaik-
kaa, joita voin käyttää kirjoittamiseen. Olen ollut myös mo-
nena vuonna Kirjailijaliiton lomapaikoissa kirjoittamassa.

Oletko saanut palkintoja kirjoistasi?
Mustamäki sai Vuoden johtolanka14-palkinnon. Tuo palkinto 
annetaan vuoden parhaasta dekkariksi katsottavasta kirjaksi. 
Olen huomannut, että palkinto on erittäin arvostettu ja toi 
paljon julkisuutta, mikä lisäsi kirjojen myyntiä. Ilmeisesti juuri 
sen takia sain pään auki Japanin suuntaan.

Löytyykö sinulta keinoja saada suomalaisia lukemaan enem-
män? Nykyään kun tietokoneet ym. laitteet ovat syrjäyttä-
neet kirjojen lukemisen.

Ei minulla ole muita keinoja kuin yritän vain kirjoittaa mah-
dollisimman hyviä kirjoja. Jossain määrin olen onnistunut, nii-
tä myydään melko hyvin ja Sanaston korvauksista päätellen 
lainataan vielä paremmin.

Luotan siihen, että kirja jossain muodossa säilyy. Hyvät tari-
nat kiinnostavat ihmisiä aina.

Mitä kirjoitat seuraavaksi? Vai onko jo työn alla jokin kirja?
Heinäkuussa ilmestyy seuraava dekkari, Yövieras. Sain juuri 
oikovedokset tarkistettua.

Sitä kirjaa odotellessa mielessä elää ajatus, että 1920-luvun 
tarina saisi jatkoa. Ja parhaillaan viimeistelen tilaustyötä, Ou-
lun Metalli 56:n historiikkia.

Haastattelun teki Anitta Luoto sähköpostitse.. 
Kiitokset Timolle.



Viiskasi 2/2015

8

20.30  MAIJA VILKKUMAA

23.00  POPEDA

18.00  BLIND CHANNEL

20.00  PIMEYS

22.00  JENNI VARTIAINEN

00.30  TEFLON BROTHERS

17.00 17.00  KANSAN SIVISTYSRAHASTON
   60-V JUHLAKONSERTTI:
   AMADEUS LUNDBERG,
   vierailijana HILJA GRÖNFORS

19.30  PETE PARKKONEN

21.30  EGOTRIPPI
   Yhteistyössä Cumulus
00.00 00.00  VIIKATE

22.00  HAULI BROS

19.00  TOVERIT HERÄTKÄÄ -konsertti
   VUOKKO HOVATTA, SINIKKA
   SOKKA ja ZARKUS POUSSA
   Yhteistyössä Into Kustannus ja TSL
21.00  SHAVA

23.30 23.30  ASA & BAND

01.30  RED ELEVEN

15.15  REIJO FRANKIN juhlalevyn
   julkistaminen. Yhteistyössä TSL
15.30  PUNATUKKAISELLE TYTÖLLENI
   – OLAVI VIRTA 100 VUOTTA:
   solisteina JONNA PIRTTIJOKI,
      HANNU LEHTONEN ja TOMMI
   SOIDINMÄKI sekä VALKEA-
   KOSKEN SOITTOKUNTA
18.30  ATOMIROTTA
   Yhteistyössä JHL

20.30  MARCIA:BLOOM (GER)
23.00  JARKKO MARTIKAINEN JA
      LUOTETUT MIEHET
   Yhteistyössä Vasemmistoliitto
01.30  AURORA

14.30–16.00  HYVÄ JOHTAJUUS –
     ARVOKESKUSTELU
   Yhteistyössä Arvokeskustelijat ry,
   SAK ja Paperiliitto
17.00  AVAJAISET: GOMMI JA POMMI
   Ohjelmassa myös Valkeakosken
      kaupungin tervehdys sekä Valkea-
   kosken soittokunta.
18.00  KIRSTI ALHO & EERO OJANEN
   TRIO
   Yhteistyössä Kansan Sivistys-
   rahasto 60v.

21.30  JUKKA ORMA

00.00 00.00  VILLE LEINONEN & ENKELIT

11.00  SYKETTÄ SYDÄMEEN
   Yhteistyössä Valkeakosken
   Vanhusneuvosto
12.00  JONNA PIRTTIJOKI
13.00  REISKAN TYÖVÄENLAULU-
   KLINIKKA: Työväenlaulujen salat 
      paljastuvat REINO BÄCKSTRÖMIN
   johdolla. Yhteistyössä Nuoret Kotkat
14.30  SALME PASI Yhteistyössä JHL

15.00–23.00  
  HEIMO HATAKKA (yhteistyössä
  Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry),
  KAIJA KÄRKINEN, TIMO KIISKINEN,
    HEIKKI SALO, MATTI JOHANNES
  KOIVU sekä uudet lauluntekijät
  Yhteistyössä TSL
23.15  PEKKO KÄPPI & K.H.H.L.
00.30  SAMMAL

SALAKAPAKKA
00.30  SALAKAPAKAN JATKOT:
   JUKKA & JYTÄMIMMIT

KIRJASLAMMEN TANSSILAVA
   PAPERIBLUES
   Yhteistyössä Paperiliitto
19.00 19.00  NINNI POIJÄRVI &
   MIKA KUOKKANEN
20.15  SOUL SHINE SOCIETY

21.30  DAVE LINDHOLM

SALAKAPAKKA
14.00  HARRI SAKSALA

KIRJASLAMMEN TANSSILAVA
20.00–00.0020.00–00.00 KALLE KAAJA & KULKU-
     KOIRAT
Tanssilippu 12 €/päivä- tai tapahtumaranneke

KIRJASLAMMEN UIMALA
00.00  YÖYHTEISLAULUT: Laulun ja
   valon juhlaa lammen rannalla.
   Työväenlauluja laulattavat
      TUULI ja REINO BÄCKSTRÖM
   Yhteistyössä Demokraatti
Vapaa pääsy

JYLHÄVAARAN TERASSI
13.30  PUNAINEN PUBIVISA
   Yhteistyössä Työväenmuseo
   Werstas
JYLHÄVAARA
16.00  TOVERIT HERÄTKÄÄ – Poliittinen
      laululiike Suomessa -kirjan
   julkistaminen ja keskustelutilaisuus
   Yhteistyössä Into Kustannus ja TSL

SÄÄKSMÄEN KIRKKO
bussikuljetus tapahtumabussipysäkiltä
18.00  CLUB FOR FIVE
   Yhteistyössä Sääksmäen
      seurakunta
Ohjelma 15 €/päivä- tai tapahtumaranneke

JYLHÄVAARA
11.00 ja HYVÄSTI AFRIKKA -elokuva
16.00 Yhteistyössä Solidaarisuus

MUISTIKESKUS
13.30  Kansanmuusikko EMILIA LAJUNEN
      sekä SENIORIKVARTETTI
   Yhteistyössä Valkeakosken
   Vanhusneuvosto

KOITON AUKIO
20.00  MERCEDES BENTSO
   Yhteistyössä Vasemmistoliitto

SEIKKAILUPUISTO
13.00 KENGURUMEININKI

Yhteistyössä Turva
14.30 Valkeakosken Sanomien

bändikilpailun voittaja ja
SATIN CIRCUS

Yhteistyössä Yhteistyössä Valkeakosken
Sanomat

Vapaa pääsy

Työväen Musiikkitapahtuma
kokoaa hyväntuulisen festari-
kansan Valkeakoskelle heinä-
kuussa jo 44. kerran. Nelipäi-
väinen tapahtuma tunnetaan
menevistä keikoistaan, lämmin-
henkisestä tunnelmastaan jahenkisestä tunnelmastaan ja
nimekkäästä esiintyjäkaartis-
taan. Tapahtumassa kuullaan
muun muassa poppia, rokkia,
räppiä, työväenlauluja ja maail-
manmusiikkia.

UPM:n Tervasaaren paperiteh-
taan ja Myllysaaren museontaan ja Myllysaaren museon
pihamaalla järjestettävä festi-
vaali kutsuu jokaisen ihastele-
maan historian ja nykypäivän
ainutlaatuista kohtaamista,
työväen uusien ja vanhojen
perinteiden rinnakkaiseloa.
VVuosittain tapahtumassa vie-
railee yhteensä noin 40 000
kävijää.

PERJANTAI 24.7. PERJANTAIPERJANTAI PERJANTAI PERJANTAI

LAUANTAI 25.7. LAUANTAILAUANTAI LAUANTAI LAUANTAI

SUNNUNTAI

TORSTAI 23.7. TORSTAI TORSTAI

Päivä- tai
tapahtuma-
ranneke

Päivä- tai
tapahtuma-
ranneke

Päivä- tai
tapahtuma-
ranneke

Kuva: Janne KulosaariKuva: Hannes Sirén

Kuva: Pette Rissanen

Egotrippi

Vapaa 
pääsy

Vapaa 
pääsy

SALAKAPAKKA/
KIRJASLAMPI

Vuokko Hovatta Sinikka Sokka

Maija Vilkkumaa

MUUT
PAIKATOhjelmassa lisäksi mm. jalkapalloa,

kesäteatteria ja paljon muuta. Katso
kaikki tiedot verkkosivuiltamme.

ENNAKKO-OHJELMA

Matti Johannes Koivu
Kuva: Marek Sabogal

Kuva: Janne Kulosaari

Satin Circus

Oikeudet
muutoksiin
pidätetään.
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Upporikkaat 
ja rutiköyhät

Uusi vaalien jälkeinen hallitus on muodostunut ja aloittanut toi-
minnan. Yle Uutisoi. Hallitus pelaa upporikasta ja rutiköyhää. 
Tiedossa on joko myönteisiä uudistuksia tai iso riita. Näin 
arvioi yhteiskuntasopimusta professori Juho Saari. Osa 
uuden hallituksen säästöistä on ehdollisia. Säästöjä ei hal-
litusohjelman mukaan tehdä, mikäli saadaan aikaan yhteis-
kuntasopimus työmarkkinaosapuolten kanssa. Yhteiskunta-
sopimuksella pyritään merkittävään ”hintakilpailuhyppyyn”, 
kuten tuleva pääministeri Juha Sipilä on sanonut.

Palkansaajien toivotaan tekevän enemmän töitä. Yhteiskun-
tasopimukseen kuuluu yksikkötyökustannusten viiden pro-
sentin lasku. 

Myös  metallin kentällä on asiat huomioitu ja niihin otettiin 
kantaa kun, Isot ammattiosastot kokoontuivat  Helsingissä. 
Kokouksen päätöksenä syntyi kannanotto, Jonka ammatti-
osastojen  lähetystö toimitti metallin valtuuston kokouk-
seen 26.5.2015.

Lähetystön viesti oli seuraavanlainen.

METALLIN AMMATTIOSASTOJEN KOKOUS 21.5.2015 
ESITTÄÄ VALTUUSTOLLE KANTANAAN SEURAAVAA:

1. Keskusjärjestöjen neuvottelut nykyisen sopimuksen 
jatkosta:

 Valtuuston tulee edellyttää Työllisyys- ja kasvusopimuk-
sen jatkamisen ehdoksi palkansaajien ostovoimaa tur-
vaavaa palkkojen korotusta. Palkankorotusten tulee olla 
euromääräisiä ja kaikille palkansaajille yhtä suuria. Tason 
on oltava enemmän kuin prosentin kymmenyksiä, jotta 
kysyntä ja työllisyys kotimarkkinateollisuudessa sekä pal-
veluissa ei heikkene nykyisestä. Työttömyyttä lisäävää ja 
taloutta supistavaa sopimusta ei tule tehdä.  

2. Työttömyysturva:
 Valtuuston pitää tyrmätä kaikki hankkeet työttömyys-

turvan tason tai keston leikkaamiseksi. On vaadittava 

ansioturvan keston pidentämistä ja sen saamisen edel-
lytysten helpottamista, ainakin niin kauan kun Suomessa 
on satoja tuhansia työttömänä. Ansioturvan keston pi-
dentäminen helpottaisi työttömien lisäksi kuntia, joiden 
maksamat asumis- ja toimeentulotuet pienenisivät.

3. Työaika ja työllisyys:
 Valtuuston on päätettävä, että työajan pidentämisestä ei 

neuvotella. Pidentämiseen ei ole yhtään perusteltua syy-
tä. Se ei lisäisi tuottavuutta eikä työpaikkoja. Päinvastoin, 
työssä olevien vuosittaisen työajan pidentäminen lisäisi 
työttömien määrää ja tutkimusten mukaan heikentäisi 
työn tuottavuutta. Suomessa ei ole poikkeuksellisen ly-
hyt vuosittainen työaika ja elinikäistä työaikaa jo piden-
nettiin viimeksi tehdyllä eläkeratkaisulla.  

4. Järjestöpolitiikka:
 Uuden keskusjärjestön valmisteluissa Metalliliitto on täy-

sin sivuuttanut jäsenistön ja perusjärjestöt. Se lisää ken-
tällä epävarmuutta liiton johdon tavoitteista, eikä anna 
hyvää kuvaa liittomme demokratiasta.

 Valtuuston tulee linjata, ettei Metalliliitto neuvottele eikä 
ole mukana sellaisessa hankkeessa, jossa liiton itsenäistä 
päätösvaltaa miltään osin siirretään keskusjärjestölle.

5. Valtion talous ja teollisuuspolitiikka:
 Metalliliiton pitää selkeästi irtisanoutua hallitusneuvotte-

luissa esiintuoduista yhteiskunnan palvelujen ja toimin-
takyvyn leikkauspolitiikasta. Liiton on määrätietoisesti 
vaadittava harmaan talouden ja veronkierron estämistä, 
joiden takia verotuloja jää saamatta miljardeja vuodessa. 
Näistä eivät hallituksen muodostajat ole kiinnostuneet.

 Perusteltuja vaihtoehtoja leikkauslinjalle on esitettävä, 
nyt kun oikeisto ajaa suunnanmuutosta yhteiskuntapoli-
tiikkaan. Taloudellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
on pidettävä näkyvissä.



 Liiton tulee vastustaa indeksien jäädyttämistä tai leikkaa-
mista eläkkeissä, työttömyysturvassa, koulutuksessa tai 
lapsilisissä ja muussa sosiaaliturvassa.

 Valtion verotuloja on lisättävä perumalla pääomalle lah-
joitettu yhteisöveron alennus ja muut työllisyyden kan-
nalta turhat tulonsiirrot. 

 Liiton ja koko ay-liikkeen on vaadittava suomalaisia pörs-
siyhtiöitä investoimaan tänne uutta tuotantoa, sen sijaan 
että ne lahjoittavat kasaantuneet voittonsa osinkoina 
omistajille (noin 10 miljardia euroa). Tällainen laiska pää-
oma on mahdollista saada liikkeelle pääomatulojen ve-
rotusta kiristämällä, jotta investoinnit tuotantoon tulevat 
houkuttelevammiksi.

 Valtuuston tulee vaatia valtiolta aktiivista teollisuus- ja 
elinkeinopolitiikkaa, johon kuuluu myös sijoittaminen 
teollisuuteen. Taloutta on valtion toimesta elvytettävä 
myös velanottoa lisäämällä. Velkaraha on nyt halpaa ja 
tarpeellisia investointikohteita löytyy paljon, esimerkiksi 
liikenneverkossa ja rakennuskohteissa. 

6. Haasteeseen vastataan:
 Tulonjaon epäkohtiin on käytävä käsiksi julkisuudessa ja 

nostettava näkyville pääomatulojen kasvu palkkatulojen 
kustannuksella Suomessa sekä siitä johtuneet ongelmat 
hyvinvointivaltiolle.

 Metalliliiton tulee valmistautua organisaationsa sisällä 
kamppailuun, siltä varalta jos tuleva hallitus pyrkii leik-
kaamaan työssä olevien tai työttömien oikeuksia ja ny-
kyisiä etuja.

Viitaten jutun otsikkoon omana toiveena on ettei sopimus-
neuvottelut tuota Suomeen ainakaan noita rutiköyhiä lisää, 
upporikkaista tuskin tarvitsee kantaa huolta.
Omasta puolesta toivotan hyvää ja aurinkoista kesää viiska-
sin lukijoille.

Kari Purmonen
Pääluottamusmies 
Kone Industrial Oy

Valtuustosta lähetystöä oli vastaanottamassa . Pasi Karttunen,  Pirkko Valtonen , Mika Poikolainen, Turja Lehtonen, Jyrki Hyykoski ja Mikko Virolainen
Ammattiosastojen kokouksen päättämässä  lähetystössä olivat.  Virva-Maria Rask, Reijo  Nylander, Juhani Kouhia, Raimo Kytömaa, Terho 
Laitila, Kari Pekkarinen ja Kari Purmonen..



Metalli 58:n
Perinteinen syysristeily 
Tallinnaan 16.-17.10.2015 
Ilmoittautuminen alkaa 16.8.2015.

Tänä vuonna risteilemme syysristeilyn 16.-17.10.2015 Ms Baltic Queen laivalla. 

Mukaan pääsee 120 ensin ilmoittautunutta henkilöä.

Hytit ovat A 2 hh hyttejä. Hinta on 70 €  jäsen ja avec 90 €. Hintaan kuuluu kuljetukset Hyvinkään linjalasta sa-
tamaan ja takaisin. Hinta sisältää ruokailun ensimmäinen kattaus. Kokoustila on varattuna illan aikana. jutustelua 
puheita ja ohjelma. Lauantaiaamuna meriaamiainen kello 7.00 alkaen.

Ilmoittautumiset sunnuntaina 16.8.2015 kello 10:00 alkaen Heikki Kölhille 040 5149197.

Maksun voi suorittaa Metalli 58 toimistolle maanantaisin kello 17.30-18.30 tai sopia maksutavasta Heikin kanssa.  
Maksu tulee suorittaa viimeistään maanantaina 14.9.2015.

Bussi linjalasta lähtee perjantaina 16.10.2015 klo 16.00.

Hyvää kesää kaikille lukijoille!

Terveisin
Heikki Kölhi

Ps. Säilytä tämä ilmoitus.


